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Beretning om året
Beretningen er for perioden november 2017 til december 2018, idet Rådet blev etableret d. 2.11.2017.
Det første år i Rådet har været præget af en etableringsfase, hvor alt var nyt og vi skulle finde hinanden
som gruppe. Vi konstituerede os til det første møde, hvor Inuuti Fleischer blev valgt som formand og Rikke
Bruun de Neergaard som næstformand, samt besluttede Rådets forretningsorden (bilag 2).
Tikiusaaq (nr. 2, 2017) har skrevet et udkast om medlemmerne i det nye Sygeplejeetiske Råd (SER) i
Grønland da rådet først blev etableret (bilag 3).

Etiske drøftelser
Rådet har lagt stor vægt på at drøfte etiske problemstillinger i samfundet generelt samt i sundhedsvæsenet
og sygeplejen. Der er blevet lagt vægt på at drøfte, hvilke værdier og principper som er særlig vigtige i
sygeplejen i Grønland. Der er også blevet drøftet hvordan der kan arbejdes med etiske problemstillinger og
dilemmaer, samt udvalgt en refleksionsmodel som Rådet vil anbefale benyttes.
Grundet den sene modtagelse af en officiel post mail, har Rådet ikke kunne modtage henvendelser fra
medlemmerne. Rådet ser medlemshenvendelser som én af sine kerneopgaver. Rådet vil gerne drøfte og
besvare disse samt arbejde videre med at analysere, hvilke etiske problemstillinger som fylder aktuelt i
sygeplejen.
Rådet har fulgt udviklingen af et generelt Etisk Råd i Grønland. Landstinget havde enstemmigt besluttet i
2017, at der skulle etableres et Etisk Råd. Sygeplejeetisk Råds formand deltog efterfølgende i et møde om
dette i Departement for Sundhed. Desværre har det ikke været på efterfølgende samlinger, men blev
nævnt af IA igen under en debat om, hvorvidt der skulle være aktiv dødshjælp i Grønland.
I november 2018 drøftede politikerne i Landstinget, på foranledning af Demokraterne, hvorvidt der skulle
være aktiv dødshjælp i Grønland. Politikerne fremdrog mange forskellige tanker om dette, og man
drøftede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe forskellige ressourcepersoner, hvoraf et medlem af
lægeforeningen skulle sidde. Arbejdsgruppen skulle arbejde hen imod, hvordan vi som samfund skal
forholde os til aktiv dødshjælp. Det Sygeplejeetiske Råd har udarbejdet en tekst om deres perspektiv
på tanken om aktiv dødshjælp i Grønland (bilag 4).

Møder og medlemmer af Rådet
Rådet afholder møder næsten hver måned og har derudover afholdt en halv temadag. Der har i 2018 været
afholdt 7 møder. Fra november blev det besluttet at forlænge møderne hver anden gang, for at have god
tid til arbejdet, da etiske drøftelser tager tid.
For at der ikke skal være udskiftning på én gang, blev de første medlemmer af Rådet opstillet til en periode
på 2 eller 3 år. Fra generalforsamlingen (GF) 2019 og fremover, vælges alle medlemmer til en periode på 3
år ad gangen med skift ved GF.
Rådets møder er som oftest en kombination af fysisk fremmøde og Skype møde.
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Der har i perioden været et medlem som er gået ud af rådet. Kristina Fink gik ud af Rådet i april 2018, da
hun flyttede til Danmark. Vi takker for engagementet og samarbejdet. Efterfølgende er Paarma Egede Lund
valgt ind som medlem af Rådet.
Du kan finde en liste over rådets medlemmer på bilag 5.

Hjemmesider og nyheder
-

Rådet har udviklet en hjemmeside i forbindelse med Peqqissaasut Kattuffiat’s (PK) hjemmeside.
Den kan findes på http://pk.gl/ser/

-

Rådet havde en artikel i Tikiusaaq nr. 1, 2017 om formålet med rådet, samt valg af medlemmer
(bilag 6).

-

Rådet har 2 gange haft nyhedsmail ud via PK og PK´s facebook gruppe (bilag 7).

-

Rådet havde to artikler i Tikiusaaq nr. 2, 2018 om: Status for Rådets arbejde det første år og
deltagelse i Nordisk Sygeplejeetisk Konference i Norge (bilag 8) samt: Tilkendegivelse om Rådets
holdning om aktiv dødshjælp i forbindelse med debat i Landstinget d. 15.11.18 (bilag 4).

Medierne
I november 2017 fortalte Inuuti Fleischer i KNR radio om formålet med et Sygeplejeetisk Råd i Grønland.
I oktober 2018 fortalte Pauline Olesen i KNR radio om Rådets deltagelse i Nordisk Sygeplejeetisk
Konference i Norge, med deltagere fra Færøerne, Norge, og Sverige. Her blev der fortalt om historikken af
det årelange arbejde for Rådets berettigelse, formål, opgaver samt om konferencens emner.
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Samarbejde med PK
Rådet havde et møde med PK’s bestyrelse d. 5.04.18 hvor Rådet informerede om sit arbejde, samt havde
en drøftelse af etiske værdier og principper med betydning i arbejdet med sygeplejen i Grønland.
I forbindelse med GF 2018 blev der afholdt et TR1-seminar for PKK2. Her afholder SER et oplæg d. 6.10.18
angående baggrund og formål med et Sygeplejeetisk Råd, status på Rådets arbejde, Nordisk Træf for
Sygeplejeetiske Råd samt Rådets mål.

Nordisk samarbejde
Samarbejdet med det Danske Sygeplejeetiske Råd (DSR) har været en stor støtte til det grønlandske
Sygeplejeetiske Råd og de har givet flere gaver. Første gave var i form af 5000 kr. til litteratur til Rådet. Den
anden gave var en illustration efter eget valg af kunstneren Pia Olsen, samt brug af tegningen ” Dilemma
rygsækken”. Det tredje gave var tegning af Rådets logo, som illustrerer den grønlandske klokkeblomst,
Tikiusaaq, som også er vores fagforening PK’s logo.
Rådet er meget taknemmelig for dette og har derfor kunne indkøbe bøger om etiske problemstillinger, som
har givet inspiration og
viden til arbejdet med
etiske spørgsmål i
sygeplejen
og
sundhedsvæsenet.

1
2

TR = tillidsrepræsentant
PPK = Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit
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Dilemma Rygsækken udviklet af sygeplejeetisk råd i Danmark, tegnet af Pia Olsen.
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Rådet har for første gang haft deltagere repræsenteret til det årlige Nordiske Træf for Sygeplejeetiske Råd i
Norge, som blev afholdt i 10-11.9.2018 med temaet: “Fra ansiktets etikk til sosiale medier” og som blev
beskrevet i Tikiusaaq nr. 2, december 2018 (bilag 8).
Sygeplejen og sundhedsvæsenet i Norden har både lighedspunkter og forskelligheder og det giver stor
inspiration og grundlag for gode diskussioner og refleksioner.

Fra venstre: Pauline Olesen, Inuuti Fleischer og Lili Holm Kleist

Året der kommer
I 2019 prioriterer Rådet at udvikle et forslag til udvalgte værdier og evt. etiske principper, som skal ligge til
grund for værdiarbejdet i den etiske refleksion og praksis i sygeplejen i Grønland. Disse vil blive
præsenteret på GF i 2019.
Desuden ønsker Rådet at bidrage til, at der drøftes sundhedsetiske problemstillinger på den grønlandske
medicinske konference NUNAMED 2019 – Sundhed i bevægelse samt at videreudvikle det nordiske
samarbejde.
Henvendelser fra medlemmer
Rådet vil meget gerne i dialog med medlemmerne og tage imod henvendelser herfra, som de kan drøfte og
besvare.
Hvis spørgsmål fra medlemmerne synes at omhandle væsentlige eller generelle etiske problemstillinger i
sygeplejen eller sundhedsvæsenet i Grønland, så vil medlemmerne blive spurgt om deres problemstilling
kan benyttes som en case på Rådets hjemmeside og i Rådets arbejde. En sådan case vil være anonymiseret.
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Bilag 1: Vedtægter
1. Formål
Det er ønsket med Det Sygeplejefaglige Råd, at sætte fokus på de etiske udfordringer i sygeplejen og
fremme sygeplejefagets etiske vinkel i Grønland og gerne med henblik på etablering af et generelt etisk
råd i Grønland.
2. Rådets opgaver
Sygeplejeetisk Råd har som opgave at
-

Værne om, udvikle og fremme sygeplejerskers faglige etiske standard
Afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af PK's medlemmer eller af PK
Tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering
Kontinuerligt at udvikle de sygeplejeetiske retningslinjer samt udbrede kendskabet hertil

Rådet kan ikke behandle sager, som i henhold til PK's love er henlagt til afgørelse i et andet organ. Rådet
afgør selv om, det kan behandle en forelagt sag. l tvivlstilfælde kan Rådet indhente udtalelse fra PK's
bestyrelse herom.
De sygeplejeetiske retningslinjer fastsættes af PK's generalforsamling efter indstilling fra Rådet. Rådet er
forpligtet til regelmæssigt at vurdere disse regler og eventuelt fremsætte forslag til revision.
Rådets udtalelser og anbefalinger offentliggøres minimum årligt via PK's hjemmeside og fagbladet
Tikiusaaq.

Sygeplejeetisk Råds medlemmer
Rådet består af 5-7 medlemmer, der skal være medlem af PK.
Rådets medlemmer vælges på PK's GF efter egen eller på baggrund af indstilling fra PK's bestyrelse eller
Rådet selv.
Kandidatanmeldelse kan ske helt frem til valget og er uden forms krav.
Rådet konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen.
Det skal efterstræbes, at medlemmer af Sygeplejeetisk Råd såvel virksomhedsmæssigt, geografisk som
aldersmæssigt skal være dækkende for PK. Ingen af rådets medlemmer kan være en del af formandskabet
i PK eller være ansat i stillinger som kunne svække tilliden til PK.
Valget til rådet gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted i ubegrænset omfang.
Antallet af medlemmer på valg fraviges, såfremt et medlem, der ikke er på valg ved førstkommende
generalforsamling, udtræder af Rådet i sin valgperiode. l dette tilfælde foretages der suppleringsvalg ved
førstkommende generalforsamling, eller bestyrelsen udskriver suppleringsvalg, således at antallet af
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medlemmer på valg tilpasses den aktuelle medlemssituation i Rådet. Denne bestemmelse bruges særligt i
opstartsperioden til at sikre, at valgte medlemmer kan gå af forskudt.
Forretningsorden
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af PK's bestyrelse.
Økonomi
Udgifterne til Rådets virksomhed afholdes af PK på baggrund af en PK's generalforsamling fastsat
bevilling. Rådets regnskabsår er kalenderåret, og der aflægges regnskab til PK's bestyrelse.
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Bilag 2: Forretningsorden
1. Der afholdes min. 4-6 årlige møder. Enkelte møder kan erstattes af andre aktiviteter efter aftale.
Møderne forberedes af formanden og et andet medlem for rådet.
2. Punkter fra Sygeplejeetisk Råds medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være
formanden i hænde senest 7 hverdage før mødet. Medlemshenvendelser, der kommer indtil dagen
før mødet, optages på dagsordenen.
3. Dagsorden udsendes normalt 5 hverdage før mødets afholdelse.
4. Sygeplejeetisk Råd kan på selve mødet træffe beslutning om behandling af punkter, der ikke er sat
på dagsordenen. Dette skal besluttes, inden behandlingen af dagsordenen er begyndt.
5. Referatet udformes som et beslutningsreferat med angivelse af forskellige synspunkter. Referatet
udsendes senest 8 hverdage efter mødets afholdelse.
6. Sygeplejeetisk Råd er beslutningsdygtigt når halvdelen af rådets medlemmer, hvoraf den ene skal
være enten formand eller næstformand, er til stede. Afgørelser finder sted med almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
7. Formand og næstformand kan udtale sig på rådets vegne. Øvrige medlemmer kan udtale sig på
rådets vegne efter aftale med formand, næstformand eller efter aftale truffet på møder i
Sygeplejeetisk Råd.
8. Der kan vælges en suppleant til formandskabet. A) Afgår formanden, så bliver næstformanden
formand og suppleanten næstformand. B) Afgår næstformanden, så bliver suppleanten
næstformand.

Side 9 af 18

Bilag 3: Tikiusaaq nr. 2, 2017: Medlemmerne i det nye Sygeplejeetiske Råd
i Grønland

Fra venstre mod højre: Kristine Fink, Sygeplejerske, valgt fra 2017-2019; Pauline Olesen, Adjunkt, valgt fra
2017-2019; Inuuti Fleischer, Formand, valgt fra 2017-2020; Rikke Bruun de Neergaard, Næstformand, valgt
fra 2017-2020; Lili Holm Kleist, Sygeplejestuderende, valgt fra 2017-2020, Kristina Lundgaard Jeppesen,
Sygeplejerske, valgt fra 2017-2019.
Nu er det en realitet. Grønland har fået sit første Sygeplejeetiske Råd.
Rådet blev enstemmigt vedtaget og valgt på PK’s ordinære generalforsamling som blev afholdt den 2.
november 2017.
Vi glæder os til at følge rådets arbejde og se hvilke anbefalinger det vælger at offentliggøre. Tillykke med
valget.
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Bilag 4: Tikiusaaq nr. 2, 2018: Nyt fra Sygeplejeetisk Råd - Aktiv dødshjælp
Tekst udarbejdet i forbindelse med debat i Landstinget d. 15.11.18. Pkt. 57. Forslag til forespørgselsdebat
om, hvordan vi som samfund ønsker at forholde os til aktiv dødshjælp.
Sygeplejeetisk Råd 16.11.18.

Rådet kan ikke med meget kort varsel svare fuldstændigt på et meget kompliceret spørgsmål, som vi i den
grønlandske samfund bør forholde os til aktiv dødshjælp.
Rådet vil dog gerne fremkomme med nogle perspektiver, der kan inddrages i debatten. Der er fortsat kun få
lande, som har legaliseret aktiv dødshjælp, og det skyldes, at det indeholder mange etiske problemstillinger
i forhold til menneskesyn og etiske dilemmaer. Der er forskellige værdier på spil, eksempelvis mindskelse af
lidelse, hvornår man ligger andre til byrde, selvbestemmelse og værdig død.
Vi vil først skelne mellem det, der defineres som aktiv dødshjælp i forhold til passiv dødshjælp. Et eksempel
på aktiv dødshjælp, også kaldet medlidenhedsdrab, kan være en uafvendeligt døende patient, der selv
anmoder om at få afsluttet sit liv på grund af uudholdelig lidelse, som ikke kan afhjælpes. En passiv
dødshjælp kan være, når en uafvendeligt døende patient gives lindrende medicin, som medfører døden. Et
andet tilfælde kan være, at man stopper med antibiotika eller anden medicinsk behandling for ikke at
forlænge lidelsen, hvorefter konsekvensen bliver, at patienten dør.
Det er en helt væsentlig del af sygeplejerskers opgaver at støtte op om, at patienten oplever en værdig død,
men der synes at være mange vigtige tiltag, der kan være med til at bibringe dette udover aktiv dødshjælp.
Der tænkes her på at styrke den palliative behandling og omsorg i hele landet samt at styrke
kommunikationen med patienten og derved inddragelsen og styrkelsen af selvbestemmelsen. Det er helt
essentielt, at der ydes en kommunikation, så patienten når til forståelse af sin situation og inddrages i
beslutningen om, hvordan den sidste tid skal forløbe.
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Der er en del usikkerheder i forhold til at indføre aktiv dødshjælp. Hvad skal kriterierne være? Hvem skal
beslutte det? Hvor skal det tilbydes? Risikerer man at døende mennesker, som ikke villige andre til byrde,
vælger denne udvej fremfor eget valg? Hvordan indføres dette tilbud i et sundhedsvæsen med stort
personale flow?
Vi synes i stedet, det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på styrkelse af den palliative behandling og
omsorg; det vil sige, der tilrettelægges forløb, hvor patienten får tilbudt den bedst mulige sidste tid, hvor
lidelse mindskes og unødvendig behandling ikke fortsættes. Dette i sig selv ville mindske patienters og
pårørendes oplevelser af en uværdig død.
Rådet støtter op om en drøftelse af, hvordan vi som samfund skal forholde os til aktiv dødshjælp samt tiltag
til, hvordan man kan udvikle bedre forhold for, at flere borgere kan opleve en værdig død.

Med venlig hilsen
Sygeplejeetisk Råd i Grønland

Side 12 af 18

Bilag 5: Medlemmer i rådet i 2017-18
I perioden fra generalforsamlingen 2017-2018 var medlemmerne af rådet (alfabetisk)
Navn

Ansættelse

Periode

Birthe Kølle

Hjemmesygeplejerske, Aasiaat Regionssygehus

December 2017 - GF 2019

Inuuti Fleischer

Ledende regionssygeplejerske Sermersooq
sundhedsregion, Dronning Ingrid Sundhedscenter

GF 2017 - GF 2020

Kristina Fink

Sygeplejerske, kirurgisk afdeling K2, Dronning
Ingrids Hospital

GF 2017 - April 2018

Kristina Lundgaard
Jeppesen

Sygeplejerske, kirurgisk afdeling på K1, herefter
ansat på DIS, Dronning Ingrids Sundhedscenter

GF 2017 - 2019

Lili Holm Kleist

Startede som sygeplejestuderende, men
sommeren 2018 færdiguddannet og ansat på DIS,
Dronning Ingrids Sundhedscenter

GF 2017 - GF 2020

Paarma Egede Lund

Regional TB sygeplejerske for NV Grønland

GF 2018 - GF 2021

Pauline Olesen

Underviser på Institut for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet

GF 2017 - GF 2019

Rikke Bruun de
Neergaard

Sygeplejefaglig konsulent, Landslægeembedet

GF 2017 - GF2020
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Bilag 6: Tikiusaaq nr. 1, 2017: Arbejdet med etik i sygeplejen
V. Inuuti Fleischer
Generalforsamlingen i Peqqissaasut Kattuffiat i november 2016 gav bestyrelsen mandat til at nedsætte en
ad hoc arbejdsgruppe under PK’s bestyrelse på forslaget om etablering af Sygeplejeetisk Råd i Grønland.
Formålet er stadig under udarbejdelse, men rådets opgaver blev beskrevet således:
”Opgaverne vil skulle beskrives nærmere, men ligge inden for, at gruppen skal beskrive/besvare/bearbejde
etiske dilemmaer og spørgsmål fx indsendt af PK’s medlemmer. Besvarelserne vil være at betagte som
vejledende refleksion og sparring. Ad hoc gruppen er ikke et politisk organ. Det forventes, at etik ad hoc
gruppen er i regelmæssig dialog med PK’s bestyrelse”.
I februar 2017 var der således mulighed for at melde sig ind i arbejdsgruppen. Følgende meldte sig og er nu
nedsat som arbejdsgruppe:
●
●
●
●
●

Rikke Bruun de Neergaard, Nuuk
Pauline Olesen, Nuuk
Helle Berg, Nuuk
Kitt Skovhede, Sisimiut
Inuuti Fleischer, Nuuk

Det første møde blev afholdt 28. marts 2017og det andet 2. maj 2017. Til møde nr. 2 blev gruppen
udvidet/beriget med en sygeplejestuderende Lili Holm Kleist. Der er aftalt et nyt møde 20. juni 2017.
Således er processen skudt i gang.
Der arbejdes med forretningsorden, som er ved at være klar. Det næste, gruppen er gået i gang med, er at
lave forslag til enkelte sygeplejeetiske retningslinjer.
Det er spændende og nødvendigt at arbejde med etik i sygeplejen, og der er behov for fokus på etikken i
praksis, hvor udviklingen går hurtigt, og vi som sygeplejersker er pressede i vores arbejde.
Gruppen vil melde tilbage til generalforsamlingen 2. november 2017.

På gruppens vegne
Inuuti Fleischer
15. maj 2017
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Bilag 7: Nyhedsbrev fra Sygeplejeetisk Råd i Grønland
Kære medlemmer
Til generalforsamlingen sidste år blev der etableret et Etisk Råd i Grønland – med det formål at
●

Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen

●

Støtte medlemmer som oplever etiske dilemmaer

●

Udvikle etiske retningslinjer

Vi har i årets løb opstartet processen om at udvælge værdier, som har betydning i sygeplejen i Grønland.
Dette udvikles inden for rammen af de internationale retningslinjer for sygepleje. Idet Rådet mener at vi
skal identificere den særlige kulturelle og samfundsmæssige kontekst indenfor et perspektiv om at der
findes noget universelt menneskeligt. Vi samarbejder med andre sygeplejeetiske Råd i Grønland og har i
september haft været repræsenteret på et Nordisk træf i Norge, som havde fokus på sygepleje og sociale
medier.
Vi er i gang med at udvikle en hjemmeside, som er tilknyttet PK. Du kan finde den på http://pk.gl/ser/
Vi har endelig fået en mail adresse, skriv til os, hvis du har nogle etiske problemstillinger som du ønsker at
vi arbejder med.

-

skriv til os på ser@pk.gl

Vi er aktuelt 6 medlemmer i rådet, og har derfor plads til endnu et medlem for at være fuldtalligt
-

meld dig som kandidat

Du kan gøre det ved at skrive til os, eller til generalforsamlingen. Arbejder du uden for Nuuk, eller er du
sygeplejestuderende, så vil vi særlig anbefale dig at stille op, idet vi efterstræber et mangfoldigt råd med
forskellige perspektiver.
Se vores lille film om etikken i sygeplejen
På grønlandsk https://www.youtube.com/watch?v=fj923c6TuxE
På dansk https://www.youtube.com/watch?v=gHmlGb-X2lI

Mange hilser fra Sygeplejeetisk Råd
Fungerende formand Rikke Bruun de Neergaard
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Bilag 8: Tikiusaaq nr. 2, 2018: Status for Rådets arbejde det første år og
deltagelse i Nordisk Sygeplejeetisk Konference i Norge

Det Grønlandske Sygeplejeetiske Råd og Nordisk Sygeplejeetisk
Konference i Norge september 2018
Af Pauline Olesen, MS U, sygeplejefaglig underviser, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab og
Lili Holm Kleist, sygeplejerske, D.I.S., Nuuk

Det Grønlandske Sygeplejeetiske Råd blev oprettet i november 2017 efter Peqqissaasut Kattuffiat 's (PK)
årlige generalforsamling. Vi har i det ene år arbejdet med de grundlæggende forhold, bl.a. med at lave
vedtægter, forretningsorden, hjemmeside og startet med at udvælge hvilke værdier Rådet skal arbejde
under, for at kunne udvikle etiske retningslinjer. Efter oprettelsen af Rådet har vi ansøgt PK om økonomisk
støtte til at deltage ved de nordiske sygeplejeetiske råds konferencer, og det blev heldigvis godkendt, og
derfor kunne to af deltagerne få økonomisk støtte til rejse og logi - mange tak til PK 's bestyrelse.
Vi har desuden været i medierne ad to omgange for at fortælle om Rådets berettigelse og vigtighed for
sygeplejerskernes daglige mangfoldige arbejde med udfordringer og mange vanskelige dilemmaer. Dette
fordi de skal træffe hårde valg og ofte står ret alene med store spørgsmål. Deltagelse i konferencerne er
vigtige, idet vi som et ungt Råd bl.a. kan få sparring og støtte til at arbejde med Rådets formål, som er at:
●
●
●

Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen
Støtte medlemmer, som oplever etiske dilemmaer
Udvikle etiske retningslinjer

Rådets opgaver er at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikle og fremme sygeplejer-skers faglige etiske standard
Afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af PK 's medlemmer eller af PK
Tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering
Udvikle sygeplejeetiske retningslinjer og herefter at vurdere dem og komme med ændringsforslag i
fremtiden
Udvikle og udbrede kendskabet til de sygeplejeetiske retningslinjer
Undervise og holde foredrag
Skrive artikler og synspunkter
Afgive høringssvar og vejlede medlemmer
Samarbejde om fagetiske problemstillinger med PK, studerende og relevante råd
Informere om Rådets arbejde
Repræsentere Rådet ved at deltage i konferencer m.m.

Vi har tidligere i Tikiusaaq (2017: 2) skrevet om, at der hvert år i de nordiske lande, Danmark, Sverige,
Norge, Færøerne og Grønland, afvikles en sygeplejeetisk konference hen over to dage. Ligeledes skrev vi, at
landene skiftes til at være værtslande. I år blev konferencen afviklet i Fevik, Norge, d. 10.-11. september.
Og for første gang deltog vi som en delegation fra Grønlandsk Sygeplejeetisk Råd og dermed som et
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fuldgyldigt medlem af de nordiske landes sygeplejeetiske råd. Deltagere var Inuuti Fleischer, Lili Holm Kleist
og Pauline Olesen.
Det Norske Sygeplejeetiske Råd havde inviteret til nogle spændende dage med et program med
overskriften "Fra ansiktets etikk til sosiale medier". Fokus var derfor de etiske aspekter i brugen af de
sociale medier i sundhedsvæsenet. De seks oplæg på konferencen var vedkommende for alle lande og
indeholdt spændende stof af høj fagligt kvalitet. Overordnet er den stigende anvendelse af de sociale
medier ikke altid etisk korrekt. Oplæggene var bl.a. meget genkendelige, da de beskrev, at brugerne af de
sociale medier nemmere kan gemme sig bag skærmen, være grove og mobbe, samt at anvendelsen af de
sociale medier også kan isolere brugerne, og at deres sociale færdigheder nemt kan hæmmes. Desuden
diskuteres også, hvordan sygdom og sorg bliver lagt ud på nettet af pårørende til alvorligt syge mennesker
samt fordele og ulemper hos den syge og pårørende ved brugen af medierne. Besøget i teknologiparken på
Campus Grimstad er også værd at nævne, da innovation er nødvendig og blev tydeliggjort ved, at der i
fremtiden ikke vil være hænder nok til at betjene den voksende ældre og omsorgs- og plejekrævende
befolkning.

Program
"Face to face- dagens at mediabilde" af Elisabeth Sveen Kjølsrud, Leder af Rådet for Sykepleieetikk Norge
"Ansikt til ansikt. Kan Levinas hjelpe oss å forstå de elektroniske medienes begrensning?" af Dag G. Aasland,
Professor,Universitetet i Agdar
"Sykdom og sorg på nettet" af Birgitte Lerheim, Førsteamanuensis, Universitet i Oslo
"Utflukt til teknologiparken" på Campus Grimstad, Univer-sitetet i Agder
"Utfordringer i sykepleierrollen" af Jeanette Varpen Unhjem, Høgskolelektor og PhD-stipendiat, Høgskolen i
Molde
"Dydsetikk i teamarbeid" af Berit Støre Brinchmann, Pro-fessor, Nordlandssykehuset og Nord universitet
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