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Beretning om året 

Denne beretning er for 2019. Rådet blev etableret d. 2.11.2017. 

Året 2019 var Rådets andet år og Rådet kom godt videre med sin etableringsfase. Der var i perioden flere af                    

medlemmer som måtte stoppe i Rådet, eller holde pause og derfor kom nye medlemmer til. Dette gav                 

afbrydelser i arbejdet, men også nye input og drøftelser. Rådet glædede sig over de engagerede               

sygeplejersker, som meldte sig til at være med i arbejdet med sygeplejeetikken. 

Rådet har i perioden haft Rikke Bruun de Neergaard som formand og Lilli Holm Kleist som næstformand                 

indtil hun gik på barsel, hvorefter suppleant til formandskabet Pauline Olesen overtog            

næstformandsposten. 

 

Etiske drøftelser 

Rådet har lagt stor vægt på at drøfte etiske problemstillinger både i samfundet generelt samt særligt i                 

sundhedsvæsenet og sygeplejen. Der blev lagt vægt på at drøfte, hvilke værdier og principper som synes                

særlig vigtige i sygeplejen i Grønland og at arbejde med at udvikle sygeplejeetiske retningslinjer. 

Der blev ligeledes drøftet, hvordan der kan arbejdes med etiske problemstillinger og dilemmaer, samt              

udvalgt en refleksionsmodel som Rådet vil anbefale sygeplejerske at benytte ved etiske problemstillinger.             

Dette er en dansk udarbejdet model, som kan findes her. Modellen er aktuelt baseret på de danske værdier                  

og principper. Planen er at denne skal udvikles med de grønlandske værdier og principper.              

https://dsr.dk/sites/default/files/479/etiskrefleksionisygepleje-web_002.pdf 

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              

modtog 3 medlemshenvendelser fra medlemmer, der oplevede de stod i etiske udfordrende situationer.             

Rådet benyttede i dette arbejde processen i den etiske refleksionsmodel. 

Der har ikke været nyt i forhold til udviklingen af et etisk råd i Grønland, bortset fra forskellige politiske                   

stemmer der fortsat anbefaler dette. 

 

Arbejdsgruppe om aktiv dødshjælp 

På Inatsisartuts Efterårssamling 2018 blev det vedtaget, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe om aktiv               

dødshjælp. Denne skulle belyse, hvordan vi som samfund skal forholde os til aktiv dødshjælp og analysere                

udviklingsmulighederne inden for den palliative indsats. Politikerne fremdrog mange forskellige tanker om            

aktiv dødshjælp, og man drøftede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af forskellige               

ressourcepersoner og organisationer og en repræsentant fra Sygeplejeetisk Råd deltog under PK.  

Følgende organisationerne var repræsenteret i arbejdsgruppen;  
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· Landslægeembedet (Formand) 
· Grønlands lægeforening 
· Det grønlandske Sundhedskartel og Sygeplejeetisk Råd 
· Rådet for Menneskerettigheder 
· Neriuffik 
· Folkekirken i Grønland 
· Kommunerne repræsenteret ved Kommuneqarfik Sermersooq 

Medlemmerne var; Formand Henrik L. Hansen (Landslægeembedet), Alice Petersen (Grønlands          
lægeforening), Ken Jensen og Line Danielsen (Det grønlandske Sundhedskartel), Pauline Olesen           
(Sygeplejeetisk Råd), Vivi Vold (Rådet for Menneskerettigheder), Sofie Petersen (Biskop, Folkekirken i            
Grønland), Birthe Nielsen og Kista Holm (Neriuffik), Isabella Schluchtmann (Kommuneqarfik Sermersooq). 

Sekretariat for arbejdsgruppen var Departementet for Sundhed. Arbejdsgruppens indstilling blev beskrevet           

således: 

Indstilling vedrørende lovliggørelse af aktiv dødshjælp 

“Arbejdsgruppen ser ikke noget grundlag for en lovliggørelse og indførelse af aktiv dødshjælp. Indstillingen              
begrundes blandt andet med, at døende og alvorligt syge generelt har god adgang til gratis behandling og                 
medicin i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og at der ikke synes at være et større ønske i befolkningen om                  
en sådan mulighed. Det vurderes derimod, at det eksisterende palliative tilbud er utilstrækkeligt. En udvidet               
palliativ indsats anses som et væsentligt mål, hvis samfundet skal kunne sikre alle borgere en værdig                
afslutning på livet. Arbejdsgruppen finder, at Det Grønlandske Sundhedsvæsen bør forestå udviklingen af             
retningslinjer og procedurer inden for det palliative område. 

Arbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at ændre den nuværende lovgivning om patienters retsstilling.              
Gruppen mener, at loven allerede giver mulighed for at tilbyde uafvendelig døende den nødvendige palliative               
indsats. Det er arbejdsgruppens indstilling, at de eksisterende rammer bør anvendes fuldt ud inden ny               
lovgivning diskuteres og indføres.  

Arbejdsgruppen har i drøftelserne om en eventuel indførelse af aktiv dødshjælp lagt særlig vægt på, at aktiv                 
dødshjælp og assisteret selvmord vil være vanskeligt at forene med de grundlæggende værdier og kultur,               
som det grønlandske samfund er bygget op omkring.” 

 

Medlemshenvendelser 

Der er i 2019 indgået 3 forskellige medlemshenvendelser til Rådet, om forskellige emner. 

Når Rådet modtog en henvendelse så brugte man som beskrevet ovenfor en etisk refleksionsmodel. I               

analysen benyttedes modellen med værdierne: ansvar, omsorg, værdighed, samt respekt for           

selvbestemmelse, anerkendelse i mødet, samt omsorg for de sårbare liv. Værdier som Rådet har fundet               

væsentlige i den grønlandske kontekst. 

Den første henvendelse omhandlede moralsk stress i et tværsektoriel og tværfagligt samarbejde med             

elementerne: uhensigtsmæssige arbejdsgange, manglende adgang til sundhedsvæsenets journalsystem og         
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udførelse eller risiko for forkert behandling. Det etiske problematiske var: ønsket om at mindske skade               

samt følge velgørenheds princippet ved at sikre den rette behandling og forebygge yderligere sygdom.              

Følgende værdier og principper var på spil: omsorg for det sårbare liv, omhu og samvittighedsfuld               

sygepleje, mindskelse af lidelse/ skade, velgørenheds princippet og beskyttelse af personfølsomme data. 

Den næste henvendelser drejede sig om sundhedsansattes brug af sociale medier, hvor de beskrev deres               

arbejde og risikoen for at give personfølsomme oplysninger om patienterne. Her brugte Rådet i sine               

diskussioner publikationen udviklet af Dansk Sygeplejeetisk Råd. 

https://dsr.dk/sites/default/files/479/socialemedier.pdf 

Den tredje henvendelse omhandlede en ældre kompliceret syg patient, som havde skiftende ønske til              

behandling og genoptræning. Denne arbejder vi videre med i 2020. 

 

Møder og medlemmer af Rådet 

Rådet afholdt møder næsten hver måned og derudover en halv temadag. Der blev i 2019 afholdt 8 møder.                  

Møderne varede mellem 1-2 timer. Dette  for at have god tid til arbejdet, da etiske drøftelser tager tid. 

Lili Holm Kleist valgte i løbet af året at stoppe sit arbejdet i Rådet. Hun deltog i Rådet helt fra starten med                      

udviklingen af Rådet og vi takker for hendes engagerede indsats.  

For at undgå at alle medlemmer kommer på valg samtidig, blev de første medlemmer af Rådet opstillet for                  

en periode på 2 eller 3 år. Derfor udløb Paulines og Birthes periode i 2019. De blev genvalgt til PK´s                    

generalforsamling i november. Derudover kom der to nye medlemmer: Sika Madsen og Rune Olsen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede Rådet sig således: 

● Formand: Rikke Rask Bruun de Neergaard 

● Næstformand: Birthe Kølle 

● Suppleant til formandskabet: Pauline Olesen  
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På billedet ses placeringen af Rådets medlemmer i 2019. Rådets møder er som oftest en kombination af                 

fysisk fremmøde og Skype møde. Du kan finde en liste over rådets medlemmer på bilag 3. 

 

Hjemmeside 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 flere artikler i Tikiusaaq nr. 2, 2019 om: Status for Rådets arbejde og deltagelse i                 

Nordisk Sygeplejeetisk Konference i Sverige, se bilag. 

 

Medierne 

I oktober 2019 fortalte Pauline Olesen i KNR radio om Rådets deltagelse i Nordisk Sygeplejeetisk               

Konference i Sverige. Her fortalte hun om historikken af det årelange arbejde for Rådets berettigelse,               

formål, opgaver samt om konferencens emner. 

 

Arbejdet med arktiske cases 

I forbindelse med forskningsprojektet “Arktisk Aldring”, som Statens Institut for Folkesundhed stod for, og 

som havde fokus på livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland, så har 

projektmedarbejderne udarbejdet små cases, som kan anvendes som undervisningsmateriale i de 

sundhedsfaglige undervisningsinstitutioner i Grønland. Til disse cases er der også udarbejdet 

sundhedsfaglige studiespørgsmål og Sygeplejeetisk Råd henvendte sig til projektmedarbejderne om vi kan 

bidrage med sygeplejeetiske studiespørgsmål, så der også bliver sat fokus på etik. De har modtaget vores 

henvendelse positivt, dog er færdiggørelsen af disse cases nedprioriteret under coruna-krisen. 

 

NUNAMED 2019 

Rådet deltog i den den grønlandske medicinske konference NUNAMED 2019 – Sundhed i bevægelse, hvor               

rådet var tovholder på temasessionen: sundhedsetik. (bilag 6) Sundhedsetik repræsenterer forskellige           

etiske problemstillinger, som findes i sundhedsvæsenet. Det omhandlede de etiske problemstillinger, man            

møder i arbejdet som sundhedsprofessionel. Nogle etiske problemstillinger er fælles for forskellige            

faggrupper, andre adskiller sig ud fra forskelligt fagperspektiv man har. Rådet valgte at være tovholder på                

denne session for at styrke den etiske debat og dermed kvaliteten i det grønlandske sundhedsvæsen. Det                

blev til 5 forskellige spændende oplæg med etiske perspektiver, herunder også en præsentation af              

udviklingen af det sygeplejeetiske Råd. 
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● Demens, etik og teknologi 

● (Etiske) dilemmaer i forhold til at forske i eget praksisfelt 

● Værdighed ved livets afslutning 

● Multidisciplinary approach – ethical reflection and cooperation 

● Udviklingen af et Sygeplejeetisk Råd i Grønland 

 

 

Nordisk samarbejde 

Samarbejdet med det Danske Sygeplejeetiske Råd (DK-SER) har været en stor støtte i opstartsfasen af det                

grønlandske Sygeplejeetiske Råd med sparring i forbindelse med løbende problemstillinger, samt med            

bidrag til den grønlandsk medicinske konference NUNAMED, hvor de deltog med 2 oplægsholdere fra              

DK-SER. 

 

Dilemma Rygsækken  

Udviklet af Sygeplejeetisk Råd i Danmark, tegnet af Pia Olsen. 

 

 

 

 

Rådet var for anden  gang repræsenteret til det årlige Nordiske Træf for Sygeplejeetiske Råd i Sverige, som 

blev afholdt i 23-24.9.2019 med temaet: “Fra ansiktets etikk til sosiale medier” og som blev beskrevet i 

Tikiusaaq nr. 2 december 2019. Se bilag 4. 
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Sygeplejen og sundhedsvæsenet i Norden har både lighedspunkter og forskelligheder og det giver stor              

inspiration og grundlag for gode diskussioner og refleksioner.  

 

 

Budskab fra de Sygeplejeetiske Råd i Norden: Lad ikke den etiske refleksion forstumme. 

Sundhedspersonalet har brug for tid til etisk refleksion. Den etiske refleksion er nødvendig for at italesætte 

vigtige etiske spørgsmål for at bibeholde fagligheden i sygeplejen af de svageste i befolkningen. De 

eksistentielle behov og pleje er de etiske spørgsmål, som ønskes at blive hørt og reageret på, på det 

politiske niveau. Hvis muligheden for den etiske refleksion forsvinder, er der risiko for at 

sundhedspersonalet ikke varetager den position at være ”advokat” for de svageste i samfundet og deres 

stemme vil derfor ikke blive hørt. 
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Året der kommer 
I 2020 prioriterer Rådet fortsat at arbejde med medlemshenvendelser, at videreudvikle de nye etiske              

retningslinjer, samt at afprøve disse med henblik på at styrke den etiske refleksion i sygeplejen. 

 

Henvendelser fra medlemmer 

Rådet vil fortsat 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, 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              
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førstkommende generalforsamling, eller bestyrelsen udskriver suppleringsvalg, således at antallet af          

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. 

 

Bilag 2: Forretningsorden 

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. 

 

1. 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. 

 

2. Dagsorden udsendes normalt 5 hverdage før mødets afholdelse. 

 

3. 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. 

 

4. Referatet udformes som et beslutningsreferat med angivelse af forskellige synspunkter. Referatet           

udsendes senest 8 hverdage efter mødets afholdelse. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Der kan vælges en suppleant til formandskabet. A) Afgår formanden, så bliver næstformanden             

formand og suppleanten næstformand. B) Afgår næstformanden, så bliver suppleanten          

næstformand. 
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Bilag 3: Medlemmer i Rådet 

I perioden fra generalforsamlingen 2018 til udgangen af 2019 var medlemmerne af rådet (alfabetisk) 

 

Navn  Ansættelse Periode 

Birthe Kølle Hjemmesygeplejerske, Aasiaat Regionssygehus Dec 2019 - GF 2022 

Karen Nørris Christensen  Plejehjemsleder, Narsaq Maj 19 - GF 2022 

Lili Holm Kleist Dronning Ingrid Sundhedscenter, Udtrådte pga 

barsel, efterår 2019 

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 2019 - GF 2022 

Rune Olsen Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrid Hospital GF 2019 - GF 2021 

Rikke Bruun de Neergaard Sygeplejefaglig konsulent, Landslægeembedet. 

Uummannaq Sundhedscenter: april- juli. 

Sekretariatschef Røde Kors 

GF 2017 - GF 2020 

Sika Madsen   Sundhedsplejerske, Dronning Ingrid hospital GF 2018-2021 
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Bilag 4: Tikiusaaq nr. 2, 2019: Sygeplejeetisk Råd i nordisk samarbejde 

Af Rikke Bruun de Neergaard, Sygeplejeetisk Råd 

Sygeplejeetisk Råd i Grønland blev oprettet i november 2017 efter Peqqissaasut Kattuffiat’s (PK’s) årlige 

generalforsamling. Det første år arbejdede rådet med de grundlæggende forhold, bl.a. med at lave 

vedtægter, forretningsorden, hjemmeside og med at udvælge etiske værdier og udvikle etiske 

retningslinjer.  

Ved oprettelsen ansøgte rådet generalforsamlingen om økonomisk støtte til sit arbejde. Dette blev 

heldigvis godkendt - mange tak for dette. Rådet har prioriteret at bruge pengene til deltagelse på de 

nordiske sygeplejeetiske råds årlige træf, hvor to deltagerne får økonomisk støtte til rejse og logi.  

I år var det nordiske træf i Stockholm.  Det var to intense dage med mange oplæg og diskussioner. Der 

deltog medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Færøerne. Det var en fornøjelse at møde gamle som 

nye medlemmer, alle med stor interesse for at gøre en indsats med henblik på etikken inden for sygeplejen.  

Det var interessant at mødes og høre om de øvrige landes erfaringer og oplevelser, og ligeledes at vi også 

kunne bidrage med vores arbejde i det grønlandske sygeplejeetiske råd.  

Dette års hovedemne var retfærdighed og lighed i sundhed. Nogle af rådene kom med oplæg omkring 

tilfælde eller emner vedrørende retfærdighed, som berørte rådets arbejde eller deres land, og derfra 

diskuterede vi emnerne.  

Der blev holdt oplæg fra blandt andet Lunds universitet, hvor der var udarbejdet cases, som vi i grupper 

diskuterede og derefter fremlagde for resten af holdet. Det har været givende med andre synspunkter og 

ikke mindst at høre om de øvrige landes arbejde samt fremgangsmåder i forhold til deres arbejde. Da 

Sygeplejeetisk Råd i Grønland stadig er meget nyt, har det været godt at høre om andres erfaringer og 

arbejdsmetoder.  

Rådene oplevede, at det blev vanskeligere for sygeplejersker at få rum til den etiske samtale og refleksion, 

og derfor tog det svenske råd initiativ til, at vi udviklede en fælles udtalelse, som satte fokus på dette. Den 

blev udarbejdet i fællesskab og lyder således: 

Låt inte den etiska reflektionen tystna  

 ”Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med 

det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019. Låt inte den etiska reflektionen tystna Hälso- 

och sjukvårdspersonal behöver tid och stöd att upprätthålla en etisk medvetenhet. Den etiska reflektionen 

är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut i svåra situationer. Den innebär en möjlighet att 

förebygga och hantera etisk stress hos personal. Inte minst är etisk reflektion nödvändig för att personal ska 

ha förmågan, modet och styrkan att möta och uppmärksamma patienters och närståendes behov.  

De nordiska länderna möter gemensamma utmaningar i åldrande befolkningar, klimatförändringar, 

stundande lågkonjunktur, en konfliktfylld omvärld och ett hårdnande politiskt klimat. Det finns en uppenbar 

risk för ökad resursbrist och därmed fler och svårare prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vi ser med oro 
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hur hälso- och sjukvårdspersonal redan nu ofta saknar förutsättningar att uppmärksamma och diskutera 

etiska frågeställningar och utmaningar i den egna verksamheten. När den etiska reflektionen väl har tystnat 

är det svårt att vända utvecklingen. De som drabbas hårdast är de i behov av vård som inte själva förmår 

göra sina röster hörda.  

När utrymmet för etisk reflektion bland de som arbetar närmast patienterna krymper ökar risken för oetiskt 

handlande, men även för att brister i hälso- och sjukvården passerar obemärkta. Nödvändigheten av en hög 

etisk standard i vården ställer krav inte bara på enskilda medarbetare, utan även på vårdens ledare och 

politiska beslutsfattare. Prioriteringar på nationell och regional nivå måste ge förutsättningar för etisk 

reflektion på organisatorisk nivå och i det patientnära arbetet. När den etiska reflektionen tystnar försvinner 

möjligheten att hantera och uppmärksamma de yttersta konsekvenserna av bristande resurser.” 

Indholdet af denne fælles udtalelse har stor betydning for det, vi står for, som sygeplejeetiske råd i Norden 

og i Grønland, og vi håber, at forståelsen af vigtigheden af dette også kommer til udtryk hos andre, der 

læser udtalelsen. 

Godt at huske fra denne udtalelse er ”Lad ikke den etiske refleksion være tavs. Den etiske refleksion er en 

forudsætning for at være i stand til at tage kloge beslutninger i vanskelige situationer.”  

Næste nordiske træf bliver til næste år 2020 i København. Træffet afholdes i forbindelse med, at det danske 

Sygeplejeetisk Råd har jubilæum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 13 af 18 
 



 
 

Bilag 5: Tikiusaaq 2, 2019: Udviklingen af sygeplejeetiske retningslinjer 
 

Af Rikke Bruun de Neergaard, Sygeplejeetisk Råd 

Sygeplejeetisk Råd har siden sin oprettelse arbejdet med udvælgelsen af sygeplejeetiske værdier og etiske 

retningslinjer. Dette er et stort arbejde, som kræver mange drøftelser. Rådet har fokus på, at værdierne 

skal være inden for rammen af International Council of Nurses (ICN) og lader sig inspirere af andre nordiske 

sygeplejeetiske råds arbejde. Rådets tilgang er, at etiske værdier og principper er universelle, men at der i 

udvælgelsen godt kan være forskellige kulturelle betydninger og samfundsmæssige forskelligheder. 

Retningslinjerne respekterer grønlandsk lovgivning og tager udgangspunkt i FN’s Verdenserklæring om 

Menneskerettigheder fra 1948.  

Udvælgelsen er en proces, som tager tid. Aktuelt arbejder rådet med værdierne: Ansvar, omsorg og 

værdighed. Rådet har indtil videre udarbejdet 3 principper, men vil udvikle flere. De 3 principper er: 

selvbestemmelse, omsorg for det sårbare liv og anerkendelse i mødet.  

En professionsetik ændrer sig over tid, og rådet anbefaler derfor, at værdierne og retningslinjerne drøftes 

og ændres i sammenhæng med samfundsudviklingen, lovgivningen og kommende etiske udfordringer. De 

skal ikke ses som statiske elementer, men som dynamiske begreber.  

De Sygeplejeetiske Retningslinjer skal være vejledende i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, 

når de opstår i udøvelsen af sygepleje inden for rammen af sygeplejerskens virksomhedsområde.  

Sygeplejerskens virksomhedsområder er: ”At udføre sygepleje, at formidle sygepleje, at lede sygepleje, at 

udvikle sygepleje”. Sygepleje har en såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende som 

behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter. 

Retningslinjerne kan medvirke til at:  

•  fremme etisk refleksion i diskussioner og overvejelser blandt sygeplejersker  

•  styrke sygeplejerskers etiske dømmekraft med henblik på at udvikle faglig kvalitet  

•  støtte sygeplejersker i situationer, hvor der skal træffes svære valg  

•  sætte fokus på etiske dilemmaer og synliggøre etisk praksis. 

Eksempler på hvordan man kan bruge retningslinjerne:  

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken, med respekt for selvbestemmelse, skal:  

•  respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten  

•  fremme og respektere patientens ret til selvbestemmelse, uanset dennes individuelle værdier, tro og 

livsmål, forudsat at det ikke krænker andres rettigheder og livsmål  

•  sikre, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. 
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Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken, med omsorg for det sårbare liv, skal:  

•  medvirke til at beskytte og bevare liv og medvirke til at lindre lidelse  

•  beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer, som indebærer brug af tvang, 

tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning  

•  bistå til en værdig død og medvirke til, at udsigtsløs behandling afsluttes eller ikke iværksættes. 

Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken, med anerkendelse i mødet, skal:  

•  medvirke til at inddrage patientens egne kulturelle værdier, tro og livsmål  

•  sikre, at patienten kan bruge sit eget sprog så vidt muligt. 

Det er vigtigt for det sygeplejeetiske råd at tydeliggøre, at der ikke er klare svar ved svære etiske 

dilemmaer, men at det er nødvendigt at styrke den etiske refleksion for at sikre den bedste sygepleje og 

dermed det bedste patientforløb. Rådet anbefaler derfor, at sygeplejersker og afdelinger indfører etisk 

refleksion, og til dette kan det være frugtbart at benytte den etiske refleksionsmodel, som er udviklet af det 

danske sygeplejeetiske råd. 
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Bilag 6: Abstract om sundhedsetik NunaMed 2019  
NUNAMED 2019, Bevægelse i Sundhed.  Sundhedsetik 

Beskrivelse: Sundhedsetik kan omhandle de forskellige etiske problemstillinger, som findes i 

sundhedsvæsenet. Sundhedsetik omhandler alle de etiske problemstillinger, som man møder i arbejdet 

som sundhedsprofessionel. Nogle etiske problemstillinger vil være fælles for forskellige faggrupper, andre 

vil adskille sig udfra det fagperspektiv man har. Etik handler ikke kun om at svare ja eller nej til en handling 

eller beslutning, men om at kunne argumentere og begrunde handlinger og beslutninger ud fra etiske 

værdier og retningslinjer. Etiske problemstillinger kan handle om alt fra emner som værdig død, etiske 

dilemmaer, menneskesyn, og udviklingen af etiske retningslinjer i klinikken. 

Sygeplejeetisk Råd har valgt at være tovholder på en workshop om sundhedsetik, fordi Rådet gerne vil være 

med til at styrke den etiske debat og derved kvaliteten i det grønlandske sundhedsvæsen. Rådet inviterer 

derfor alle interesserede sundhedsprofessionelle til at indsende et abstract til denne workshop. 

Du kan vælge at indsende dit abstract direkte til Nunamed komiteen, i så fald skal du skrive til Gert Mulvad 

gm@peqqik. Du er også meget velkommen til at skrive til Sygeplejeetisk Råd ser@pk.gl Er du interesseret i 

at udvikle og udføre et oplæg om sundhedsetik, men ikke føler dig helt sikker på hvordan du skal gribe det 

an. Så kontakt gerne rådet, og vi vil hjælpe dig med at komme i gang. 

Der planlægges 4-5 oplæg: - hvoraf det ene vil være fra det Sygeplejeetiske Råd i Grønland og handle om 

sygeplejeetik.  

Titel på abstract/abstract title  

   Udviklingen af et Sygeplejeetisk Råd i Grønland  

Tekst på abstract/abstract text  

  

Baggrund: I Grønland findes endnu ikke et Etisk Råd eller etiske komiteer, som sætter fokus på etiske 
problemstillinger i samfundet eller i sundhedsvæsenet. Dette er til forskel fra andre arktiske og nordiske lande. I 
2017 besluttede generalforsamlingen under sygeplejerskernes faglige organisation (PK), at nedsætte et 
Sygeplejeetisk Råd. Begrundelsen for dette var etikkens væsentlige betydning både i samfundet, i 
sundhedsarbejdet og i sygeplejen. Dette oplæg vil præsentere hvilke typer arbejdsopgaver, etiske 
problemstillinger og samarbejdsrelationer som rådet har mødt i sit virke i perioden fra etableringen til nu. 
 
Formålet: med Rådet er at sætte fokus på etiske udfordringer i sygeplejen og fremme sygeplejefagets etiske 
perspektiv i Grønland, gerne med henblik på at der etableres et generelt etisk råd i Grønland. 
Rådets primære opgaver er at synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen, støtte medlemmer som oplever 
etiske dilemmaer og udvikle etiske retningslinjer.  
Rådet består af 5-7 medlemmer, som alle er medlem af PK. Der efterstræbes mangfoldighed i Rådet, så der 
inddrages forskellige perspektiver. Det er derfor ønskelig at medlemmerne er geografisk, virksomhedsmæssig og 
aldersmæssig forskellige. Rådet har en bred vifte af type arbejdsopgaver at tage fat på. Disse prioriteres efter 
medlemmernes kompetencer og ressourcer. Rådet er frivilligt og møderne foregår omtrent hver måned i form af et 
kombineret fysisk og internetmøde. 
Rådet indgår i samarbejde med andres sygeplejeetiske Råd i Norden, herunder særlig Danmark, som har givet 
stor støtte til etablering af Rådet. 
 
Konklusion: Rådet har haft mange forskelligartede opgaver, erfaringerne tyder på at der er et behov for at udvikle 
egne værdier og etiske retningslinjer som kan bruges af både den enkelte sygeplejerske, af sundhedsvæsenet og 
sygeplejefaget. Dette med henblik på at øge kvaliteten af sygeplejen både til fordel for patienterne og 
sygeplejefaget. 
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