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Sygeplejerske fra Norden med etik på hjerte brugte 2 dage på at drøfte etiske
problemstillinger, værdier og muligheden for at skabe et sygeplejeetisk råd i Grønland. Den
første dag deltog også Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen, borgmester for
Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup, chefsygeplejerske Ella Skifte og andre
relevante personer i forhold til drøftelse af etiske udfordringer i sygeplejen og
sundhedsvæsenet.

Der er tradition for, at de Sygeplejeetiske Råd i de Nordiske lande afholder et årligt netværkstræf,
Det giver et godt indblik i og viden om, hvilke fælles og forskellige udfordringer, der er, og hvilken
udvikling, der sker i sygeplejen og i etikken i de nordiske lande. Sidste år blev det afholdt i Oslo, og
i år bliver det for første gang afholdt i Nuuk

Der var spændende og relevante oplæg om videnskabsetik i en lille befolkning, forskning i palliativ
indsats og etiske aspekter, telemedicin og bygdesundhedstjeneste, etik i ældreomsorgen og etiske
udfordringer i den psykiatriske behandling i et flerkulturelt samfund.

Det er forskelligt, hvornår man har udviklet sygeplejeetiske råd i de nordiske lande, og hvad der var
udløsende faktor for etableringen. I Norge etablerede Rådet for sykepleieetikk i 1981. I Danmark
har man netop fejret 25 års jubilæum for det Sygeplejeetiske Råd. Der blev her sat fokus på "Den
etiske stemme i sundhedsvæsenet - nu og i fremtiden".

Udviklingen af et Sygeplejeetisk Råd har længe været på Peqqissaasut Kattuffiat / Grønlands
Sygeplejerskeorganisations ønskeseddel, og med samarbejde-, vidensudveksling og fælles drøftelser
af muligheder og udfordringer med andre sygeplejeetiske råd i Norden banes vejen til dette.

Et Sygeplejeetisk Råd adskiller sig fra tanken om et generelt etisk råd i Grønland, idet dette råd
fokuserer på særlige sygeplejeetiske udfordringer, som faglige etiske dilemmaer, der opstår i
arbejde som sygeplejerske i Grønland. Sygeplejens faglighed er baseret på nogle værdier, som er
væsentlige for at styrke relationen mellem sygeplejersken og patienten og derved styrke sundhed,
sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom i befolkningen.

Nalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen udtalte i sin velkomsttale, at hun glædede sig over at
Grønland som andre nordiske lande ville oprette et Sygeplejeetisk Råd og at selv om vi ikke er
mange mennesker i Grønland, så lever vi i et samfund med store kontraster og store forskelle i den
måde vi lever vort daglige liv på. Hun ønsker derfor, at vi i fællesskab prøver at løfte vores
samfundsetiske spørgsmål og vore etiske dilemmaer i hverdagen frem i lyset og drøfter dem i
fællesskab

Vi mener at der i Grønland er mangfoldige etiske udfordringer i sygeplejerskernes daglige arbejde.
Dette på både konkret handlingsniveau og på mere strukturelle og samfundsmæssige niveauer.
Dette betyder at etiske udfordringer både er gældende for den enkelte sygeplejerske, for ledende
sygeplejersker, sundhedsledelse samt det politiske niveau.
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Det er vigtigt at vi i Grønland reflekterer over, hvordan vi bruger disse værdier og omsætter dem til
god sygeplejepraksis. Det er også væsentligt at debattere, om der er særlige værdier som er
væsentlige i sygeplejen i Grønland og ikke mindst hvordan de omsættes til at sikre høj kvalitet i
sygeplejen. Der tænkes ikke at være objektive facit løsninger til dette, men derimod retningslinjer
som skal tolkes ind i den enkeltes praksis og bruges som rettesnor og et redskab til at reflektere over
sygeplejen.
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