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Nye sygeplejeetiske retningslinjer – der rækker ind i fremtiden
På Dansk Sygeplejeråds kongres i maj 2014 blev nye sygeplejeetiske retningslinjer vedtaget, og næste  
skridt bliver udbredelse af kendskabet til dem. 

Men hvad er det nye i retningslinjerne?  
Sygeplejeetisk Råd har gennem de sidste 4 år arbejdet på en gennemgribende fornyelse af retningslinjerne 
med to overordnede formål:

 ● at indarbejde hensynet til udviklingen i samfundet og i sygeplejen 

 ● at udelade de lovgivningsmæssige krav der er til sygeplejersker.  

Herved vil professionsetikken komme til at stå mere skarpt og fremtrædende i sin form og adskiller sig  
fra andre professioners etiske retningslinjer. 

Professionsetik for sygeplejersker
Professionsetikken beskriver de sygeplejeetiske grundværdier og grundlæggende sygeplejeetiske principper,  
som sygeplejen bygger på, samt de generelle sygeplejeetiske retningslinjer. 

Professionsetikken danner indadtil et fælles grundlag, som  sygeplejersker forpligter sig selv og hinanden 
på at efterleve, udvikle og realisere. Endvidere er professionsetikken vejledende for sygeplejersker, i etiske 
refleksioner og etisk beslutningstagning.  

Professionsetikken tydeliggør udadtil et løfte om, at sygeplejersker overholder beskrevne værdier og hold-
ninger, der afgrænser hvad sygeplejersker kan og gør i udøvelsen af sygplejepraksis og herved kan profes- 
sionsetikken være med til at skabe tillid hos patienter, pårørende, brugere og samfundet.     

De sygeplejetiske grundværdier beskrives således:

Sygeplejersken har ansvar for at yde omsorg, i den hensigt at patienten oplever velvære.

Hertil knyttes de grundlæggende sygeplejeetiske principper, der beskrives som:

 ● Respekt for selvbestemmelse

 ● Anerkendelse af værdighed

 ● Hensyn til integritet

 ● Omhu for det sårbare liv 

Endelig præsenteres de generelle sygeplejeetiske retningslinjer for praksis.

 

 



Træet illustrerer professionsetikkens struktur.
Rodnettet er sygeplejeetiske grundværdier, som er det 
stabile og dybdegående fundament for sygeplejeetikken.
Stammen er de afledte grundlæggende sygeplejeetiske 
principper, der danner rammen for beskrivelsen af de  
generelle sygeplejeetiske retningslinjer - kronen.



Det er Sygeplejeetisk Råds ønske, at mange af vore kolleger vil få glæde af De Sygeplejeetiske Retningslinjer, 
og vi håber, at mange vil lade sig vejlede af retningslinjerne, når de møder  sygeplejeetiske spørgsmål og di-
lemmaer i hverdagen og  herved kan fremme etiske refleksioner og diskussioner.  

Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd glæder sig til den fortsatte proces med at udbrede kendskabet til ret-
ningslinjerne i forskellige fora, og vi indgår gerne aktivt på jeres temadage og konferencer. 

Det nye i retningslinjerne er, at 
 ● professionsetikken tager afsæt i eksplicitte sygeplejeetiske grundværdier 

 ● der er tydeliggjort en sammenhæng mellem sygeplejeetiske grundværdier,  
sygeplejeetiske principper og generelle sygeplejeetiske retningslinjer

 ● retningslinjerne er tilpasset den samfundsmæssige og sundhedspolitiske  
udvikling, der påvirker sygepleje  

 ● der kan tilføjes eller fjernes grundlæggende sygeplejeetiske retningslinjer, når 
der sker ændringer i sundheds- og samfundspolitik, uden at det får indflydelse 
på sygeplejeetiske grundværdier og grundlæggende sygeplejeetiske  principper.

 ● tidligere retningslinjer, som angiver juridiske og andre lovgivningsmæssige 
områder for sygeplejersker, er udgået.

Sygeplejeetisk Råd har 25-års jubilæum
Det fejrer vi med afholdelse af en jubilæumskonference 
den 12. maj 2015.
Den røde tråd i konferenceindlæggene er ”Den  
etiske stemme i sundhedsvæsenet - nu og  i  
fremtiden”. 
Programmet kan læses på hjemmesiden, hvor 
man også kan tilmelde sig. Frist for tilmelding 
er 1. marts og prisen er 450 kr. for medlemmer 
af DSR. Konferencen afholdes på Nyborg Strand. 

Praktiske oplysninger:
Kontakt til Sygeplejeetisk Råd vedr. bestilling af 
pjecer eller forespørgsel om deltagelse på under-
visning/ temadage/konferencer kan ske til ser@dsr.dk.
Flere oplysninger samt pjecen med De Sygeplejeetiske Retningslinjer kan læses på Rådets hjemmeside: 
www.dsr.dk/ser

Med venlig hilsen 
Sygeplejeetisk Råd
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