
Sygeplejersker i kommunerne

Skal- kan- bør 

Etik og genoplivning
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Fra vugge til grav

Beslutninger skal ikke træffes akut
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Etisk dilemma

Et dilemma er en værdikonflikt, hvor der skal træffes ét valg 

blandt flere handlingsalternativer. 

Et valg, som får konsekvenser for andre mennesker. 

Kilde Jacob Birkler

Skal 

• Juridisk 
spørgsmål

Kan

• Praktisk 
spørgsmål

Bør

• Etisk 
spørgsmål
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Jens

• Jens 72 år har lungekræft- stakåndet- vurderes ikke døende
• Blåfarvning af læber – angst
• Kan ikke tage sin Inhalationsmedicin 
• Situationen udvikler sig akut- 112- HLR
• Jens erklæres død ved ankomst til sygehuset
• Familien klager over sygeplejersken, da de mener, at Jens ikke 

ønskede at blive genindlagt
• Der var ikke taget lægelig stilling til fravalg af livsforlængende 

behandling- HLR

• Familien fik ikke den afslutning, de ønskede med deres nærmeste.  
Blev der forsøgt HLR mod Jens vilje?  
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Karen

• Karen på 94 år trækker ikke gardinerne fra
• Social- og Sundhedshjælperen tilkaldes – som finder Karen død i sin 

seng. 
• Sygeplejersken tilkaldes
• Lægen informeres om, at Karen er fundet død
• Politiet kontaktes
• Familien orienteres 
• Karen gøres i stand
• 112(præhospital indsats) ankommer og forsøger HLR 
• Der var ikke taget stilling til fravalg af HLR

• Familien oplever kaos og får ikke mulighed
for at tage afsked i hjemmet 

Inge Jekes 



Etik 

Skal
”Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder 
genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse”
Autorisationsloven - pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuld ved 
behandling af borgerne.   

Kan
112 starte genoplivning 

Kontakte egen læge- mhp en afklaring

Kan gøre borgeren i stand - kontakte pårørende 

Bør
Sørg for stillingstagen så borger og pårørende ønskes efterkommes
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Beslutninger skal træffes, når de ikke er akutte

Der skal tages stilling til 

genoplivning så borger 

og pårørendes ønskes 

efterkommes.
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