
Af Karen Stæht, formand for FOA’s 
Social- og sundhedssektor og med-
lem af Etisk Råds arbejdsgruppe

I løbet af 2016 var Det Etiske 
Råds arbejdsgruppe om etik 
ved livets afslutning på be-
søg på forskellige institutio-
ner for at få indblik i nogle af 
de problemer og dilemmaer, 
der er forbundet med at ha-
ve døden tæt inde på livet. 

Vi var blandt andet på Ple-

jecenter Blomstergården i 
Slagelse, på onkologisk af-
deling på Rigshospitalet, på 
Sankt Lucas Stiftelsen Hos-
pice og på Vigerslevhus Re-
habiliteringscenter i Valby. 

En af de erfaringer, vi tog 
med os fra Blomstergården 
og Vigerslevhus Rehabilite-
ringscenter, var, at det ofte 
er uklart, hvorvidt de borge-
re, der bor på institutioner-
ne og falder om med hjerte-

stop, ønsker at der bliver 
forsøgt genoplivning. Der er 
også uklarhed om, i hvilke 
tilfælde det overhovedet er 
tilladt at undlade at påbe-
gynde genoplivning. 

Konsekvensen er, at nogle 
borgere ender med at blive 
genoplivet eller forsøgt gen-
oplivet, selv om de egentlig 
ikke ønskede dette. En an-
den konsekvens er, at be-
handlings- og plejepersona-
let ind imellem står i ubeha-
gelige situationer, fordi det 
er svært at tage stilling til, 
hvad der er rigtigst at gøre. 
På den ene side virker det 
måske meningsløst at forsø-
ge at genoplive, hvis der for 
eksempel er tale om en me-

get syg person eller en per-
son, der tydeligvis er mæt af 
dage og ser ud til at have for-
liget sig med dødens snarli-
ge komme. Men på den an-
den side kan det være ulov-
ligt eller uklart om det er 
ulovligt ikke at forsøge gen-
oplivning.

Flertal for lovændringer
I december 2016 offentlig-
gjorde Det Etiske Råd en ud-
talelse med titlen Etiske 
overvejelser om selvbestem-
melse og palliation ved li-
vets afslutning. En af anbe-
falingerne i udtalelsen angik 
netop genoplivning: ”Der 
skal i højere grad, end tilfæl-
det er i dag, skabes sikker-

hed for, at man ikke bliver 
genoplivet eller forsøgt gen-
oplivet ved hjertestop mod 
sin vilje”. 

I forlængelse af anbefalin-
gen gik flertallet af Rådets 
medlemmer ind for, at der 
skal lovændringer til, så det 
bliver muligt for alle myndi-
ge og habile borgere på for-
hånd at fravælge forsøg på 
genoplivning efter hjerte-
stop. I det mindste skal dette 
være muligt, hvis borgeren 
opholder sig på en instituti-
on eller i eget hjem, så det er 
en begrænset personkreds, 
der kan komme til at stå i si-
tuationen med at skulle gen-
oplive. 

Hvis anbefalingen følges, 

så der kommer en lovæn-
dring, bliver problematik-
ken om genoplivning lettere 
at håndtere. For eksempel 
vil alle beboere på plejehjem 
kunne frabede sig genopliv-
ning. Der vil ikke være noget 
krav om, at man skal være 
alvorligt syg eller for den 
sags skyld syg overhovedet. 
Den enkelte borger vil frit 
kunne beslutte sig for, at han 
eller hun ikke ønsker genop-
livning ved hjertestop uaf-
hængigt af, hvad grunden 
er.

Men det er ikke nok, at den 
enkelte borger rent juridisk 
faktisk får muligheden for at 
frabede sig genoplivning ef-
ter hjertestop – hvis dette 
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Hvordan behandler og 
plejer vi vore ældre? 
Det handler filosof og 
klinisk etiker, Jacob 
Birklers, nye bog ’Etik i 
ældreplejen’ om.

”Hvordan ser vi æl-
dre, og hvordan møder 
vi ældre på en værdig 
måde? Bogen kortlæg-
ger de mange etiske 
spørgsmål og dilem-
maer i ældreplejen, 
og den viser, hvordan 
studerende og sund-
hedsprofessionelle på 
forskellig vis kan 
håndtere de vanske-
lige situationer,” 
skriver Forlaget 
Munksgaard i en presse-
meddelelse.

Bogen henvender sig til 
fagprofessionelle og stude-
rende, der arbejder i om-
sorgsfagene. Dem, der dag 
møder ældre i den primære 
og sekundære sundhedssek-
tor. 

Jacob Birkler tager afsæt i 
talrige eksempler, og foku-
serer på hvornår etikken bli-
ver synlig, og hvordan man 
kan navigere i de etiske di-
lemmaer.

’Etik i ældreplejen’ om-
handler, hvordan livet skal 
leves hele livet, og hvordan 
sundhedsprofessionelle bør 
give rum og rammer til det-
te. ”Det er centralt, at den 
ældre bliver mødt som et 
menneske og aldrig blot som 
en opgave. Bogen beskriver 
desuden en lang række eti-

ske dilemma- er 
knyttet til eksempelvis de-
mens, velfærdsteknologi og 
udsigtsløs behandling. Af-
slutningsvis gives der bud 
på, hvordan der på en vær-
dig måde kan prioriteres i 
ældreplejen,” skriver Forla-
get Munksgaard.

Jacob Birkler har en ph.d. i 
medicinsk etik og han var 
formand for Det Etiske Råd 
fra 2010-2016. 

Han er i øvrigt forfatter til 
en lang række bøger og ar-
tikler om filosofi og etik i 
sundhedsvæsenet.
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Etik i ældreplejen: Hvor-
dan plejer vi vores ældre?
”Det er centralt, at den ældre bliver 
mødt som et menneske og aldrig blot 
som en opgave,” skriver � losof og tid-
ligere formand for Etisk Råd, Jacob 
Birkler i ny bog Bogen ’Hospice – æstetik, 

eksistens og omsorg’ er en 
forskningsbaseret bog, 
der præsenterer den 
mangfoldighed af empiri-
ske undersøgelser, som de 
seneste år er foretaget på 
danske hospicer. 

Bogen er skrevet af for-
fattere med baggrund i 
vidt forskellige fagområ-
der såsom sygepleje, teo-
logi, filosofi og antropolo-
gi, men alle med en særlig 
indsigt i hospice som fag-
ligt område.

’Hospice - æstetik, eksi-
stens og omsorg’ henven-
der sig til alle, der arbej-
der med eller på anden 
måde interesserer sig for 
hospicefeltet. Den er rele-
vant i både professionsba-
cheloruddannelser, di-
plom-, master- og kandi-
datuddannelser. 

Det samme gælder ef-
teruddannelser 
inden for fag, 
der har berøring 
med palliation. 

Bogen vil lige-
ledes være rele-
vant for politi-
kere og andre 
beslutningsta-
gere med inte-
resse for sund-
hedsområdet 
og for den, der 
blot ønsker 
indsigt i, hvad 
der kendeteg-
ner hospice-
feltet i Dan-

mark.
Hospice – æstetik, eksi-

stens og omsorg er opbyg-
get om fire grundtemaer. 
Først er der tre introduce-
rende kapitler om hospice 
som institution i Dan-
mark. Herefter er der fo-
kus på æstetik, fordi der 
generelt gøres meget ud 
af, at patienter og pårø-
rende kan opleve at være i 
smukke omgivelser. Bo-
gen giver også forskellige 
billeder eksistens, livet og 
døden.  Det fjerde tema er 
omsorg, der belyses ud fra 
flere perspektiver.

Hospice - Æstetik, eksistens 
og omsorg
Vibeke Østergaard Steen-
feldt, Finn Thorbjørn Han-
sen (red.)
Forlaget
300 sider
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Bog om omsorg - 
baseret på forskning
’Hospice - æstetik, eksistens og om-
sorg’ henvender sig til alle faggrup-
per med relevans for hospicefeltet

”Håndbog i sy-
gepleje” er 
skrevet til syge-
plejerskestu-
derende i en 
let, tilgængelig 
og bærbar 
størrelse.

Fokus er på 
sygeplejefag-
lige interven-
tioner i for-
hold til for-
skellige pati-
entgrupper 
og -tilstande, 
og den stude-
rende får 
redskaberne 
til at handle i 
uvante situ-
ationer. 

Bogen har 
et praksiso-
rienteret 
perspektiv 
og er over-
skuelig og 
let at slå op i med sine man-
ge punktopstillinger, tabel-
ler og illustrationer. Det lille 
format gør samtidig, at den 
er lige til at have i kittellom-
men. 

I den første af bogens to 
dele er de store specialer så-
som pædiatri, den akutte pa-
tient og postoperative kom-
plikationer beskrevet med 
hyppigst forekommende til-
stande, behandlingsformer 
samt relevante sygeplejefag-
lige observationer og inter-
ventioner. 

Anden del er mere praksis-

orienteret med fokus på pro-
cedure og interventioner 
ved f.eks. stomi, sårpleje og 
smerter. 

”Håndbog i sygepleje” er 
samtidig brugbar for nyud-
dannede sygeplejersker, 
som her kan få gode råd fra 
mere erfarne kollegaer.

Håndbog i sygepleje
Kim Bartholdy, Søren Rød-
gaard Andersen
315 sider
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Ny bog om praksis 
henvender sig til 
sygeplejestuderende
Håndbog i sygepleje - lige til at have i 
lommen og konsultere, når dine erfarne 
kolleger har travlt andetsteds

Genoplivning og nødvendige 
samtaler ved livets afslutning

gepleje” er 
skrevet til syge-

derende i en 

Konsekvensen af manglende viden er, at 
nogle borgere ender med at blive gen-
oplivet eller forsøgt genoplivet, selv om 
de egentlig ikke ønskede dette


