
Case 5: 
Cykelstyrt og blodtransfusion – fredag
Når statens love og religionsfriheden støder sammen

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

1: Trine (læge) Ikke-troende At redde liv går forud 
for religiøse regler

2: Morten (overlæge) Kristen Man skal følge sam-
fundets love

3: Helmuth (far) Jehovas Vidne At følge Guds love er i 
sidste ende det bedste 
at gøre

4: Miriam (mor) Jehovas Vidne Vi følger Jehovas love 
i alt



Trin 1: Læs casens optakt og rollefordeling op i grup-
pen og fordel rollerne imellem jer.

Optakt: På lejrskolens sidste dag kommer eleven Alexander ud for et 
alvorligt cykel styrt og køres på skadestuen med fuld udrykning. Kort efter 
ankomsten til skadestuen mister han bevidstheden. Læreren Pernille kon-
takter Alexanders forældre, der begge skynder sig af sted til hospitalet. 
De minder Pernille om at Alexander er Jehovas Vidne og at der ligger en 
erklæring i hans sygesikringsbevis, hvor der står at han ikke må få blod-
transfusion. De beder Pernille aflevere erklæringen på Hospitalet.
Kort efter ankommer forældrene til hospitalet og Pernille mødes med 
dem i skadestuens venteafsnit. Lidt efter kommer den kvindelige læge 
Trine ud og fortæller, at Alexanders tilstand er kritisk og tilbyder straks 
forældrene en samtale om hospitalets behandlingsmuligheder.

Da forældrene kommer ind i samtalerummet har Trine taget overlægen 
Morten med til samtalen, fordi hun syntes det er en svær og etisk ud-
fordrende situation, hun står midt i. Lægen informerer forældrene om 
Alexanders kritiske tilstand og giver deres lægelige vurdering af, at en 
blodtransfusion vil øge chancerne for at Alexander vil overleve.

Begge forældre takker nej til blodtransfusionen og henviser til at de er 
Jehovas Vidner. Nu gør lægerne dem opmærksomme på, at det ifølge 
patientrettighedsloven er Alexander selv og ikke forældrene, der skal tage 
denne beslutning, da han netop er fyldt 16 år og diskussionen mellem 
læger og forældre udvikler sig. Alexander har endnu ikke valgt at blive 
døbt som Jehovas Vidne.

Rollespillet: De to læger og Alexanders forældre har en alvorlig diskussion 
i samtalerummet med argumenter for og imod, at den bevidstløse Alexan-
der skal have en blodtransfusion.



Rollekort A 
Trine

Religion/
Livssyn

• Ikke troende
• Religioner har kun værdi, hvis de gavner menne-

sker
• Min samvittighed er lige så vigtig som religiøse 

menneskers samvittighed

Værdier i spil • Lægeløftet om at redde liv er vigtigere end andre 
værdier

• En rigtig handling er den, der gør nytte

Forslag til replikker • Hvordan kan vi vide med sikkerhed, at Alexander 
vil følge sine forældres religiøse holdning til blod-
transfusion

• Der er størst sandsynlighed for at Alexander over-
lever, hvis han får blodtransfusion

• Jeg er nødt til at følge mit lægeløfte om at redde 
liv, hvis jeg kan

Løsningsforslag Jeg overlader sagen til overlægen

Rollespillet: De to læger og Alexanders forældre har en alvorlig diskussion i 
samtalerummet med argumenter for og imod, at den bevidstløse Alexander skal 
have en blodtransfusion.

Trine: læge
Hovedværdi: At redde liv går forud for religiøse regler



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker

Optakt: På lejrskolens sidste dag kommer eleven Alexander ud for et alvorligt 
cykel styrt og køres på skadestuen med fuld udrykning. Kort efter ankom-
sten til skadestuen mister han bevidstheden. Læreren Pernille kontakter 

Alexanders forældre, der begge skynder sig af sted til hospitalet. De minder 
Pernille om at Alexander er Jehovas Vidne og at der ligger en erklæring i hans 
sygesikringsbevis, hvor der står at han ikke må få blodtransfusion. De beder 
Pernille aflevere erklæringen på Hospitalet.

Kort efter ankommer forældrene til hospitalet og Pernille mødes med dem 
i skadestuens venteafsnit. Lidt efter kommer den kvindelige læge Trine ud 
og fortæller, at Alexanders tilstand er kritisk og tilbyder straks forældrene en 
samtale om hospitalets behandlingsmuligheder.

Da forældrene kommer ind i samtalerummet har Trine taget overlægen 
Morten med til samtalen, fordi hun syntes det er en svær og etisk udfordren-
de situation, hun står midt i. Lægen informerer forældrene om Alexanders 
kritiske tilstand og giver deres lægelige vurdering af, at en blodtransfusion vil 
øge chancerne for at Alexander vil overleve.

Begge forældre takker nej til blodtransfusionen og henviser til at de er Je-
hovas Vidner. Nu gør lægerne dem opmærksomme på, at det ifølge patien-
trettighedsloven er Alexander selv og ikke forældrene, der skal tage denne 
beslutning, da han netop er fyldt 16 år og diskussionen mellem læger og 
forældre udvikler sig. Alexander har endnu ikke valgt at blive døbt som Jeho-
vas Vidne

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

1: Trine (læge) Ikke-troende At redde liv går forud for 
religiøse regler

2: Morten (overlæge) Kristen Man skal følge samfun-
dets love

3: Helmuth (far) Jehovas Vidne At følge Guds love er i sid-
ste ende det bedste at gøre

4: Miriam (mor) Jehovas Vidne Vi følger Jehovas love i alt



Rollekort B  
Morten

Religion/
Livssyn

• Kristen
• De 10 bud gælder altid, herunder: Du må ikke slå 

ihjel! – man skal derimod redde liv
• Jehovas Vidner er en religiøs sekt, men de har 

samme rettigheder som alle andre

Værdier i spil • Lægeløftet står over religiøse regler
• Lægen burde tage den endelige afgørelse, når en 

patient er uden bevidsthed i en livstruende situa-
tion

Forslag til replikker • Alexander er beskyttet af patientrettighedsloven 
og kunne selv sige ja tak til en blodtransfusion, 
hvis han var ved bevidsthed

• Det er altid muligt at klage over lægens afgørelse 
bagefter 

• Samvittighedsfriheden er ikke altid en ubegrænset 
ret

Løsningsforslag Alexander skal have en blodtransfusion, da det ikke 
med sikkerhed kan afgøres, hvad han selv ville sige

Rollespillet: De to læger og Alexanders forældre har en alvorlig diskussion i 
samtalerummet med argumenter for og imod, at den bevidstløse Alexander skal 
have en blodtransfusion.

Morten: læge
Hovedværdi: Man skal følge samfundets love



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker

Optakt: På lejrskolens sidste dag kommer eleven Alexander ud for et alvorligt 
cykel styrt og køres på skadestuen med fuld udrykning. Kort efter ankom-
sten til skadestuen mister han bevidstheden. Læreren Pernille kontakter 

Alexanders forældre, der begge skynder sig af sted til hospitalet. De minder 
Pernille om at Alexander er Jehovas Vidne og at der ligger en erklæring i hans 
sygesikringsbevis, hvor der står at han ikke må få blodtransfusion. De beder 
Pernille aflevere erklæringen på Hospitalet.

Kort efter ankommer forældrene til hospitalet og Pernille mødes med dem 
i skadestuens venteafsnit. Lidt efter kommer den kvindelige læge Trine ud 
og fortæller, at Alexanders tilstand er kritisk og tilbyder straks forældrene en 
samtale om hospitalets behandlingsmuligheder.

Da forældrene kommer ind i samtalerummet har Trine taget overlægen 
Morten med til samtalen, fordi hun syntes det er en svær og etisk udfordren-
de situation, hun står midt i. Lægen informerer forældrene om Alexanders 
kritiske tilstand og giver deres lægelige vurdering af, at en blodtransfusion vil 
øge chancerne for at Alexander vil overleve.

Begge forældre takker nej til blodtransfusionen og henviser til at de er Je-
hovas Vidner. Nu gør lægerne dem opmærksomme på, at det ifølge patien-
trettighedsloven er Alexander selv og ikke forældrene, der skal tage denne 
beslutning, da han netop er fyldt 16 år og diskussionen mellem læger og 
forældre udvikler sig. Alexander har endnu ikke valgt at blive døbt som Jeho-
vas Vidne

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

1: Trine (læge) Ikke-troende At redde liv går forud for 
religiøse regler

2: Morten (overlæge) Kristen Man skal følge samfun-
dets love

3: Helmuth (far) Jehovas Vidne At følge Guds love er i sid-
ste ende det bedste at gøre

4: Miriam (mor) Jehovas Vidne Vi følger Jehovas love i alt



Rollekort C   
Helmuth

Religion/
Livssyn

• Jehovas Vidne
• Som forældre har man ansvar for at gøre mest 

muligt for, at ens børn adlyder Jehovas regler

Værdier i spil • En rigtig handling er den handling, der er i overens-
stemmelse med Bibelen

• Vi vil gerne tage imod al anden lægebehandling 
til Alexander end blodtransfusion

Forslag til replikker • Vi som forældre ved bedst, hvad Alexander står for
• På Jehovas Vidners hjemmeside er der forslag til 

alternativ behandling, fx vandtransfusion, som tit 
kan hjælpe

• Det er ikke en lille gruppe, der er enige med os, 
men der er mange millioner Jehovas Vidner på 
verdensplan

Løsningsforslag Alexander skal ikke have blodtransfusion

Rollespillet: De to læger og Alexanders forældre har en alvorlig diskussion i 
samtalerummet med argumenter for og imod, at den bevidstløse Alexander skal 
have en blodtransfusion.

Helmuth: Alexanders far
Hovedværdi: At følge Jehovas love er i sidste ende det bedste at gøre



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker

Optakt: På lejrskolens sidste dag kommer eleven Alexander ud for et alvorligt 
cykel styrt og køres på skadestuen med fuld udrykning. Kort efter ankom-
sten til skadestuen mister han bevidstheden. Læreren Pernille kontakter 

Alexanders forældre, der begge skynder sig af sted til hospitalet. De minder 
Pernille om at Alexander er Jehovas Vidne og at der ligger en erklæring i hans 
sygesikringsbevis, hvor der står at han ikke må få blodtransfusion. De beder 
Pernille aflevere erklæringen på Hospitalet.

Kort efter ankommer forældrene til hospitalet og Pernille mødes med dem 
i skadestuens venteafsnit. Lidt efter kommer den kvindelige læge Trine ud 
og fortæller, at Alexanders tilstand er kritisk og tilbyder straks forældrene en 
samtale om hospitalets behandlingsmuligheder.

Da forældrene kommer ind i samtalerummet har Trine taget overlægen 
Morten med til samtalen, fordi hun syntes det er en svær og etisk udfordren-
de situation, hun står midt i. Lægen informerer forældrene om Alexanders 
kritiske tilstand og giver deres lægelige vurdering af, at en blodtransfusion vil 
øge chancerne for at Alexander vil overleve.

Begge forældre takker nej til blodtransfusionen og henviser til at de er Je-
hovas Vidner. Nu gør lægerne dem opmærksomme på, at det ifølge patien-
trettighedsloven er Alexander selv og ikke forældrene, der skal tage denne 
beslutning, da han netop er fyldt 16 år og diskussionen mellem læger og 
forældre udvikler sig. Alexander har endnu ikke valgt at blive døbt som Jeho-
vas Vidne

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

1: Trine (læge) Ikke-troende At redde liv går forud for 
religiøse regler

2: Morten (overlæge) Kristen Man skal følge samfun-
dets love

3: Helmuth (far) Jehovas Vidne At følge Guds love er i sid-
ste ende det bedste at gøre

4: Miriam (mor) Jehovas Vidne Vi følger Jehovas love i alt



Rollekort D   
Miriam

Religion/
Livssyn

• Jehovas Vidne
• Autoritetstro over for menighedens ældste 

Værdier i spil • De ældste i menigheden ved, hvordan Jehovas love 
skal forstås i mange spørgsmål. Det stoler vi på.

• Lydighed overfor menighedens og Jehovas love
• Vi kan ikke vælge at være ulydige imod Jehova

Forslag til replikker • Vi har fået at vide i menigheden, at vi som Jehovas 
Vidner i Danmark har ret til at sige nej tak til blod-
transfusion og ja tak til anden behandling

• Alexander har kun været positiv over for vores tro 
og plejer altid at følge vores råd 

• Alexander har en erklæring imod blodtransfusion i 
sit sygesikringsbevis

Løsningsforslag Alexander skal ikke have blodtransfusion

Rollespillet: De to læger og Alexanders forældre har en alvorlig diskussion i 
samtalerummet med argumenter for og imod, at den bevidstløse Alexander skal 
have en blodtransfusion.

Miriam: Alexanders mor
Hovedværdi: Vi følger Jehovas love i alt



Trin 2: Forbered din rolle og skriv forslag til replikker

Optakt: På lejrskolens sidste dag kommer eleven Alexander ud for et alvorligt 
cykel styrt og køres på skadestuen med fuld udrykning. Kort efter ankom-
sten til skadestuen mister han bevidstheden. Læreren Pernille kontakter 

Alexanders forældre, der begge skynder sig af sted til hospitalet. De minder 
Pernille om at Alexander er Jehovas Vidne og at der ligger en erklæring i hans 
sygesikringsbevis, hvor der står at han ikke må få blodtransfusion. De beder 
Pernille aflevere erklæringen på Hospitalet.

Kort efter ankommer forældrene til hospitalet og Pernille mødes med dem 
i skadestuens venteafsnit. Lidt efter kommer den kvindelige læge Trine ud 
og fortæller, at Alexanders tilstand er kritisk og tilbyder straks forældrene en 
samtale om hospitalets behandlingsmuligheder.

Da forældrene kommer ind i samtalerummet har Trine taget overlægen 
Morten med til samtalen, fordi hun syntes det er en svær og etisk udfordren-
de situation, hun står midt i. Lægen informerer forældrene om Alexanders 
kritiske tilstand og giver deres lægelige vurdering af, at en blodtransfusion vil 
øge chancerne for at Alexander vil overleve.

Begge forældre takker nej til blodtransfusionen og henviser til at de er Je-
hovas Vidner. Nu gør lægerne dem opmærksomme på, at det ifølge patien-
trettighedsloven er Alexander selv og ikke forældrene, der skal tage denne 
beslutning, da han netop er fyldt 16 år og diskussionen mellem læger og 
forældre udvikler sig. Alexander har endnu ikke valgt at blive døbt som Jeho-
vas Vidne

Trin 3: Stil uret og begynd rollespillet!

Roller Religion/Livssyn Hovedværdi

1: Trine (læge) Ikke-troende At redde liv går forud for 
religiøse regler

2: Morten (overlæge) Kristen Man skal følge samfun-
dets love

3: Helmuth (far) Jehovas Vidne At følge Guds love er i sid-
ste ende det bedste at gøre

4: Miriam (mor) Jehovas Vidne Vi følger Jehovas love i alt



OPGAVER   
Cykelstyrt og blodtransfusion – fredag
Opgaver til opfølgning på rollespillet:

I. Find frem til et fælles løsningsforslag (gruppearbejde)
1. Bliv i jeres rollespilsgruppe og brug et par minutter på at skrive hver 

jeres personlige løsningsforslag til casen ned. 
2. Find et eller flere begrebskort, som I kan bruge, når I præsenterer 

jeres forslag for hinanden i gruppen.
3. Præsentér jeres forslag for hinanden og spørg ind til hinandens be-

grundelser og holdninger.
4. Find frem til en fælles løsning, som alle i gruppen synes er fair. I skal 

tale jer frem til en løsning, som I kan blive enige om. Måske bliver 
det et helt nyt forslag. 

5. Skriv forslaget ned sammen med to begrundelser, for at I valgte 
dette forslag. 

6. Aftal hvem der skal præsentere forslaget for klassen.



II. Præsentation af gruppernes løsningsforslag for klassen (fælles samling)
     7.   Alle grupper præsenterer deres fælles løsningsforslag for klassen.    

Præsentationen består af følgende:

• Oplæsning af casens oplæg
• Oplæsning af gruppens fælles løsning og de to argumenter
• Spørgsmål og diskussion af løsningen i klassen

III. Er casen relevant i samfundet? (gruppearbejde)

     8.   Gå tilbage til jeres rollespilsgruppe. Diskuter følgende spørgsmål.                          
           Her skal I ikke forsøge at blive enige, for det kan nemt være, at I                                                                              
           vil tænke noget meget forskelligt.

b. Kender I eksempler på, at en religion har nogle regler, som   
  er forbudt i samfundet?
c. Kender I eksempler på, at noget, der er tilladt i samfundet,   
  ikke er tilladt i religionen?
d. Hvem bestemmer, hvad der er lovligt og ulovligt i samfundet.   
   Hvem bestemmer reglerne på skolen? Hvem bestemmer i   
   klassen?
e. Er der nogen regler, som har noget med samvittigheden at   
  gøre?

Bemærk:
I projektets sidste fase kommer det til at handle om problemer omkring 
religion, som findes på jeres skole, i jeres nærområde eller kommune. Hvis I 
lige nu for lidt siden talte om et konkret problem hos jer, er det en god ide 
at skrive det ned og gemme notatet til fase 6. Giv det også til læreren.


