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 Profesjonsetiske forutsetninger 

 Alvorlige diagnoser - er vi egnet til å møte 
dette? 

 Moralske egenskaper og kvaliteter - måten å 
være på, hvordan lærer vi oss dette? 

 Dyder, har de relevans i dag?  

 Kultivering av gode karakteregenskaper. 

 

 

 



 Virksomhet som ikke har egen vinning. 
Profesjoner er i en mellomkategori mellom 
yrke og kall 

 Hensynet til den som skal hjelpes er styrende. 

 Profesjonell – ekspertise tilpasset den enkelte 
pasienten 

 



 Bygger på akademisk kunnskap 

 

 Faglig autonomi 
 Praksis skal ikke kunne påtvinges utenfra 

 

 Regulerer egen virksomhet med egne 
yrkesetiske retningslinjer 



 Handler om møtet med mennesker ansikt til 
ansikt 

 

 Møtet med den andre er handlingsorientert 

 

 Hva er det utslagsgivende argumentet? 



 Møtet ansikt til ansikt er saklig formidlet. 

 

 Den profesjonelle har makt 

 

 Relasjonen er asymmetrisk 

 



 Å måtte handle i et tidspress – fordrer 
refleksjon i ettertid 

 
 En profesjonsetisk kvalitetssikring av utført arbeid 

 Sette av tid 

 Integrere følelser, opplevelser med faglig og personlig 
refleksjon 

 Skaper praksisbasert erfaringskunnskap 



 Bli fratatt ansvar 

 

 

 Vi kan handle på autopilot, trenger ikke 
engasjement for å velge det gode, prosedyren 
forteller hva som er bra.  



 Hvordan vår virksomhet oppfattes avhenger 
av hvilke dyder (eller laster) den preges av 

 

 Hvem ønsker vi å være?  



 Mange alvorlige diagnoser 

 Kroniske progredierende lidelser med 
tragiske utfall 

 Akutte lidelser og traumer snur opp ned på 
tilværelsen 

 Redusert fysisk og mental kapasitet 

 Tap er personlighet 



 Egnethet – en måte å være på 

 at man kan å omgås mennesker 

 Handler om moralske kvaliteter og 
egenskaper. 

 Profesjonsutøvelse forutsetter mer enn godt 
håndverk 

 Forutsetter dyder 



 Gode karakteregenskaper 

 

 Hva er du best til som sykepleier? 

 

 Hvilke forbilder finnes i avdelingen? 

 



 Borgernes moralske karakter 

 Profesjonene byggesteiner i samfunnet  

 Profesjoner uten gode egenskaper bygger 
ned tillit 

 Jeg gjør bare jobben min, funksjonærer når 
profesjonen reguleres av andre 

 Sykepleier blir fratatt ansvar, går det ut over 
pasienten.  



 Profesjonsutøverens ansvar å åpne denne 
døren 

 Utvikle indre moralske kvaliteter som gir 
grunnlag for god dømmekraft 

 

 Se situasjonen først siden bedømme så 
slipper man konflikt og tilspissing. 



 må vi erkjenne og inrømme at vår 
bedømmelse om… 
 hva som er galt 

 hva kan gjøres  

 hva bør gjøres 

 Innebærer usikkerhet og tvetydighet…….at vi 
kan ha feil. 

 Fordrer jevnbyrdighet 

 

 



 Skjønnet må omfatte innlevelse- pasientens 
perspektiv 

 Hvordan vi utfører handlingene  

 Måten vi forholder oss til andre 



 

 Medfølelse, ærlighet mot og sjenerøsitet. 

 

 

 Forskjellen på grunner og motiver. 



 Sammenheng mellom faglig og moralsk 
kompetanse 

 
 Solid faglig kompetanse 

 Kan hente inne råd, men må selv velge forsvarlig 

 Må erkjenne at pasienten også har moralsk 
kompetanse 



 Et ønske om å høre pasientens historie er 
genuint anerkjennende.  

 

 Skaper engasjement 

 

 Blir kjent, bygger ned asymmetri.  

 

 Bygger egenskaper 



 Når kompetanse ikke strekker til….. 

 «jeg vet ikke faglig hva som er rett å gjøre» 

 Hva signaliserer du når du har lyst til å trekke 
deg ut? 

 Pasienten føler seg forlatt og utstøtt 

 Man bygger egenskapen mot om man står i 
det 



 Vi liker ikke å snakke om dem, og ikke våre 
egne 

 Vanskelig å se på seg selv som forbilde 

 Selvstendighet og effektivitet høyeste verdi 

 Markedsstyring medfører at dydene 
fortrenges og forvitres (Vetlesen AJ)  



 Et systemproblem? 

 

 Har vi ikke ansvar for eget omdømme 

 

 Man kan bestemme seg for å bli god, men det 
er umulig å få til alene 

 

 

 



 Moralsk kompetanse læres ikke teoretisk 

 I praksis, i møte med pasienter 

 Med gode forbilder 

 Bruke gode eksempler- hva var det som var 
så bra? 

 Øver opp evnen til å se, opptre og bedømme 
riktig 


