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Mål 

 

Hensikten med heving av etisk kompetanse er at  

 

•  pasienter og brukere skal oppleve god kvalitet på   
tjenestene.  

 

•  det utvikles kultur for økt bevissthet i etiske 
spørsmål.   
 

 

 
 

 



Etikkstige 

Grunnleggende nivå:   

   alle medarbeidere 

Øvet nivå:   

   ledere av  refleksjonsgrupper – fasilitator 

Videregående nivå:  

    formalisert videreutdanning innen etikk  

   ( min.5 stp) samarbeid med HBV 

Avansert nivå:  

   formalisert videreutdanning innen etikk  

   (min.30 stp) 
 

 



Fasilitator 

•30 timer fordelt på 7 samlinger  

   (to hele dager + fire halve dager) 

 

•Siste samling sammen med nærmeste leder 
 

 

 

 

 
 

 

 



Mål 

Bidrar til å øke det allmenne kunnskaps- og 
ferdighetsnivået i etisk refleksjon over virksomhetens ulike 
aktiviteter 
  
Har kunnskap og ferdigheter i etisk refleksjon 
  
Bringer kunnskaper om etikk og arbeidsmetoder i 
etikkarbeid tilbake til klinisk virksomhet 
  
Tar ansvar for å lede  refleksjonsgrupper 
  
Fungerer som lokale ressurspersoner 
  
Bidrar i opplæringen av andre medarbeidere. 
 



Innhold 

•Forventninger – bli kjent 

•Menneskesyn og kunnskapssyn 

•Ulike tilnærminger til etisk teori 

•Yrkesetikk 

•Omsorgsetikk 

•Modeller for refleksjon 

•Kultur og kulturendringer 

•Veiledningsøvelser 
 

 

 

 



Struktur 

 
•Ressursforelesninger 
 
•Øvelser med analyser 
•      Egne  beskrivelser av etiske dilemma 
•           Valgt modell – etisk gruppeveiledning  
       trinn 1 – 4      3 samlinger 
       trinn 1 – 8      3 samlinger 
 
•Grupper – plenum 
 
 

 
  



Refleksjonsmodell 

Trinn 1 

Tema / situasjon 

 

Trinn 2 

Berørte parter 

 

Trinn 3 

Aktuelle verdier/prinsipper 

 

Trinn 4 

Hva er det etiske dilemma? 
 

 



Refleksjonsmodell forts. 

Trinn 5 

 Handlingsalternativer 

 

Trinn 6 

Konsekvenser 

 

Trinn 7   

Hva bør gjøres og hvorfor ? 

 

Trinn 8 

Hvordan bør saken følges opp? 
 



Veiledningsøvelse 

En pedagogisk modell  

Hensikt: 

•  knytte kognitiv læring til affektiv læring 

•  bidra til erfaringslæring 

•  aktualisere hendelser og bringe disse opp til 
 overflaten 

•  gi trening i kommunikasjon i gruppen 

•  analysetrening: 
o  tema 

o  gruppeprosess 

o  kommunikasjonsprosess 

  



Erfaringslæring 

• Erfaringslæring er i seg selv ingen garanti for læring 

• Læring betinger at det samtidig skjer  

•  refleksjon   

•  bevisstgjøring 

(Moxnes 1989) 

 

• Erfaring er ikke det som hender deg, 

     men det du gjør med det som hender deg 

    (Aldous Huxley) 
 



Veiledningsøvelse - organisering 

• Øvelsen gjennomføres som reell, du er deg selv 

  dvs ingen spiller roller 

 

• Gruppa velger: 

 veileder    leder refleksjonen 

 problemeier  legger fram en situasjon 

 koordinator  (se neste bilde) 

 resten          er deltakere i refleksjonsgruppe 

            fokus på innhold/tema 

            fokus på uttrykksform  



Veiledningsøvelse - organisering 

• Koordinator  

     setter seg utenfor gruppen og observerer. 

•      kan fryse situasjonen for å klargjøre eller endre 

•       avbryter veiledningen etter avtalt tid 

 

•  Leder analysen: 

  hvordan var det å være problemeier? 

   

  hvordan var det å være veileder? 

   

   

 



Veiledningsøvelse - organisering 

• Analyse av innhold: 

  Hvordan ble situasjonen belyst? 

   kom problemet/utfordringen tydelig fram? 

    på hvilken måte? 

    hva fremmet avklaringen? 

 

•  Hvordan ble berørte parter tatt opp? 

 

•  Hvordan kom verdier og prinsipper til syne?  



Veiledningsøvelse - organisering 

• Analyse av uttrykksform 

 

•  hva ble gjort for å skape trygghet i gruppa? 

•  hva fremmet kommunikasjonen? 

•  hva hemmet kommunikasjonen? 

•  hva ble gjort for å ivareta gruppedeltakerne? 
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