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Hvordan utvikle etisk bevissthet i 

hverdagskulturen? 

Hvordan forløse og 

vedlikeholde 

dialogen og 

refleksjonen om ”de 

etiske utfordringer” 

i en travel hverdag? 
 



Etikk (anvendt etikk) er en praktisk disiplin 

Etikken  sier noe om 
hvordan vi bør forholde 
oss til hverandre 

 

 

Etikken spør hvordan vi 
kan skape forpliktelse 
mot våre bør i praksis.  

 



Hva er etikk? 

• Etikk = refleksjon, systematisk tilnærming, studier 

    eller teorier over moralen og over det moralske livet? 

 

• En kan si at etikk er refleksjoner over: ”Hvordan vi på  

     best mulig måte bør leve vårt liv, individuelt og i  

     fellesskap med andre? Hvilke regler bør vi følge? Hva er 

     det beste å  gjøre i en bestemt situasjon? 

     Hvilke moralske egenskaper bør vi ha? 

• Etikken gir oss svar på disse spørsmål ved å gi oss etiske 

     regler, prinsipper og teorier – veilede oss til å gjøre det 

     som er best i hver enkelt situasjon  

    Vi tenker etisk (teori) og handler moralsk (praksis) 

                                                                           ( Barbosa da Silva 2006) 

  



Hva er et etisk dilemma? 

Etisk dilemma handler om 

verdier som står på 

spill eller om konflikter  

mellom ulike verdier                                                     
(Brinchmann B. Støre, 2005) 

 

Et etisk problem har en 

når en må foreta 

et valg, men ingen 

løsninger er riktig  
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«Etiske dilemmaer kan synes uløselige. 

 I praksis viser det seg ofte at systematisk 

 refleksjon, gjerne sammen med andre på tvers 

 av fag- og profesjonsgrenser, kan være til stor  

  hjelp.  

 Rimelige løsninger lar seg ofte finne hvis man 

 bruker kreativiteten og går dilemmaet litt 

 nærmere etter i sømmene, ikke minst hvis man 

 gjør det i fellesskap.»  
(Eide og Aadland 2008)   

Etisk dilemma/problem 



Hvorfor er etisk refleksjon viktig? 

1. For at du som utøver av en tjeneste skal kunne identifisere 

etiske spørsmål som du møter i klinisk praksis 

2. For at du  skal ha et grunnlag for å vurdere moralske 

problemer i egen praksis og velge det beste 

handlingsalternativet 

3. Kunnskap du tilegner deg gjennom etisk refleksjon vil 

kunne gjøre at du forutser og unngår situasjoner som kan 

medført ”vanskelige” valg 

4. Kunnskap om etikk og trening i etisk refleksjon vil 

bevisstgjøre dine holdninger og verdier 

5. Kunnskap om etikk vil være til hjelp i diskusjoner og 

samtaler med andre om felles etiske spørsmål/problemer 

 

 

 



Refleksjon som etisk verktøy 

Refleksjonen i praksis må 

belyse ulike perspektiv 

(kunnskap, erfaring, normer, 

rutiner, dilemma,  forbilder….) 

 

Det moralske og etiske ligger 

alltid i møtet med den andre, - 

ikke i idealene, ikke i 

verktøyene, ikke i prinsippene 

eller verdiene. 
Svein Aage Christoffersen 



Tema som kan skape  

etiske utfordringer i kommunehelsetjenesten 

• For lite ressurser, udekkede behov og 

prioriteringer 

• Kvalitet, kompetanse, oppførsel og bemanning 

• Varsling 

• Informasjon og kommunikasjon 

• Selvbestemmelse, samtykkekompetanse og 

       bruk av tvang 

• Samarbeid med pårørende 

• Unnlatelse av livsforlengende behandling  

• Mishandling og vanstell av pasientene 

• Vold mot helsepersonell 

• Ulike kulturer og rasisme 

• Tverrfaglig samarbeid og samhandling 


