
Om kilder til dømmekraft i 
faglig veiledning  

Om praksisnært   
frimodig og  
bærekraftig etikkarbeid  
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	  Kunnskap	  har	  bare	  den	  
som	  kan	  skille	  mellom	  
godt	  og	  ondt	  (Platon)	  	  

	  Det	  gode	  som	  jeg	  vil	  

	  	  	  	  det	  gjør	  jeg	  ikke,	  -‐	  

	  Det	  personlige	  ansvaret	  
Hva	  jakter	  jeg	  på?	  	  
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Det	  finnes	  ingen	  snarvei	  Al	  
personlig	  moralsk	  modenhet	  

Mennesker	  kan	  ikke	  hjelpes	  
med	  oppskriCer	  

Bør	  det	  være	  anledning	  Al	  å	  
arbeide	  med	  sårbare	  andre	  
uten	  systemaAsk,	  frimodig	  
kollegarefleksjon?	  	  
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De tre intellektuelle dyder (Aristoteles) 
  Episteme, den vitenskapelige kunnskap, det som er 

etterprøvbart og varig 
  Techne, det foranderlig, produksjon og handling, håntverk 

og kunst, kunstnerens kunnen, ferdighetsviten, perfeksjonert 
erfaring 

  Phronesis, moralsk praksis, praktisk klokskap/visdom, den 
kunnskap vi har om praksis, dømmekraften, hvilke handling 
er passende å gjøre, hva er det rette nå, i denne situasjonen? 
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Dømmekraft kan sies å være en persons evne til 
kritisk refleksjon over sin iakttagelse.  

Moralsk opptreden 
1  Iakttagelse (persepsjon)  

 vil si å få øye på det moralsk betydningsfulle i situasjonen og oppfatte 
 hvordan dette berører de involverte.  

2  Dømmekraft  
    refererer til vår mer nøyaktige tolkning av situasjonen. Den følelses-          
 messige innlevelsen, eller evnen til empati spiller en avgjørende rolle.  

3  Handlekraft  
  å kunne gjennomføre velbegrunnede individualiserte tiltak  
      

                            A.J Vetlesen 
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Vi er både feilskolert og uskolert 
  Den personlige etikkforståelse 
  Den enkeltes personlige ”ethos”, -”moralske kjøl” 
  Den enkeltes refleksjonsferdigheter, etisk språk og 

forankrede etiske modeller (verktøy) 
  Den enkeltes relasjonskompetanse 

Kunnskaper, ferdigheter og moralsk innlevelse krever 
treningspedagogikk /dannelse ( P. Benner)  
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Refleksjon er et middel for å forsterke /forbedre 
profesjonaliteten i praktiske yrker, et middel til å 
finslipe erfaringsbasert kunnskap 

Reflection-in-action ,  
 Reflekterer over det en oppdager i handlingen, settes bedre 
i stand til å handle riktig eller godt her og nå  

Reflection-on-action 
 Tilbakeblikk, retrospektiv refleksjon for å prøve å tolke, 
forstå og lære noe som er erfart  

(Schøn 1983) 
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Jakten på dømmekraft Hvordan forløse og 
vedlikeholde ? 

  Gode fagfolk vokser 
hvis……… 

  We do not learn from 
experience. We learn 
from reflection on 
experience 

  John Dewey 
    

  Å ta et skritt til siden 

  Hvor ble det av 
bærekraften i det 
forpliktende og 
langsiktige tverrfaglige 
dannelsesarbeidet ?  
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Forstår dere 
 det jeg gjør ?  
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Etikk er en praktisk disiplin.  
(anvendt etikk, - moralsk praksis )  

Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss  
til hverandre. 
Den spør hvordan vi kan skape forpliktelse 
mot våre bør i praksis.  

     Guttorm Fløystad 
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Mennesker som arbeider  
med mennesker må kjenne  
sitt materiale 
(E. Øverenget)  

Hva er det å være  
et helt menneske? 

Hvordan åpner vi  
rommene og språket 
og helsehjelpen for hele  
mennesker og  
hele liv ? 
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Det er mye ånd  
i hverdagsetikken 

Jakten på  
identitet, hensikt,  
mening, håp og tro 

Forvaltning av  
aleneheten, meningsløsheten,  
friheten og døden (Yalom)   
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Sykepleiens grunnlag 
Grunnlaget for all sykepleie skal være 

respekten for det enkelte menneskes liv og 
iboende verdighet.  

Sykepleie skal bygge på barmhjertighet ,  
omsorg og respekt for 
menneskerettighetene 
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”løftet ham opp” 

Vi skal bry oss om hverandre 
og dele byrdene med hverandre 
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Hvordan bruker vi ?  
  Kjerneverdier  
  Profesjonsverdier 
  Det etiske språk 

  Taushetsplikten 
  Meldeplikten 
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Morgenrefleksjon på Poliklinikken 

En sykepleier forteller 

Han kom med ambulanse fra sykehjemmet i går, skulle ha sin andre 
polikliniske cellegift-kur for lungekreft. Vi fikk beskjed fra legen om at 
blodprøvene var ok og kuren skulle settes.  
Jeg fikk ikke kontakt med mannen, han var blek, avmagret og svært 
skrøpelig, kunne ikke stå, var inkontinent og virket uklar, han visste ikke 
engang hvor han var. Men jeg fant en seng på dag-enheten, la inn kateter og 
fikk satt i gang kuren.  
Det var kjempetravelt og ingen vits i å snakke med legen, han hadde heller 
ikke møtt pasienten før. Pasienten måtte hjelpes med drikke og mates, og jeg 
kjente motstand på det vi holdt på med. Heldigvis hadde han 
sykehjemsplass, for vi hadde uansett ikke klart å finne plass til innleggelse. 
Vi sendte pasienten tilbake til sykehjemmet i går ettermiddag. 



Hvilket	  perspekAv	  eller	  fokus	  
ville	  du	  startet	  med?	  	  

Hva	  er	  det	  moralsk	  
betydningsfulle	  i	  situasjonen?	  	  

•  Hvilken	  refleksjons	  -‐
metode	  ville	  du	  valgt	  ?	  

•  Hvordan	  ville	  du	  brukt	  
gruppa?	  
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 Hvilket etiske 
dilemma opplever 
jeg personlig mest 
krevende i min  
 jobb NÅ?  
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MORALSK STRESS 

Det er ikke bare arbeidet som 
belaster personalet, men det 
moralske ansvaret ! 

Når jeg vet hva jeg bør men ikke 
får det til 

De med sterk etisk sensitivitet har 
det vanskeligst 
 E.Severinsson 
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En	  sykepleier	  forteller.	  

Jeg	  trener	  på	  å	  stålse1e	  meg.	  Jeg	  
orker	  ikke	  mer	  skyldfølelse	  -‐	  jeg	  
holder	  avstand.	  Hos	  oss	  handler	  det	  
meste	  om	  tempo.	  Selv	  om	  jeg	  vet	  at	  
jeg	  >l	  daglig	  er	  >l	  hjelp	  og	  stø1e	  for	  
noen,	  vet	  jeg	  godt	  hvem	  jeg	  har	  gå1	  
forbi.	  	  

I	  garderoben	  på	  veien	  hjem	  har	  jeg	  
all>d	  skyldfølelse	  for	  det	  ugjorte.	  
Men	  det	  gode	  med	  tempo	  er	  at	  det	  
hemmer	  meg	  i	  å	  se	  klart.	  	  
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De ærlige 
tilbakemeldinger  

Hvordan utvikler vi kollegial 
åpenhet og tydelighet? 

Kraften i myndiggjorte 
medarbeidere  

Lærende personer og 
organisasjoner etterspør 
kritisk tenkning og 
velbegrunnede argumenter 
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  Hvem kan jeg gå til 

  Meta-perspektiv. 
 ” veiledning på     
veiledning” 

  Hvis jeg skal vare 
lenge  
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Hvem kan jeg personlig 
gå til? 

Hvordan samhandler jeg 
med lederen ? 

  Hvor blir det av alt vi har 
sett og hørt i fortrolige 
veilednings-rom ? 

  Hvordan fremmer jeg 
erfaringskompetanse 
utenfor gruppa? 
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Kilde 7 :   
De forankrede refleksjons-modeller 
Grunnmodell:  sekvensiell samtale 

Når du sier det, da tenker jeg at… 

David Campell Kompetansebroen 2002  
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 Kraften i det 
langsomme, 
langvarige og 
langsiktige.  

Det finnes en ro 
og den beror på 
at vi er tro , 
mot det vi tror på 

    Piet Hein 
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