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ETIKK, TAKK!
Hvordan sette etikk på dagsorden på egen arbeidsplass.

Signe Røynås 

Laboratoriekonsulent Noklus- Sørlandet sykehus Kristiansand

Etikk kurs Trondheim 5. juni 2018

Du skal ta blodprøve av et barn i poliklinikken. 
Faren er med inne på prøvetakingsrommet. I det 
du skal finne frem utstyr til prøvetakingen snur 
du deg og faren tar deg kontant på rompa.
Hva gjør du?
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ETIKK, TAKK!

Skap kultur for å ta opp etiske spørsmål/dilemma på 
din arbeidsplass

ETIKKGRUPPE PÅ AVDELINGEN

 Yrkesetisk råd (YER) holdt kurs i etisk refleksjon for alle

 Inviterer alle ansatte til å delta i etikkgruppe
 10 kollegaer møtes etter arbeidstid ca 1 gang i måneden
 Vi er ulike mht alder, livssyn og arbeidsoppgaver 
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VANLIG SAMTALE ETISK REFLEKSJON

 Fast struktur  
 Rundeprinsipp
 Refleksjonsmodell med notater /overhead
 Reflekterende team

 Styrt samtale
 Reflektere - tenke om igjen - utsette løsningen
 Alle må komme til orde
 Lytte til hverandre

ETISK REFLEKSJON

1. Hva er problemet/situasjonen?
2. Hvem angår det?
3. De ulike syn på problemet/situasjonen

Hvilke verdier og prinsipper står på spill?

4. Hvilke alternativer finnes?
5. Hva gjør vi?
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TEMA TIL DISKUSJON

 Dilemma fra arbeidshverdagen som bioingeniør
 Pasientkontakt 
 Samhandling med kollegaer

 Bioteknologiloven
 Eggdonasjon
 Lagring av prøver fra nyfødte

 Aktiv dødshjelp

Blodprøvetaking av barn
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ETIKK FOR ALLE PÅ ARBEIDSPLASSEN

 Dilemma diskuteres i lunsjmøter
 Mobilbruk i arbeidstida

 Saker blir sendt videre til leder 
 Bioingeniør føler seg krenket av pasient

 Henvendelse til HMS ansvarlig
 Praktisering av smittevern rutiner- endringsforslag

 Kollegaer henvender seg – en ventil i hverdagen

Det er bra å vite at 
det fins flere tanker 
rundt et tema, som 
er annerledes enn 
mine egne, men 

samtidig like riktige. 
Ingen har «fasiten» 

Pga samtalene blir 
jeg på en måte 
forberedt på 

hvordan jeg skal 
takle ting senere 

når dette evt
dukker opp igjen

Blitt bedre kjent 
med kollegaene

Viktig å bli bevisstgjort- for 
ikke å bli sløv, men bli 

påminnet det menneskelige 
og ikke bare tenke på å få 

ting gjort fortUsikker som ny. Endret 
holdning til hva jeg kan si 
til sykepleiere. Nå ber jeg 
dem merke «smitterom» 

hvis det mangler Det (etikk) må 
holdes varmt 

alltid
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HVORFOR ETISK REFLEKSJON?

 Nye tanker og flere handlingsalternativ
 ”Lufteventil”
 Bedre forberedt neste gang liknende situasjon 

oppstår
 Tryggere på utførelse av egen praksis
 Blitt oppmerksom på at vi ofte lar oss styre av 

pliktetikken
 Større nærhet til kollegaene i gruppa

UTFORDRINGER/FORBEDRINGSFORSLAG

 Hvordan inkludere alle på arbeidsplassen? 
 Felleslunsj, fagdager og kurs
 Ikke fast etikkgruppe, men åpent for alle hver gang

 Ledelsens holdning til å sette etikk på dagsorden



07.06.2018

7

ETISK REFLEKSJON: NÅR OG HVORDAN?

 Hver gang
 Hvordan, avhenger av din arbeidsplass

PRAKTISK VERKTØY

Inviter Yrkesetisk råd (YER)
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ETISK BEVISSTHET ØKER KVALITETEN PÅ ARBEIDET

Du er mer enn din virksomhet,
mer enn ditt yrke,

ditt fag,
ditt arbeid.

Du er i første rekke et menneske.
Phil Bosman

Takk for meg


