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Oversigt
• ”Derfor vil vi høre, om du eller en af dine kollegaer har
mulighed for at /…/ fortælle om undersøgelsen og de
overvejelser, der ligger til grund for artiklen. Tanken er, at
dit oplæg sammen med andre oplæg skal give indblik i og
forståelse for den kompleksitet, vi som sygeplejersker
navigerer i.”
• Moral filosofi
• Vores undersøgelse
• Q&A

To fordomme…
• Moral er hinsides rationelle krav og rationel
bearbejdning
• Etik er et vedhæng i sundhedsvæsnet

Moral er hinsides rationelle krav og
rationel bearbejdning
• G.E: Moore
– Den naturalistiske fejlslutning
– ‘Det gode’: moralsk intuition

• A.J Ayer
– Logisk positivisme
– Moral er emotioner

Konsekvensen er:
• Vi bliver ikke moralsk klogere (om end vi kan
blive mere moralske)
• Vi kan ikke meningsfuldt diskutere vores moral
med andre
• Den moralske diversitet bliver en moralsk
relativisme
• Rationalitet og fornuft, samt højere uddannelse
og videnskab bliver amoralske kategorier

Disse konsekvenser var/er i modstrid
med moralfilosofien (Etikken)
“Moral philosophy is the philosophical, reflective study of certain
values that concern human beings. A sense of ethical values
informs people’s lives, directly in deciding what to do, and in their
comments and judgements on people and actions, including their
own. People try, in varying degrees, to shape their lives by
reference to such values” (Bernard Williams)

Moralfilosofi analyserer og
teoretiserer moralen

Analyse eksempel
• Moralsk relevante faktorer
Konsekvenser (konsekvensialisme)
Begrænsninger (pligtetik)
Forpligtelser (pligtetik)
Tilladelser (præference konsekvensialisme, projekt
pligtetik (livets opgave))
Omsorg, relationer og eudaimonia (dydsetik og
nærhedsetik)

Analyserne skaber etiske teorier
•

Etisk analyse og teori kan bruges når det moralske i situationer er tvetydigt,
mudret, usikkert, fejlagtigt etc. [Alternativ til etisk teori er en moralsk autoritet,
egoistisk nytte, apati eller moralsk relativisme.]

•

Giver os en vokabular; en diskurs for vores deliberation. [Diskursetik]

•

Er overvejelser der kan (måske bør) inspirere og vejlede os (”The next great influence into

•

Forskellige teorier abstraherer forskellige værdier og generaliserer forskellige
situationer; derved begrunder de forskellig etisk stillingstagen, der kan være
kompatible.

•

Det gode er således en konfiguration (i strengest fald: en logisk dobbelt
implikation) mellem etisk teori og moralsk praksis; f.eks. den barmhjertige
samaritaner, køkultur eller skolepligt.

the spirit of the scholar, is, the mind of the Past, ⎯ in whatever form, whether of literature, of art, of institutions,
that mind is inscribed. Books are the best type of the influence of the past“ )

Moralfilosofi bliver atter
anerkendt, men som hvad…

Etik bliver et vedhæng i
sundhedsvæsnet
Men hvordan kan værdier, holdninger,
følelser, konsekvenser, prioriteringer,
stemning, samvittighed, formål etc.,
- blot være et vedhæng?

Moral som livsform
• Moral som livsform (meningsfuld livsudfoldelse)

Omsorg; Nærhedsetik: Samvær er godt!
Valg; Eksistentiel etik: Livet er godt!
Anerkendelse; Moderne dydsetik: Mennesket er
godt!
Cavell/Hertzberg etc. ”moral reasoning”

Sprogets betydning
Och det är icke förunderligt att de djupaste problemen egentligen icke
alls är några problem. All filosofi är ”språkkritik”
Begrepp leder oss till undersökningar. Är uttryck för vårt interesse och
styr vårt interesse.
Och att föreställa sig ett språk är att föreställa sig en livsform.

Men hur många arter av satser finns det? Kanske påstående, fråga och
befallning? – Det finns otaliga sådana arter; otaliga sätt att använda
allt det som vi kallar tecken, ord, satser. Och denna mångfald är inte
något fast avgränsat, något en gång för alla givet; utan nya typer av
språk, nya språkspel, kan man säga, uppstår och andra föråldras och
blir bortglömda. Ordet språkspel är här avsett att framhäva att
talandet av språket är en del av en aktivitet eller av en livsform.

Moralen
God granted the philosopher insight into what lies in front of
everyone’s eyes.
Men min världsbild har jag inte därför att jag förvissat mig om dess
riktighet; inte heller för att jag är övertygad om dess riktighet. Utan
den är den nedärvda bakgrunden mot vilken jag skiljer mellan sant och
osant.
De satser som beskriver denna världsbild kunde höra till en slags
mytologi. Och till sin roll liknar de spelregler, och spelet kan man också
lära sig rent praktiskt, utan uttalade regler.
Man kunde föreställa sig att vissa satser med formen av
erfarenhetssatser hade stelnat och fungerade som ledning för flytande
erfarenhetssatser som inte stelnat; och att detta förhållande ändrades
med tiden, i det att flytande satser stelnade och stela blev flytande.

Moralfilosofi
Jag kan inte karaktärisera dessa likheter bättre än genom
ordet ”familjelikheter”; ty det är så som de olika
likheterna, vilka består mellan medlemmarna av en
familj, griper in i och korsar varandra: växt, anletsdrag,
ögonfärg, sätt att gå, temperament, etc., etc. – Och jag
kommer att säga: ‘spelen’ bildar en familj.
”Du säger alltså att människornas samstämmighet avgör
vad som är riktigt och vad som är falskt?” – Det är vad
människorna säger som är riktigt och falskt; och i språket
stämmer människorna överens. Detta är ingen
samstämmighet i åsikter utan i livsform.

Klinisk etik som
sundhedsprofessionelles moralske
livsformer
(det vi kommer til at identificerer som profiler)

Physicians and caregivers do differ in
ethical attitudes to daily clinical practice
Clinical Ethics 2018 vol 13(4)
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147775091
8790005?journalCode=ceta

Som forskningsgruppe ved Den Lokale Klinisk
Etiske Komité ved Aalborg Universitetshospital
har vi gennemført et empirisk studie (n=2129)
med henblik på at afdække forskelle mellem
professioners etiske vurderinger. Vi fandt i den
indledende dataanalyse at vi med signifikans
kunne vise, at plejegruppen i højere grad bruger
nærhedsetiske og omsorgsetikske vurderinger,
til forskel fra lægegruppen, der er mere
pligtetisk funderet.

Studiedesign
– Vignet-metodologier er en form af sociologiske metoder for spørgeskemaundersøgelser, der
er velegnet til at undersøge holdninger, evalueringer, forestillinger, fortolkninger, omdømme
etc. i et givet deskriptivt scenario. Vignetten er en realistisk beskrivelse af en situation, men
konstrueret således at en bestemt variables indflydelse kan afdækkes.
– Vi havde 50 vignetter
– I del 1 angav vignetterne en handling eller en beslutning i overensstemmelse med kun én af de
tre variationer. Respondenten angav på Likert-skalaen, i hvilket omfang han / hun billiger eller
misbilliger det beskrevne scenarie.
– I del 2 beskrev vignetterne en klinisk situation med brug af et minimum af værdiladede udtryk.
Vignetten gav herefter tre forskellige muligheder for yderligere handling eller beslutning. De
tre muligheder var berettiget af hver sin etiske tilgang. Respondenten valgte den mulighed han
/ hun foretrak eller sympatiserede mest med.
– Vignetterne dækkede de fem definerede medicinsk etiske områder (livets begyndelse, livets
afslutning, rettigheder, distributions etik og sundhedsvidenskab), samt var designede med
udgangspunkt i fortællinger fra kliniker
– Vignetterne farvedes i tre variabler (pligtetik, konsekvensetik og nærhedsetik) ved hjælp af
brug af bestemte begreber, som i litteraturen optræde som forklarende og definerende for
den pågældende etiske teori

• Pligtetik peger på, at mennesket har pligt til at
respektere både en ydre og en indre autoritet.
Den ydre autoritet kan være samfundets love,
principper eller værdier. Den indre autoritet
består i, at mennesket følger den moral,
mennesket er udstyret med i kraft af at være et
bevidst fornuftsvæsen. Mennesket er samtidig frit
til at vælge. Viljen til den gode handling er derfor
afgørende. Noget af det der kendetegner en
pligtetisk tankegang er respekt for autonomi,
ansvarlighed, regelfølge, faglighed, fornuft og
rigtighed.

• Konsekvensetik peger på, at vi giver moralsk værdi til
handlinger på baggrund af de konsekvenser som de
fører til. Centralt er således at mennesket forholder sig
til konsekvenserne af en given handling. Handlingen er
god, når konsekvensen af handlingen er god, og ofte
opfatter man det gode som opfyldelse af behov,
skabelsen af nytte, alternativt som fritagelse for
smerte. Med i vurderingen af en handling er
samfundsperspektivet og hensynet til flertallet.
Væsentlige perspektiver er resultatorientering,
almennytte, omkostninger, virkninger, effektivitet og
gavn.

• Nærhedsetik peger på, at etikken udspiller sig i det
konkrete møde mellem mennesker, hvor menneskelige
grundfænomener som barmhjertighed, åbenhed og
tillid kommer til udtryk. Når vi mødes i de personlige
relationer, oplever den enkelte en fordring til at tage
vare på sine medmennesker. Spørgsmål om omsorg og
indlevelse viser sig i holdning og handling i forhold til
de konkrete situationer man er en del af. Indenfor
nærhedsetikkens rammer er fokus på samtale,
sårbarhed, samhørighed, det umiddelbare og
nærliggende, fornemmelse og intuition.

Vigneteksempel Del 1
• Konsekvensetik
– En region vil tilbyde screening for thorakalt
aortaaneurysme (forstørret hovedpulsåre i
brysthulen) til mænd over 50 år. Pga.
sundhedsøkonomiske beregninger, hvor
undersøgelses- og behandlingsudgifter holdes
sammen med behandlingsresultater, beslutter
regionen at sætte en øvre aldersgrænse for
screeningstilbuddet til 80 år.
– Hvor enig er du i den beslutning?

• Nærhedsetik
– Der skal igangsættes fødsel af et med sikkerhed ikke levedygtigt
barn. Selvom barnet ikke vil kunne leve, kan der umiddelbart
efter fødslen optræde tegn på liv fra barnet, f.eks spjæt eller
gisp. Forældreparret ønsker inderligt at undgå at være vidne til
sådanne livstegn. Det er muligt at undgå dette, hvis man sikrer
sig, at barnet er dødt inden fødslen. Dette kan opnås ved, at der
injiceres saltvand i hjertet, som så går i stå inden fødslen. Parret
har kendskab til, at den metode benyttes i andre lande. Selvom
det ikke er en almindelig procedure i den pågældende afdeling,
vælger lægen at følge sin situationsfornemmelse og sige ja til at
efterkomme forældrenes ønske.
– Hvor enig er du i lægens valg?

• Pligtetik
– En 6-årig dreng, som hyppigt får infektioner, er igen
indlagt med infektion og skal have anlagt drop til
antibiotikabehandling. Moderen vil ikke have at
droppet anlægges for ”det gør så frygteligt ondt på
ham”. Hun mener, at sønnen nu skal skånes for mere
ubehag. Personalets forsøger at overbevise hende om,
at det fornuftige og ansvarlige er at få anlagt drop. Det
hjælper ikke, og derfor kontaktes de sociale
myndigheder.
– Hvor enig er du i nødvendigheden af den kontakt?

Del 2
•

•

En patient har gennemgået et stort operativt indgreb og pådraget sig en uventet
komplikation. Det viser sig nu, at han aldrig kommer ud af intensivafdelingen i live.
Han er vågen i respiratoren og kommunikerer via staveplade. Lægen informerer
både patient og pårørende om, hvordan det forholder sig.
Hvilken af følgende strategier, synes du, er den mest rigtige at følge videre frem?
a)
Fortsætte den nuværende behandling, indtil der forventeligt
tilstøder yderligere komplikationer med det resultat, at patienten vil dø
deraf. [konsekvens]
b)
Afslutte behandlingen; enten gradvist eller på et nærmere aftalt
tidspunkt. På denne måde udviser behandlerteamet både ansvar og respekt
i situationen. [pligt]
c)
I samtale med patient og pårørende finder man frem til,
hvordan det videre forløb skal være. Omsorgen for, at patienten oplever
et værdigt liv under de nuværende betingelser, må være målsætningen
med forløbet. [nærhed]

•

6. En ældre kvinde er indlagt med KOL (svær kronisk lungelidelse). Hun er udmattet
og undervægtig. Den mad, der tilbydes hende, vil hun ikke spise. Hun får lov til at
vælge menu – men når maden kommer ind til kvinden, vil hun ikke spise den. Med
hvilken af følgende påstande er du mest enig:
a)
Personalet må gribe ernæringsopgaven professionelt an. Der skal ordineres proteindrik og
kostregistrering. Desuden skal der følges op med blodprøver og vægtkontrol. Efter 1 uge kan den
behandlingsansvarlige læge vurdere, om patienten skal behandles med yderligere ernæringsterapi.
[pligt]
b)
Det bør arrangeres, at en fra plejepersonalet sætter sig hos hende under et måltid. Sådan
kan man på naturlig måde observere kvindens tygning og synkning. En samtale om hjemlige
spisevaner og om livet derhjemme er også mulighed for at afdække årsagen til den manglende
spisning. Nærværet giver mulighed for, at problemet kan løses. [nærhed]
c)
Kvinden er mentalt klar og kan træffe sine egne valg. Det vigtige er derfor ikke at bruge
mange ressourcer på forskellige tiltag. Det vigtige er, at kvinden er gjort opmærksom på
konsekvenserne af hendes ringe spisning; samt at hun har hørt om de muligheder, der er for
ernæringsstøtte. [konsekvens]

Resultat
• 2129 besvarelser, heraf 1482 fulde besvarelser
og 647 begrænsede
• Besvarelsens demografi (profession, alder og
køn) modsvarer procentuelt set sygehusets
demografiske profil
• Vi lavede
– samlede profil analyser
– univariate analyser (læge vs. plejegruppen)
– multivariate analyser (korrigerer for alder og køn)
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Resultat: Læge vs. plejegruppe
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0,057
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• The caregivers were significantly more in
favour (β value positive) of the relational
ethics approach both in Part 1 (p= <0.001) and
Part 2 (p= 0,001) and were significantly less in
favour (β value negative) of the duty ethics
approach in Part 2 (p= <0,001) than the
physicians were.

Resultat: Læge vs. plejegruppe
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Den formålsrettede konklusion:
• Enighed og fællesskab på baggrund af
familielighed…
• Der er mere der stemmer overens end der
adskiller…
• Det kræver en anerkendelse af
professionsafhængige forskelle, for at
(moralfilosofisk) forstå fællesskabet…

Den hermeneutiske fortolkning af
sygeplejegruppen
• Gennem analyse og fortolkningsprocessen,
fremkom følgende kategoriseringer som de
dominerende meningsgivende tematikker.
– Autonomi, faglighed og hensynet til den svage.
– Retfærdighed i forhold til fordeling af ressourcer.
– Mål-middel-dilemmaer, herunder forskning.

Den særlige sygepleje etik…
• Retten til selvbestemmelse, når det giver mening
i den gensidige relation…
• Pligten til at følge lovgivning og retningslinjer, når
det ikke går ud over omsorgen for den lidende…
• En retfærdig ressourcefordeling i forhold til
grupper er acceptabel, ikke i forhold til en aktuel
patient-situation.
• Andre mennesker må godt anvendes som middel,
når det ikke skader den svage og når der er
medindflydelse

Q&A

