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Etikkens regelmæssige grænser 

Etik er det, som jeg/vi har at rette os efter i forholdet til den anden 

 

 Regler Nedskrevne Uskrevne 

Alvorlige Retlige love Etik 

Mindre alvorlige ’Spilleregler’ Etikette 



Når etikken bliver synlig 

Juridisk spørgsmål Praktisk spørgsmål Etisk spørgsmål 

Hvad skal jeg/vi  

(ikke) gøre? 

Hvad kan jeg/vi  

(ikke) gøre? 

Hvad bør jeg/vi 
(ikke) gøre? 



Det etiske dilemma  

Et etisk dilemma er en vanskelig værdikonflikt, hvor 

der skal træffes ét valg blandt flere handlingsalternativer. 

Et valg, hvis udfald får konsekvenser for andre mennesker. 

 



Arbejdet med etik (I) 

Fra entydighed til flertydighed 

Afdække det komplekse 

Erkende det sammensatte 

Blik for snæversyn 

Sikring af multible hensyn 

”Linsesliberi” og ”Skyklapfjernelse” 



Arbejdet med etik (II) 

  Etik i og ud fra situationen 

 

  Etik som begreb og/eller greb i praksis  

 

  Etik som redskab og/eller egenskab 

 

  Etik som nødvendighed og/eller omstændighed 



Hvad er velfærdsteknologi…ikke? 



Etik angår vores optik 

Velfærdsteknologi / Relationsteknologi 

Teknologi der supplerer og/eller erstatter 

Skjult prioritering 

Telemedicin / Telesundhed / Teleomsorg / Telepsykiatri  

Førstehjælp vs. Næstehjælp 

Frihedsteknologi: ’…nu er jeg selvhjulpen, og hvad så?’  



Velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologi / Relationsteknologi 

Teknologi der supplerer og/eller erstatter 

Skjult prioritering 

Telemedicin / Telesundhed / Teleomsorg / Telepsykiatri 

Det nære sundhedsvæsen – Nærhed og distance 

Ægte nærhed og simuleret nærhed  

Hvad bør gå hurtigt og hvad bør gå langsomt? 

Overvågning / Monitorering  

Førstehjælp vs. Næstehjælp 



Håndtering af det etiske dilemma 

Nytte 
Pligter / principper 

Dialog 
Relationer 
Karakter 

Autonomi 
Benevolens 
Ikke-skade 

Retfærdighed 

Borgeren 
Patienten 

Samfundet 
Viden 

Kommunikation  
Rådgivning 

Den 
specifikke 
situation 

 
”Blikretning” 

Erfaring 
 

Dannelse 

Værdighed 
Integritet 
Sårbarhed 



Vejen til etik 

Erfaring 

(U-)Vaner Sædvaner 



Grundværdier 

Typiske grundværdier der formuleres og  
Præsenteres gennem arbejdet med etik 

Værdier 

Åbenhed 

Ansvarlighed 

Respekt 

Faglighed 

Anerkendelse 

Tillid 

Humor 

Nærvær 

Værdier 

Lukkethed 

Uansvarlighed 

Despekt  

Ufaglighed 

Miskendelse 

Mistillid 

Alvor 

Distance 



Etik og sociale medier 

Integritet / Anonymitet / Privathed 

Reklamer / Monitorering 

Ansatte / Arbejdsgiver / Borger 

”Venner er nogen man kender” 

’Takt og tone’ – giver det mening på de sociale medier?  

 

 


