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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. 

 



Etiske dilemmaer 

 

Når livet forkortes 

 

Når livet forlænges 

 

Når livet ”genstartes” 

Aktiv dødshjælp 
Assisteret selvmord 

Passiv dødshjælp 

Udsigtsløs behandling 

Genoplivningsforsøg 



Hvem kan handle? 

 

Politisk 

 

Klinisk 

 

”Folkeligt” 

Behandlingsgaranti 
Udredningsgaranti 

Behandlingskultur 

Mit forhold til det uafvendelige 
Samtalen om den sidste tid 



Etiske dilemmaer 

 

Når livet forkortes 

 

Når livet forlænges 

 

Når livet ”genstartes” 

Aktiv dødshjælp 
Assisteret selvmord 

Passiv dødshjælp 



Palliativ sedering – aktiv dødshjælp 

Hjælpe i livet eller døden? 

Det intenderede eller det forudsete? 

Aktiv eller passiv? 

Hvad er reversibelt? 

Døden som beslutning, begivenhed eller proces? 

’lad mig dø!’ – ’lad mig sove!’ 

Værdighed? 

Livslængde (forkorte/forlænge) – Livsindhold (nu og her) 

Grænser? (uafvendeligt døende, habilitet, pårørende)  



Etiske dilemmaer 

 

Når livet forkortes 

 

Når livet forlænges 

 

Når livet ”genstartes” 

Udsigtsløs behandling 



Vurdering af udsigtsløs behandling  

Hvor vurderes? 

Hvem vurderer? 

Hvad vurderes? 

Hvornår vurderes? 

Hvordan vurderes? 

Hos egen læge 
Ældrecenter 
I eget hjem 

Ambulancen 
Hospitalsafd. 

Patienten 
Sygeplejersken 

Lægen 
Pårørende 

Livskvalitet 
Livslængde 

Livshåb 
Livsmening 

Før, nu, efter 
”weekenden” 

Livstestamente Redskaber/egenskaber 
I eller ud fra situationen 
”Begreber eller greb om” 

Lægen Sygeplejersken Patienten Pårørende 

Tvivl ud fra 
en faglig 

vurdering af 
patientens 

situation og 
forløb 

Værdikonflikt 
mellem en 

loyalitet overfor 
lægen og en 

solidaritet med 
patienten 

Konfrontation 
med det 

vanskelige valg 
og manglende 
grundlag for at 

kunne træffe 
dette valg 

Splittelse 
mellem en 

vurdering af 
patientens 
bedste og 

lægens 
vurdering 



Etiske dilemmaer 

 

Når livet forkortes 

 

Når livet forlænges 

 

Når livet ”genstartes” Genoplivningsforsøg 



Ikke-genoplivning ved hjertestop 



Etiske refleksioner 

Nærhed og/eller Distance 

Hurtigt og/eller Langsomt 

Våge og/eller Overvåge 

Førstehjælp og/eller Næstehjælp 

Tilgangspunkt og/eller Udgangspunkt 

Give liv og/eller Dele liv 

Kan man dø for sent? 



Etiske redskaber og egenskaber 

Nyttemaksimering 

Pligter / Principper 

Dialog / Kommunikation 

Nærhed / Relationer 

Person / Karakter 

Autonomi 
Ikke-skade 

Retfærdighed 
Lighed 

Borgeren 
Patienten 

Samfundet 

Uvidenhed - Viden 
Kommunikation  

Rådgivning 
Den specifikke 

situation 
 

”Blikretning” 
Erfaring 
Dannelse 

Dyder 



Vejen til etik 

Erfaring 

(U-)Vaner Sædvaner 


