
Etiske dilemmaer

Etiske dilemmaer defineres som situationer, hvor man skal træffe et valg, men hvor valget kan være i 
modstrid med ens egne etiske principper. Det kan være nødvendigt at tage en beslutning af hensyn 
til borgerens bedste, selvom det er i strid med egne personlige værdier eller den bedste praksis i faget. 
De forskellige trossystemer, perspektiver og holdninger kan rejse vidt forskellige etiske spørgsmål, som 
kan være svære at håndtere. I sådanne situationer er viden om andre kulturer og respekt for de 
forskellige perspektiver nødvendig for at håndtere etiske dilemmaer. På samme tid er man naturligvis 
nødt til at følge de etiske regler for faget og landets lovgivningen for at træffe en fornuftig beslutning. 
Supervision kan være nyttigt som bearbejdning og som konstruktiv vejledning til håndtering af etiske 
problemer. Under alle omstændigheder medfører enhver situation af denne art, som man har stået i, 
at man bliver en mere erfaren og reflekterende professionel.

MAN KAN NEMT KOMME I EN ETISK KONFLIKT.

Reflekter over egen andel i situationen. Man 
må spørge sig selv, om man bedømmer 

borgerens handlinger ud fra sit eget 
moralske system. Overvej grundene til en 
eventuel frustration og hvordan man vil 

håndtere en lignende situation i fremtiden.
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Respekter borgers vilje og tro. Søg efter 
alternative måder, hvis det er muligt, for at 

nå målene for den pleje, der skal ydes.
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Man kan sætte sig ind i 

arbejdspladsens/fagets etiske kodeks for 
at finde understøttende information og 
man kan søge hjælp hos sine kolleger.
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ET KONKRET EKSEMPEL

En 75-årig mand fra Iran er flyttet i en plejebolig. Han er gift og har voksne børn og han har også en 

elskerinde, som jævnligt kommer hos ham. Han er flyttet i plejebolig, fordi han er fysisk plejekrævende 

men mentalt velfungerende. Hans hustru henvender sig for at høre, hvordan det går, men manden 

har fortalt, at han vil have, at personalet kun fortæller om, hvordan han har det, til elskerinden.

Personalet oplevet dette som et dilemma.

MULIG LØSNING

De pårørende har ikke krav på information, hvis den ældre ikke ønsker, at de pårørende skal have 

det. Personalet skal respektere den ældres beslutning. Det er lovbestemt.
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