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11

Forord

Den første danske udgave af denne bog udkom i 1993 og var resul-
tatet af flere års arbejde med etik og værdispørgsmål i daværende 
Norsk Sosionomforbund og i International Association of Social 
Workers (IFSW). Efter lanceringen af denne nye fagetiske model 
har jeg erfaret, at mange faggrupper inden for social- og sundheds-
sektoren har vist stor interesse for den måde at arbejde med etik 
på, som vi her havde udviklet. Metoden bestod af tre hoveddele: 
(1) forsøg på at klarlægge værdigrundlaget for arbejdet, (2) syste-
matiske forsøg på at identificere etiske problemer og endelig (3) 
en metodisk afvejning af værdikonflikter i den faglige praksis.
 Modellen kunne jeg yderligere følge op i min doktorafhandling 
ved Institutionen för socialt arbete ved Göteborgs Universitet, 
hvor jeg disputerede i 1993 i kølvandet på forskeruddannelsen. 
Jeg vil takke International Federation of Social Workers, Norsk 
Faglitterært Forfatterforbund og Institutionen för socialt arbete 
ved Göteborgs Universitet, der har støttet mig under arbejdet 
med denne bog. Der er desuden mange enkeltpersoner inden for 
social- og sundhedssektoren og andre, både i ind- og udland, jeg 
vil takke for inspiration, hjælp og støtte i mit arbejde.
 Ved tilrettelæggelsen af den danske udgave har jeg fået nyttige 
råd fra sygeplejerske Birthe Drøschler, højskolelektor Ruth Bor-
rits og socialrådgiver Henrik Bachman. Jeg vil også gerne takke 
de studerende ved diplomuddannelserne ved de sociale højskoler 
i København og Odense, som jeg gennem mange år har holdt 
oplæg for med udgangspunkt i bogen. De er kommet med mange 
konstruktive udspil, som jeg har haft glæde af under arbejdet med 
de foregående danske udgaver. Jeg takker dem hermed alle for 
hjælpen!
 Denne fjerde udgave har gennemgået en mere dybtgående re-
vision. Den indeholder et nyt kapitel om diskursetik. Mange data 
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er opdateret, og indledningskapitlet er strammet og revideret som 
følge af tilbagemeldinger fra undervisning og fra det praktiske 
arbejdsliv. Cand.jur. Dorte Vennemose Buss har i stort omfang 
bidraget til den opdatering, der er foretaget i denne udgave. Tak 
også til hende!
 Det er glædeligt for mig som forfatter at opleve, at min bog 
nu runder sit tolvte år på det danske marked. Det skyldes nok, at 
forlaget har medvirket til hyppige revisioner, der har opretholdt 
bogens aktualitet. Men det skyldes nok også, at de nævnte revi-
sioner er baseret på dialog med læserne. Jeg vil fortsat gerne høre 
fra nye og gamle læsere. Jeg kan kontaktes på lingas@etikk.net 
eller via min hjemmeside www.etik.net.

Holmestrand, februar 2005
Lars Gunnar Lingås
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Indledning

Bogens målgrupper

Formålet med denne bog er at udvikle en værdiorienteret indfalds-
vinkel til fagetisk tænkning inden for social- og sundhedsarbej-
derfagene. Alle de mange social- og sundhedsarbejdere ude i det 
praktiske liv har brug for løbende at drøfte etik- og værdispørgsmål, 
og de udgør den vigtigste målgruppe, hvad enten de nu læser bogen 
på arbejdet, i fritiden eller som led i efter- og videreuddannelse. 
Bogen indeholder en god portion vidensstof og stof om forskel-
lige grundlagsetiske spørgsmål og forskellige værdier og fagetiske 
tilgange. Læseren vil næppe være i tvivl om, hvad jeg selv står for, 
men andres standpunkter har jeg søgt at gengive så loyalt som 
muligt. Ud fra de erfaringer, der er indhøstet med tidligere udgaver, 
er bogen derfor egnet som pensum i grunduddannelserne. Bogens 
forskellige dele kan bruges på forskellige trin i disse uddannelser, 
eventuelt som supplement til andre pensumbøger i emnet.
 Bogen sigter ikke mod at erstatte mere fagspecifikke uddybnin-
ger. Det gælder især inden for sundhedsfagene. Eksempelvis er de 
specifikke biologiske og medicinske etikproblemer, der udspringer 
af en revolutionerende udvikling inden for genteknologi og behand-
lingsmåder, som sprænger de traditionelle grænser mellem liv og 
død, blot i begrænset omfang drøftet her. Men på dette felt findes 
der god litteratur, der uddyber det, jeg kun i en vis udstrækning 
har drøftet.
 Bogen sigter heller ikke mod at erstatte generel moralfilosofisk 
indføringslitteratur. I kapitel 1 behandler jeg dog definitioner og 
korte drøftelser af de forskellige retninger inden for etisk reflek-
sion. Det giver en tilstrækkelig introduktion til at forstå fremstil-
lingen i de følgende kapitler. I dette kapitel har jeg også anbefalet 
en del litteratur, som tager generelle moralfilosofiske problemstil-
linger op til behandling.
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14

 Når jeg har valgt en tværfaglig målgruppe for bogen, er det ud 
fra en erkendelse af, at mange af de værdi- og etikspørgsmål, som 
de forskellige faggrupper inden for social- og sundhedssektoren står 
foran, er fælles. Meget af undervisningen er tværfagligt orienteret. 
Etikken er et område, hvor det er let at se det meningsfulde i at 
udveksle erfaringer, viden og synsmåder i et frugtbart og blom-
strende tværfagligt samarbejde, såvel i uddannelsessammenhæng 
som i praktisk faglig sammenhæng. Men det er også et område, 
hvor man hurtigt vil indse, at hvert enkelt fag har sine særlige 
problemstillinger, som kan kræve andet og mere, end denne bog 
bidrager med. For at repræsentanter for én faggruppe skal kunne 
samarbejde med andre faggrupper, må de have deres egen identitet 
og deres eget videns- og handlingsfelt; i modsat fald har de ikke 
meget at tilføre samarbejdet. Derfor kan der som allerede nævnt 
være behov for både fagspecifikke og praksisorienterede uddybnin-
ger af de problemstillinger, som denne bog tager op. Der findes 
efterhånden mange bøger på markedet, der dækker behovet, og 
jeg har selv bidraget med en del af dette stof i andre bøger.

Etik og fagetik

Bogen er opdelt i tre dele. I første del behandler jeg forskellige 
etiske tænkemåder i moralfilosofien, med særlig vægt på diskurs-
etikken. Endvidere drøfter jeg historiske aspekter ved udviklingen 
af forskellige fagetiske retningslinjer samt regler og principper i 
social- og sundhedsarbejderfagene. Jeg forsøger her at vise, hvor-
ledes fagetik spiller sammen med faggruppernes forhold til sam-
fundet og samfundets ideologiske og værdimæssige strømninger. 
Sammenhængen mellem fagetik og professionalisering udgør et 
centralt emne. Kritikken af den traditionelle fagetik bliver gen-
nemgået, fordi der er meget at lære af den. Selv om denne kritik 
kan virke nådesløs, er det min hensigt at vise, at den traditionelle 
fagetik også har spillet en positiv rolle i fagenes udvikling, og at 
den nye fagetiske vinkel, som er denne bogs ærinde, næppe havde 
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været mulig at udvikle uden at bygge på den traditionelle fagetik 
og kritikken af den.

Værdigrundlag

Bogens anden del beskæftiger sig med værdigrundlaget i social- og 
sundhedsfagene. Hvad er en værdi? Hvilke værdier står centralt? 
Hvad er baggrunden for, at disse værdier er blevet centrale? Kapit-
lerne giver en relativt fyldig gennemgang af de værdier, som efter 
min mening bør ligge til grund for alt arbejde med mennesker, der 
søger hjælp, eller som befinder sig i vanskelige situationer, hvad 
enten det er inden for social- eller sundhedssektoren.
 Værdierne har jeg fundet det rimeligt at inddele i mål, ret-
tigheder og instrumentelle værdier. Målene omfatter værdier, man 
sigter mod i arbejdet, for eksempel frigørelse fra undertrykkelse. 
Rettighederne omfatter værdier, der sætter grænser for hvordan 
den enkelte og grupper i samfundet kan behandles, for eksempel 
persondatalovens regler om behandling af følsomme oplysninger. 
Bevidstheden om disse værdier bidrager til, at man som fagperson 
udvikler sine grundlæggende holdninger og sin værdibevidsthed. 
Og det berører det, som den norske filosof Hans Skjervheim kalder 
den primære etik. Den vedrører etiske handlinger, som er mål i sig 
selv, hævet over formålsrationelle kalkulationer. De instrumentelle 
værdier er derimod knyttet til den sekundære etik, hvor blandt 
andet bevidstheden om at bruge værdibaserede virkemidler for 
at fremme et godt formål er adækvat (Skjervheim 1992:167). Det 
gælder for eksempel en værdi som brugerdeltagelse.
 Endelig behandler jeg også ansvarsprincippet, som indebærer, 
at etiske valg uden et personligt ansvar er meningsløse.
 Alle disse værdier belyses med aktuelle eksempler fra social- og 
sundhedssektoren.
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Fagetiske udfordringer

Tredje del handler om de udfordringer, problemer, dilemmaer og 
værdivalg, social- og sundhedsarbejdere står over for, og hvordan 
disse kan afvejes. Ved at fokusere på de interessemodsætninger, som 
de forskellige aktører i behandling og samvirke kan have i forhold 
til hinanden, forsøger jeg at drøfte og eksemplificere, hvorledes 
loyalitetskonflikter udgør en vigtig del af de fagetiske udfordringer. 
Det er vigtigt at erkende, at harmonitænkningen ofte kan gøre 
det vanskeligt at få øje på etiske konflikter.
 Et andet centralt område for fagetikken er social- og sund-
hedsarbejderes problemer med deres egen professionelle rolle, 
for eksempel dobbeltrollen som hjælper og kontrollant, og andre 
rollekonflikter, der udspringer af selve arbejdsfunktionerne.
 Etiske problemer og dilemmaer kan også opstå af konflikter 
mellem mål og midler i social- og sundhedssektoren. Her spiller 
teknologiseringsniveau og organisering af arbejdet en væsentlig 
rolle, blandt andet fordi organiseringen kan tilføre arbejdet skjulte 
mål, og fordi teknologien i dag muliggør brug af midler, der slører 
vigtige værdimæssige sider af den faglige praksis.
 På denne baggrund behandler jeg så, hvordan fagetiske kon-
flikter kan afvejes og bearbejdes. Mit udgangspunkt er, at en 
regelorienteret fagetik hverken er praktisk mulig eller ideologisk 
ønskelig. Arbejdet med etiske konflikter bør i stedet ske gennem 
en organisatorisk tilrettelæggelse, som stimulerer den enkelte 
fagperson til at bevidstgøre sig om værdigrundlag, det vil sige 
udvikle sin primære etiske bevidsthed. Desuden bør etikarbejdet 
handle om at se, hvordan værdier kan komme i konflikt med hin-
anden i et konkret handlingsrum, hvor de forskellige konflikter 
må afvejes og søges løst, det vil sige at udvikle evnen til at bruge 
en sekundær etik i den faglige praksis. Det personlige ansvar for 
egne handlinger er ufravigeligt, men organiseringen og rammebe-
tingelserne for den enkelte er samtidig af stor betydning. Og dette 
indebærer etiske forventninger til fagforeninger, arbejdsledere og 
politiske beslutningstagere som en del af den sammenhæng, det 
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faglige arbejde indgår i. Samtaler med kolleger og vejledning kan 
vise sig at være en god indfaldsvinkel til en sådan bevidstgørelse 
og til det vanskelige arbejde med at vælge i konfliktsituationer. 
Inspirationen fra diskursetisk tænkning præger min fremstilling 
af denne problematik. Afsnittet om supervision er i første række 
beregnet på efter- og videreuddannelsesniveau.
 Til sidst giver jeg en grundskitse af en systematisk måde at 
arbejde med etiske problemer på, hvor jeg søger at gøre udogmatisk 
brug af de bedste sider af moralfilosofiens forskellige retninger. En 
flervinklet tilgang kan indebære, at et valg foretages ud fra flere 
hensyn, end hvis man for eksempel blot lægger vægt på sindelag eller 
konsekvenser. Jeg lancerer i den forbindelse refleksionsmodellen 
GODT, hvor G står for Grundlagsværdier, O for Omstændigheder 
og påvirkende faktorer, D for Deontologiske perspektiver og T 
for Teleologiske perspektiver (disse begreber defineres i kapitel 1). 
Her bliver også linjerne mellem primær og sekundær etik trukket 
op og anskueliggjort. Gennem den samlede eksemplificering i del 
3 forsøger jeg at vise, at en sådan systematisk tilgang kan føre til 
stringent tænkning og velovervejede valg mellem handlingsalter-
nativer.

Etiske perspektiver i et nyt århundrede

I et efterord skitserer jeg nogle perspektiver på etisk fagudøvelse ved 
indgangen til det nye årtusinde, vi nu er inde i. Magt og afmagt vil 
blive et væsentligt tema for fremtidens social- og sundhedssektor, 
som det altid har været det. Endvidere drøfter jeg nogle aktuelle 
etiske problemstillinger, der er oppe i tidens fagdiskussioner. Et 
centralt emne er også, i hvilken retning etikken og fagetikken vil 
udvikle sig.
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