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Da jeg i begyndelsen af 2000 begyndte at undervise sygeplejestude-
rende i etik på sygeplejeskolen i Esbjerg, var det med en faglig bag-
grund som kandidat i filosofi. Det blev hurtigt klart, at skulle under-
visningen bære frugt, måtte den bæres af en ydmyghed over for den 
praksis, som undervisningen refererede til. Kort efter min ansættelse 
begyndte jeg derfor at følge sygeplejersker i klinisk praksis for at få 
indblik i den profession, jeg stort set var uvidende om på daværende 
tidspunkt. De mange etiske begreber og teorier fremstod hule og li-
gegyldige, hvis de ikke blev rodfæstet i eksempler fra klinisk prak-
sis. Mit samarbejde med klinisk praksis muliggjorde ikke blot, at min 
undervisning i højere grad var baseret på konkrete eksempler. Re-
sultatet blev også en række bøger og artikler, der omhandlede etik i 
sygepleje. 

Med tiden blev det stadig tydeligere for mig, at hvis mit arbejde 
med etik og sygepleje skulle udvikles yderligere, var det nødvendigt 
at udvide og systematisere samarbejdet med klinisk praksis. Den 
tanke fik jeg mulighed for at realisere, da jeg i 2006 indledte et ph.d.-
studium, som var anlagt på, at jeg skulle følge sygeplejersker gennem 
talrige vagter på henholdsvis onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, og 
Sct. Maria Hospice, også beliggende i Vejle. Siden besøgte jeg om-
kring 20 afdelinger og institutioner i både den primære og den se-
kundære sundhedssektor på tværs af landet. Målet var en analyse af 
sygeplejerskers etiske refleksioner og handlinger i klinisk praksis.

Dette arbejde udmøntede sig bl.a. i en ph.d.-afhandling (Birkler 
2009), som tilhører en tradition, hvor metodegengivelse og teoretisk 
analyse står centralt. Denne bog er også forskningsbaseret, men har 
et direkte klinisk sigte. Bogen handler om etisk praksis i klinisk sy-
gepleje, hvorfor den først og fremmest er eksempelbaseret frem for 
teoretisk refererende. For at knytte bogen mere direkte til klinisk 
praksis har jeg samtidig forsøgt at skrive bogen i et let sprog uden 
tunge begrebslige krykker. Som sådan er Etisk håndværk på flere ni-
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veauer en lærebog til brug i klinisk sygepleje tiltænkt de praktikere, 
den handler om.

Til slut vil jeg gerne takke de mange sygeplejersker, jeg har fulgt gen-
nem årene. Jeg er taknemlig for at kunne videregive jeres vidnesbyrd 
gennem denne bog.

Jacob Birkler
Maj 2009
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