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Etik og sygepleje Helle Stryhn Hent PDF Hvad er et godt liv? Og hvad er en god handling? Det er centrale
spørgsmål i etik, men også i sygepleje. Første del af bogen indeholder en teoretisk indføring i centrale etiske
begreber og teorier. Hensigten er, at give læseren en relevant baggrundsviden for at kunne identificere etiske
dilemmaer og foretage en etisk analyse. Forfatteren er inspireret af den skandinaviske tradition, der vægter
selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed som grundlæggende etiske værdier. Anden del af bogen
indeholder ligesom i 1. udgaven af Etik og sygepleje fortællinger, der viser tydelige etiske dilemmaer. Alle
fortællingerne er nye, og analysen heraf sker ved hjælp af Sara Frys model, der via spørgsmål medinddrager
læseren. Sygeplejersken eller den sygeplejestuderende vil kunne genfinde mange problemstillinger i egen

praksis, og derved kan analyserne være et eksemplarisk udgangspunkt for egen etisk refleksion over
sygepleje. Muligheden for etisk dannelse og uddannelse er temaet i bogens tredje del. Både kognitive og

følelsesmæssige kundskaber er nødvendige for at erkende og reflektere over faglige etiske problemstillinger.
Nærhed og afstand er centrale perspektiver, der belyses gennem bl.a. Lawrence Kohlberg og Nel Noddings
teori. I den sidste del af bogen er emnet etik og sygeplejeforskning. Etik i sygeplejeforskning er knyttet til
sygeplejefagets værdier og antagelser, hvilket også er tydeligt i forfatterens gennemgang af overordnede
etiske regelsæt, bl.a. Helsinki deklarationen og Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden.
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