Pixi-guide til etisk refleksion
i klinisk praksis

Du vil blive bedt om at fortælle din case
Komitemedlemmerne stiller uddybende spørgsmål
Dilemmaet præciseres
Evt. beskrives lovgivning på området
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5. Kan din afgørelse generaliseres? Hvis ikke, hvad begrunder så undtagelsen?
Er det starten på en ”glidebane” for klinisk praksis?
6. Hvilke modargumenter findes der? Kan du/I ”leve med dem”
7. Evaluer proces org resultat. Hvilke konsekvenser har din afgørelse haft på klinisk
praksis? Vil du på den baggrund handle anderledes en anden gang?

Giver det mening at tale om ”System over for Livsverden”?
Lider patientens privatsfære under tilpasning til systemet?

Giver det mening at foretage mål/middelovervejelser?
Er patienten genstand for andres projekt eller andres dagsorden?

Giver det mening at tale om fornuft i kontrast til involverede følelser?

Er der en sædvanlig praksis på området?
Er denne ”Skik eller Sædvane” brudt eller fulgt?

Er ressourcefordelingen hensigtsmæssig (Retfærdig) ?
Hvilken handling giver ”Størst lykke/glæde” (Gøre-godt-princip)
Hvilken handling forvolder ”Mindst smerte” (Ikke-skade-princip)

Hvis patienten ikke selv kan udtale sig, er det relevant at overveje,
hvad der er til patientens bedste:
- kendes patientens livsstil
- hvad kan de pårørende fortælle om patienten
- er der nedskrevne ønsker, eks. Livstestamente, tlf 35 45 52 69

Er autonomien respekteret og dermed retten til selvbestemmelse:
- hvad mener patienten? Er patienten spurgt?
- er patienten i stand til at reflektere og udtrykke dette?
- kan patienten vurdere resultatet af egne valg?
- virker udtalelsen relevant i forhold til det liv patienten lever?

REFLEKSIONSRAMME
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Den etiske refleksion over klinsk praksis kan komme ind på følgende dele,
Se evt figur på sidste side:

HVOR BEGGE HAR OMKOSTNINGER FOR PATIENTEN
ELLER
HVOR DU KAN VÆR I TVIVL OM HVORVIDT PATIENTEN
ER BEHANDLET MED RESPEKT OG VÆRDIGHED.

ET ETISK DILEMMA KAN DEFINERES SOM
AT DU STÅR OVER FOR ET VALG,

RESPEKT
RETFÆRDIGHED
REFLEKSION

PLIGT
NYTTE
VILKÅR

Proces i case-analyse
CASE
Præsentation
og Brainstorm

TIME OUT
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