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En akse

– Svarteper-strategier og forsvarsposisjoner

– Lederinitierte kollektive strategier som har 
ansvar, mestring  og læring som mål



Når man kan utøve godt 
faglig arbeid over tid 
uten å moralsk sett 
utarmes

Moralsk 
bærekraft I risikosoner

Når arbeidet er av en slik 
art at det  potensielt sett 
kan  påføre skade på 
pasienter, kolleger og den 
profesjonelle aktøren selv.



TILLITEN

Feil og uheldige hendelser

Sykdom- sårbarhet –- verdirokering –asymmetri
Overdrevne forventninger

System/samhandlingsfeil
Personlige feil

Suboptimale forløp
Flaks/uflaks the inherent fallibility of medicine

Impure agency



• Å unngå at noe går galt
• Å bevare tilliten når noe går galt

NOU 2015:11 
Med åpne kort. 
(Ariansen-utvalget)





Fenomen i spill
• To kategorier 
– Ansvar og skyld  - uklare grenser og harde dommer

Den strenge dommeren  

• To følelser 
– Skyld- og skamfølelse  - om moralske måleinstrument

-Per P og den kvinnelige pasienten 
Et fortettet døgn i distriktspraksis

• To mekanismer 
– Syndebukker og tilskuere – om skjulte moralske 

mekanismer
– Oda O og de pårørendes sorg

Balansekunstneren



• Selvbestemmelse 
• Tilsvar- et svar på spørsmålet om hvorfor du 

handlet som du gjorde
• erkjennelse av krav på begrunnelse
• erkjennelse av at du er rett adresse
• vilje til å svare

• Ansvaret kommer først

Stol aldri på autoriteter!

Anna og den strenge dommeren…og oppgaven

Schoeman, F. (1987). Responsibility, character, and the
emotions: new essays in moral psychology. Cambridge: 
Cambridge University Press.
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• Samtaler med ombudet 
– Pårørendes behov for å møtes for bl.a. å forstå, 

forklare, få forklart, dele sorg

– Når man ikke  tar ansvaret,  tolkes det som arroganse, 
taushetskultur og unnaluring

– Den doble krenkelsen



Etterlysningen
– Saklig, klinisk gjennomgang med fokus på forståelse, 

læring, støtte til oppgjør.

– Men de møtte:
• Det velmenende, tause, nivellerende kolleger 
• Fraværende ledere

– Klinikken og kollegiet som mestringsarena eller 
isolasjons- eller skamforsterker

Gawande, A. (2002). Complications : a surgeon's notes on an imperfect science. New York: 
Metropolitan Books.



Ansvar i 
moralske 

risikosoner

Skyld (klanderverdighet)
• Historisk situert, personlig
• Optimalt of/on eller et kontekstuelt 

rimelighetskriterium?
Den strenge dommeren

Smiley, M. (1992). Moral responsibilities and the
boundaries of community. Chicago: The university
of chicago press.



Hva kan vi bruke 
etterpåklokskapen til?

-Til læring, ikke moralsk 
eller faglig vurdering.

Hvordan bestemmer vi 
klanderverdighet?

- Ved  å bruke prinsippet om 
hva som er kontekstuelt 
rimelig i den ikke-beste av alle 
verdener



?



Oppsummering



When the canaries keel over… 
D. Hilfiker Healing the wounds
(First published 1982)


