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hverdagsetikken. Etiske oppgaver i yrkesutøvelsen bør konkretiseres og avmystifiseres. Mennesker som

arbeider med mennesker har oftest valgt sitt yrke ut fra humane motiver. Men det er ingen selvfølge at gode
intensjoner, velformulerte verdiplakater, etiske retningslinjer, juridiske føringer eller detaljerte prosedyrer
sikrer faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Det finnes ingen snarvei til personlig moralsk modenhet. Å
utvikle praktisk klokskap tar lang tid. Noen timers etikkundervisning, et årlig «kick-off» eller et entusiastisk
etikkprosjekt er ofte ikke nok. Personlig vurderingsevne og kloke handlingsvalg utvikles når fagkunnskap,
inntrykk og erfaringer reflekteres kontinuerlig. Vi lærer ikke av erfaring, men av refleksjoner over erfaring.
Profesjonsansvaret krever meningers mot og tydelighet når det gjelder. Denne boken er primært skrevet for
sykepleiere og andre helse-, sosial- og omsorgsarbeidere i praktisk klinisk yrkesutøvelse, i tverrfaglige

samhandlings- og kulturprosesser, og i utøvelse av lederskap og medarbeiderskap. Studenter og pedagogisk
personale i grunnutdanning og etterutdanning vil også ha nytte av boken.
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