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• Etikk handler om å gjøre en forskjell
• Nøkkelspørsmål:

• Er tjenesten (og prosessen) slik den bør være?
• Fungerer teknologien til brukerens beste?
• Blir hensyn til kvalitet, medvirkning, mestring, 

pasientsikkerhet og personvern godt ivaretatt?

• Etikk er å tenke systematisk gjennom 
moralske spørsmål

• Velferdsteknologi = endring av praksis
• Etikk kvalitetsikrer dette arbeidet

Hvorfor etikk?

(Tom Eide, 2021)



• Medarbeidere og ledere mener at e/sk 
refleksjon er svært vik/g for kvaliteten på 
tjenesten 

• Mange ledere mener selv at de ikke 
bruker det handlingsrommet de har /l å 
legge /l re;e for regelmessig refleksjon

• E/sk refleksjon er særlig vik/g i endrings-
prosesser, fordi det er en systema/sk 
metode /l å oppdage risiko for svikt og 
gjøre forbedringer før noe alvorlig skjer 

Hvorfor regelmessig etisk refleksjon?

«Ja, tænke det; 
ønske det; ville 
det med; – –
men gjøre det! 
Nej; det skjønner
jeg ikke!»

Henrik Ibsen: 
Peer Gynt

Henrik Ibsen, av Erik Werenskiold (1895)
(Tom Eide, 2021)



• Å skape møteplasser er et lederansvar
• Medarbeidere kan ta initiativ!

• Møtes regelmessig: 2-4 møter pr måned
• Ta seg tid til 30-60 minutter hver gang
• Å bruke en etisk refleksjonsmodell

• Hvorfor reflektere i gruppe?
• finner gode løsninger sammen: kvalitet! 
• øker mestring og motivasjon
• skaper fly i endringsprosesser

Lykke til!

Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

b

(Eide & Aadland (2020): Etikkhåndboka.
(Tom Eide, 2021)



Velferdsteknologiens ABC er 
utarbeidet i samarbeid mellom
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