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Profesjonsetisk perspektiv fordi:

• Profesjoner/institusjoner er tillagt et           
samfunnsmandat:  det stiller krav til etisk 
refleksjon i den jobben vi gjør 

!
• Det er spesielt i etisk vanskelige i situasjoner 

etikken blir utfordret. Etisk vanskelige 
situasjoner og faglige utfordringer går over i 
hverandre – kan være vanskelig å skille. 
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Etisk refleksjon ..

• Etikk blir definert som moralens teoretiske   
grunnlag  og kan gjenkjennes i de vurderinger 
vi gjør 

• Moral kommer ført og fremst til uttrykk 
gjennom det vi gjør   

!
Terapeutens holdninger og handlinger 
reflekteres i utøvelsen av terapeutens skjønn
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Problemstillinger

1. Hvilke profesjonsetiske utfordringer 
opplever familieterapeuter i forbindelse 
med barns deltakelse i familieterapi og 
hvordan reflekterer terapeutene over 
utfordringene? 
!

2. Hvordan kan etisk refleksjon over barns  
deltakelse i familieterapi bidra til at barns  
perspektiv og muligheter blir ivaretatt i  
familieterapi?
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Metode/ Utvalg

▪ Intervju av 15 familieterapeuter  
 7   terapeuter ansatt ved familiekontor på Sør, Øst
          
           Øst og Vestlandet    
 8   terapeuter ved familieteam v/ avdeling for 
        barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst 
!
▪ 6  familier (video opptak av familiesamtaler) 
▪ Intervju av 9  barn i alder 9 – 15 år
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Funn: sentrale profesjonsetiske 
verdier

▪ Anerkjennelse  
!

▪ Respekt 
!

▪Ærlighet 
!

▪ Ansvar
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De profesjonsetiske utfordringer er knyttet til situasjoner hvor 

terapeutene opplever at barn blir krenket

!
• Når foreldre ikke får til å ta barnets perspektiv 

!
• I situasjoner hvor barn blir gjort til syndebukk for familiens vansker 

!
• Foreldre definerer el. snakker stygt til el. om barnet i barnets påhør 

!
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Terapeutenes reaksjoner i vanskelige 
situasjoner

• Handlingslammelse – terapeuten i klemme 

!
• Skyldfølelse for ikke å ivareta barnet godt nok 
     Terapeutene er usikre på hvordan de skal forstå   

 barnets  atferdsuttrykk: eks. tause – urolige og  

 hvordan komme barnet i møte. 

      

• Irritasjon i.f.h.t. foreldrene – men også medfølelse/
identifisering med foreldre/voksenrolle 
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De profesjonsetiske utfordringer kan 
sammenfattes til:

1. Hvordan anerkjenne både foreldre og 
barn uten at noen av dem blir krenket ? 
!
2. Hvordan ivareta barnets autonomi: 
hvordan beskytte barnet – og samtidig gi 
barnet mulighet til å si sine meninger
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Barnas refleksjoner 

• Barna vektlegger viktige terapeutiske 
egenskaper som i stor grad stemmer overens 
med terapeutenes verdier – de mener det er 
viktig: bli sett, hørt og forstått. Trenger støtte 
fra terapeuten. 
!

• De fleste av barna opplever seg forstått – men 
ikke alle 
!

• Familiesamtalene har hjulpet 
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Problemstilling 2: etisk refleksjon  

Fordi anerkjennelse, respekt og krenkelse 
fremkommer som viktige temaer i 
datamaterialet valgte jeg den tyske sosial 
og moralfilosof Axel Honneths teori om 
anerkjennelse som fortolkningsressurs.  
!
Honneth snakker om anerkjennelse i 3 ulike 
dimensjoner som veves i hverandre:
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Anerkjennelsesdimensjoner

• Kjærlighetsdimensjonen 
 Grunnlaget for selvtillit, trygghet og uavhengighet  
skapes i de aller første relasjonserfaringer.( Selvtillit) 
!
• Rettsdimensjonen 
 Respekt for enkeltindividets rettigheter og grunnlag 
for  selvaktelse  
  
• Solidaritetsdimensjonen 
 Sosial verdsettelse: om de spesielle egenskapene som 
 skiller mennesker fra hverandre.  Individet får  
anerkjennelse for sine evner og ferdigheter. (Selvverd)
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Etisk refleksjon …

• Jeg drøfter i avhandlingen hva som er anerkjennelse 
og hva som er krenkelse av barn – og  

!
• Hvordan terapeuten kan ivareta anerkjennelse av 

barnet og foreldrene ifht de ulike 
anerkjennelsesdimensjoner i den kliniske praksis 

!
• Tematiserer terapeuten som moralsk subjekt: 

refleksjon over egne normer og verdier og alt som 
virker inn på utøvelsen av det profesjonsetiske skjønn
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Etisk perspektiv er viktig i den 
familieterapeutiske kliniske praksis

• Profesjonsetiske retningslinjer er viktig – men kan ikke 
stå alene.   

!
• Det kontekstuelle etiske perspektiv legger vekt på alt 

som påvirker den aktuelle situasjon 
!
• Familieterapeuter trenger øvelse i etisk refleksjon – i 

tillegg til faglige refleksjoner – i forhold til å 
synliggjøre og anerkjenne barns deltakelse i 
familieterapi.  Det retter fokus mot terapeuten som 
moralsk subjekt.
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