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Når noe går galt...

- Ansvar, mestring og 
bærekraft
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En akse

Svarteper-strategier og forskansning.

Lederstyrte kollektive forståelser av ansvar, 
mestring  og læring.



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.





Jeg skulle jo bare knivstikke én person

Da den drapstiltalte 16-åringen forklarte seg for Agder 
lagmannsrett i dag, hevdet hun nok en gang at hun ikke 
mente å drepe det tilfeldige offeret Marie Skuland (17).
(Fvn 15 oktober) 



Mange har en forventning om et omfattende ansvar

Sykdom og forventningen om ivaretakelse/redning
Sykdom- sårbarhet –verdirokering -asymmetri

Forventningsgapet - mellom realitet og quick fix
I den beste av alle verdener...?

Ressursmessige 
begrensninger

(empiriske normkonlikter)

Kunnskapsmessige 
begrensninger

(logiske normkonflikter)

TILLIT
I

KONTEKST



Vurderingsgrunnlaget for profesjonsarbeid 

• Det optimale?
• Godt nok?
• Det faglig forsvarlige?
• Det kontekstuelt rimelige?

• politisk regulert via mandat
• delt/fragmentert mellom 

institusjoner/profesjoner
• utøvd i  åpne sosiale systemer.



Profesjonelt arbeid

Marked

Byråkrati/forvaltningProfesjon/profesjonsideologi



• Bedre 
ivaretakelse?

• Forvaltere av 
flytskjemaer og 
pakkeforløp?

• Det er en 
innlysende 
forskjell  på mål 
og middel

Å bevare tilliten gjennom ansvar når noe går galt: 
Kollektivt ansvar - mestring - åpenhet



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



En risikosone

• GTT 2016  (somatikk)
– 13,9 % forbundet med skade (9 % alvorlig)
– 0.7 % døde som følge av skaden (2010 - 4700)
– Ligget jevnt fra 2012 (mål 25% reduksjon)

• Feil og uheldige hendelser
– System/samhandlingsfeil
– Personlige feil
– Suboptimale forløp
– Uflaks – og the inherent fallibility of medicine

(Gorowitz/McIntyre)



Impure agency:
Selv de beste intensjoner og den beste faglighet kan 

belønnes med det verst tenkelige resultat.

Du kan risikere å være ansvarlig for skade på dine 
pasienter, dine kolleger og deg selv.

Risiko er en statistisk 
kontrollerbar størrelse 

Flaks og uflaks –alle 
enkeltvariabler du ikke 

kan kontrollere for i åpne 
sosiale system (ref .suicid)



Ansvar – skyld - mestring
• To kategorier 
– Ansvar og skyld  - uklare grenser og harde dommer

Å leve  med sine døde pasienter

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

Å leve med sine døde pasienter
Et fortettet døgn i distriktspraksis

• To mekanismer 
– Jakten på syndebukken – når sorg eller skam er stor
– Tilskuer-apati 
– Oda O og de pårørendes sorg



• 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.

An
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ar



Ansvarsutøvelsen

• Erfaringen fra ombudet 
– Pårørendes behov 

– Når man ikke  tar ansvaret, arroganse, taushetskultur - den 
doble krenkelsen

• Funn i studien
– Når man tar ansvar

– Hvorfor man trekker seg

– Etterlysningen, ledere og tause kolleger

– Klinikken som mestringsarena eller skamforsterker



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.



Etterpåklokskap:
• Er til å lære av. 
• Ubrukelig og farlig som 

verktøy for moralsk 
vurdering av handlinger.

Klanderverdighet
• Hva er rimelig gitt de kortene du 

hadde?
• Legg et lokk over fasiten så den 

ikke  overmanner deg, og fører 
deg inn i tankefeil!

• Krever vilje til åpenhet og 
oppgjør



?



Oppsummering



When the canaries keel over… 
D. Hilfiker Healing the wounds


