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STØT DET ENKELTE MENNESKE I AT FINDE EGNE MÅL OG REALISERE
DEM
Jørgen Husted
Etik og værdier i sygeplejen
Hans Reitzels Forlag 2013
416 sider – 298 kr.

Det blev til mange herlige morgener, hvor jeg i en times tid før arbejde satte mig på
min altan og læste denne bog, som er en perle. En stor nydelse at læse en så grundig og velskrevet bog om værdier og etik
i sygeplejen.
Sygepleje er et etisk projekt. Men hvordan udleves projektet? Eller sagt på en anden måde: Hvordan praktisere sygepleje på
en etisk forsvarlig måde? Det handler denne bog om. Den er opbygget i to dele. Første del handler om en fortolkning af de
etiske grundværdier i sygeplejen. Der er tale om udvalgte værdier såsom det enkelte menneskes værdighed, omsorgen,
sundhed og værdien af professionel integritet.
Anden del viser vej fra værdierne til de daglige etiske beslutninger. Her er dels et fornemt afsnit om tre etiske teorier: dyds-,
pligt- og konsekvensetik, dels et afsnit om etisk beslutningstagning. Metodisk er det filosofihistorien, der anvendes, hvilket
er forståeligt, idet bogen er skrevet af en filosof, som tydeligvis har beskæftiget sig med etik og med sygepleje. Både ICN’s
Etiske Kodeks for Sygeplejersker og vores egne Sygeplejeetiske Retningslinjer fortolkes og inddrages på fornem vis i den
etiske argumentation.
Selv blev jeg inspireret af forfatterens måde at fortolke værdierne på. F.eks. i gennemgangen af ordet omsorg, hvor han ser
begrebet som værende både holdning, følelse og karaktertræk. Værdien selvbestemmelse breder Husted ud, så det ikke
blot betyder at træffe egne valg, men også selvansvarlighed og selvudvikling, dvs. at vi ikke blot skal lade patienten vælge
selv, men støtte det enkelte menneske i at finde egne mål og realisere dem. Værdien sundhed er behandlet over 50 sider.
Her gives en dybdegående og nuanceret tolkning af ordet, både den negative sundhed forstået som fravær af sygdom, og
den positive sundhed, som forfatteren forstår som velvære.
Husted skriver, at han under arbejdet med bogen har mødt stor interesse og hjælpsomhed fra bl.a. Det Sygeplejeetiske
Råd. Jeg ved, at rådet også har ladet sig inspirere af Husted, og det ses tydeligt, når man læser rådets forslag til nye
sygeplejeetiske retningslinjer, som netop i denne tid er til debat.
Skulle jeg pege på en svaghed ved bogen, så er det den sidste del, hvor forfatteren i et forsøg på at gøre stoffet operationelt
opstiller en sygeplejeetisk beslutningsmodel, der præsenteres gennem 12 cases. Flot med en sådan model, men det kan
godt virke omstændeligt og uoverskueligt, når man for hver enkelt case skal have gennemgået alle muligheder og
begrundelser for det etiske valg. Fint til undervisningsbrug, men næppe brugbart i en travl hverdag på en afdeling.
Af Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist,Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg.

KORT NYT OM BØGER
Søren Flott
Jutlandia - skibet var ladet med håb. Det danske hospitalsskib i Koreakrigen
Gyldendal 2013
228 sider – 299,95 kr.
De fleste kender Kim Larsens sang ”Skibet hed ”Jutlandia”, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea”. Her er bogen,
der går tættere på besætningen, hospitalspersonalet og patienterne. Flere end 600 danske frivillige var i perioden 1951 –
53 ombord på Jutlandia for at hjælpe sårede soldater og civile. I bogen fortæller de om livet om bord, om behandlingen og
om særlige begivenheder, der gjorde indtryk. En amerikansk soldat bemærkede, at de danske sygeplejersker røg cerutter,
som de havde i deres kittellommer. Det havde han aldrig set kvinder gøre før. En narkoselæges dagbog indeholder
oplysninger om en nat, hvor der kom 75 mand på en enkelt vagt, og mange af dem faldt i søvn af udmattelse, før de ramte
madrassen. Sygepasseren Kai beskriver, hvordan han blev bedt om at skaffe et amputeret ben af vejen. Absolut interessant
læsning for den historieinteresserede.
Læs mere om Jutlandia i dette nummer (jb)
Dorthe Birkmose
Når gode mennesker handler ondt
Tabuet om forråelse
Syddansk Universitetsforlag 2013
234 sider – 299,00 kr.
”Det onde sker kun, når gode mennesker intet gør”. Sådan indledes bogen med et citat af Mahatma Gandhi. Bogen
beskriver den forråelse i pleje- og omsorgssektoren, som indimellem beskrives i medierne, en forråelse, der ofte skyldes
afmægtighed over for f.eks. voldelige beboere på bosteder eller demente beboere på plejecentre. Bogen går i dybden med
årsager til forråelse og ondskab og kampen for at undgå fænomenet. I sygeplejen er det ofte sygeplejestuderende, som er
de gode mennesker, der gør noget, som har blik for de dårlige forklaringer på, hvorfor plejen har udviklet ubehagelige
undertoner af manipulation og ondskab, og som derved får plejepersonalet til at tænke sig om og ændre på tingene. Med
denne bog kan de ruste sig til mødet med forråelse. (jb)
Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.)
Nye perspektiver på stress
Klim 2013
227 sider – 299 kr.
Er personlig udvikling løsningen på stress, er stress en folkesygdom eller blot et andet ord for travlhed og brok? Disse og
en række andre spørgsmål bliver belyst af 12 bidragydere i denne bog. Blandt de typiske stressfaktorer i jobbet nævnes
kompleksitet og mange forandringer, uforudsigelighed, urealistiske mål og modstridende krav og mål. Faktorer, der findes i
rigt mål i sundhedssektoren. Medicinen er oprydning i organisationen, så der kan skabes klarhed omkring roller og
opgaver, og det er en sag for ledelsen og HR-konsulenten. Som med al anden sygdom og lidelse er det bedst at forebygge
og at arbejde fremadrettet med de åbenlyse ubalancer, der er med til at gøre medarbejdere syge. Stress er et
organisatorisk problem, ikke blot et individuelt problem, der gør Yrsa og Anton syge og terapikrævende, fastslår bogen. (jb)

