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Som sundhedsarbejder vil man ofte stå i svære etiske situationer, hvor der skal træffes et vanskeligt valg.
Men hvad kendetegner disse etiske situationer, og hvordan kan man som sygeplejerske, fysioterapeut,
ergoterapeut, bioanalytiker eller jordemoder arbejde med etik i sit professionelle virke? Gennem oplysende
eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås alle de grundlæggende etiske teorier og begreber. Centralt står de
mange redskaber til belysning og behandling af de svære etiske situationer med det mål at skabe et oplyst
grundlag for en dialog om etik inden for sundhedsområdet.
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