Omsorg i sundhedsvæsenet

Det Etiske Råd
Det Etiske Råd blev oprettet i 1987. Årene forinden var der taget store skridt inden for den teknologiske udvikling, blandt andet da det første barn
skabt ved hjælp af reagensglasmetoden blev født i 1984. Fra 1987 har Det Etiske Råd rådgivet Folketinget og offentlige myndigheder i sager
vedrørende nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Det vil sige, at Det Etiske Råd
vejleder professionelt og fagligt, hvad angår disse sager.
Syv budskaber
I sundhedsvæsenet støder vi ofte på retningslinjer, vejledninger, instrukser eller procedurer. De fortæller os, hvad vi konkret skal
eller kan gøre, eller hvordan vi skal handle på en bestemt oplysning eller information.
Det Etiske Råd har hverken lavet en procedure eller instruks i det her tilfælde. De har lavet budskaber.
I faget Kommunikation lærer du om afsender – budskab – modtager.
Afsenderen her er Det Etiske Råd – budskabet er (fx) ”6. Udøvelsen af omsorg er krævende” – Modtageren er os.
Den besked, som en afsender fortæller med sin historie til en modtager, kan man altså kalde et budskab.
Det Etiske Råd er netop udkommet med syv budskaber til omsorg for mennesker, der bliver syge, plejekrævende eller på anden måde har
brug for sundhedsvæsenets hjælp. Ud over at være afsender af budskaber har Det Etiske Råd også en holdning til omsorg.

Budskaberne om omsorg er:
1. Omsorg er ledelsens ansvar.
2. Omsorg tager udgangspunkt i patienten.
3. Omsorg er en del af behandlingen.
4. Omsorg er vanskelig at måle og standardisere.
5. Nærvær og tid er væsentligt for omsorg.
6. Udøvelsen af omsorg er krævende.
7. Der værnes om omsorg gennem uddannelse.
Du kan læse mere om, hvad de syv budskaber indeholder, her, men inden du gør det, skal du blive lidt klogere på omsorg.

Jeres underviser fordeler jer nu i syv grupper.

Opgave 1
Diskuter følgende spørgsmål i hver gruppe:
•

Hvad betyder omsorg? Helt konkret, hvor stammer ordet fra?

•

Hvordan vil du definere omsorg?

•

I teorien skelnes der mellem naturlig og professionel omsorg. Hvad er forskellen?

•

Hvem har ansvaret for, at der bliver ydet omsorg for en borger/patient?

•

Hvis I skulle lave en opskrift på omsorg, hvad ville den så indeholde?
-

Hvad kræver omsorg af dig, dine kolleger og din ledelse? Af andre?

Opgave 2
I skal nu arbejde med en konkret opgave, som er knyttet til et af de syv budskaber. Følg linket herover, når du skal besvare opgaven.
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Opgave 3
I skal nu lave syv gode råd, baseret på de syv budskaber. Jeres underviser faciliterer en fælles diskussion i klassen, hvor I skal blive enige om syv råd,
som I skal kunne bruge på jeres kommende arbejdspladser.

