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• Vilka omvårdnadsmässiga, medicinska, rehabiliterings -  
 mässiga och andra konsekvenser kan de olika alternativen  
 tänkas leda till? 

• Vad är ditt/ert professionella ansvar? Resonera med stöd av  
 de valda värdeorden och kom fram till ett handlingsalternativ/ 
 ställningstagande som skulle kunna vara lämpligt för den   
 aktuella situationen.  

Vad innebär de valda värdeorden  
i cirkeln i förhållande till god omvårdnad? 
Välj de  värdeord som ni i gruppen tycker är aktuella utifrån den 
valda  berättelsen och reflektera kring dem tillsammans. Saknar  
ni  något/några värdeord, skriv till det/dem i en tom tårtbit.

En berättelse
Utgå från en berättelse om en vårdsituation som du  varit med om 
och som du vill dela med dig av. Du kan också välja att utgå ifrån en 
av de berättelser som finns på vår hemsida: swenurse.se/dialogduk. 
Välj en berättelse som ni tillsammans arbetar vidare med.

✎

✎

✎

✎
Hur kan dialogen sammanfattas?  
Samtalsledaren  sammanfattar dialogen utifrån de valda 
värdeorden. Reflektera också tyst för dig själv över  
vilken den viktigaste lärdomen är om dig själv som  
professionell vårdare.

Som stöd vid etisk analys 
Dialogduken går även att använda som stöd vid en etisk analys/
etisk rond. Syftet med en etisk analys/etisk rond kan vara att 
resonera sig fram till att göra det som är rätt med stöd i etiska 
principer eller värdeorden i cirkeln. 

Börja vid steget En berättelse. Beskriv det fall/dilemma/situation 
i er verksamhet som ni bestämt er för att diskutera. Beskriv fallet/
dilemmat/situationen och dess etiska utmaningar. Utgå sedan 
ifrån de värdeord som är relevanta för situationen.

✎

✎

✎

✎
• Vad är god omvårdnad, vad och hur ska vi göra?
 Beskriv värdeorden och på vilket sätt de berör situationen.  
 Vilka olika handlingsalternativ finns?

• Vilka andra kan vara berörda av situationen? Närstående,   
 andra patienter, vårdpersonal som deltar i den nära vården  
 av patienten, vårdpersonal som inte deltar i den nära vården  
 av patienten, andra personalgrupper som berörs av patientens  
 vård men som inte vårdar patienten. 

Värdeord
Ett annat sätt att använda dialogduken är att gruppen gemen-
samt väljer ett av värdeorden i cirkeln, som upplevs angeläget att 
 reflektera kring, eller genom att lotta fram ett sådant. Reflektionen 
utgår sedan från det valda värdeordet istället för från en  berättelse.

Viktiga värdeord från  
cirkeln för andra berörda?
Utgå från de valda värdeorden i cirkeln och diskutera  
i vilken mån de kan ha olika innebörd för olika personer 
involverade i berättelsen, exempelvis  närstående, andra 
patienter och vårdpersonal.

Professionellt ansvar

Mötet Hopp

M
od

Sjä
lvb

es
täm

man
de

Vä
rd

ig
he

t

M
en

in
g

Lidande Integritet

Sårbarhet

Respekt

Tillit

INSTRUKTION 
Bestäm hur ni vill använda Dialogduken:  

genom en berättelse; eller genom att 
 välja ett av värdeorden i cirkeln att 
 reflektera kring; eller för etisk analys;  
eller på något annat sätt som ni 
 tillsammans kommer överens om.

En person behöver utses till att 
leda  reflektionen och innan ni avslutar 
 ansvara för att sammanfatta dialogen. 
Hen har också ansvar för att se till att 
alla får möjlighet att komma till tals. 

Varje deltagare har ett eget ansvar   
för att bidra till att dialogen sker på ett 

 respektfullt sätt, bland annat genom att 
vara lyhörd för de andras uppfattningar  

och perspektiv. 

FÖRBEREDELSE. Starta med att ladda ned 

 instruktioner och förslag på berättelser från Svensk 

sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se. 

Ni behöver också kännedom om innehållet i Svensk 

sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad  

och ICNs etiska kod för sjuksköterskor. Båda 

 publikationerna går att ladda ned från hemsidan 

 eller beställas i vår webbutik... BÖRJA HÄR.


