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Tag dig tid til etik
Dansk Socialrådgiverforening vil med Professionsetikken sætte fokus på de 
centrale værdier i det sociale arbejde og give den enkelte socialrådgiver 
 mulighed for at tage diskussionen på arbejdspladsen om det arbejde, man 
udfører. 

Diskussionen om etik skal tages, fordi vi som profession er med til at træffe 
beslutninger i andre menneskers liv. Mennesker, der er helt afhængige af, at 
disse beslutninger er de rigtige for dem. Derfor er det vigtigt, at den enkelte 
socialrådgiver giver sig selv mulighed for at diskutere og reflektere over 
etikken i sit daglige arbejde. 

Du får kun professionsetikken ind under huden ved at diskutere den med 
kolleger ud fra den kontekst, du arbejder i til hverdag. Først når der kommer 
kød og blod på – konkrete historier – bliver professionsetikken levende og 
giver mening.

Under arbejdet med at formulere socialrådgivernes professionsetik har jeg talt 
med en række medlemmer og erfaret, at der er stor interesse for at diskutere 
etik. Og jeg tror, at det er en vigtig diskussion i en tid, hvor socialrådgivernes 
faglighed er under pres. Når økonomiske hensyn dikterer dagsordenen, er det 
vigtigt, at vi har en etik at læne os op ad. Etikkens formål er ikke at finde det 
korrekte svar, men at give plads til refleksionen og til diskussionen om, hvad 
der er det gode og hvilke handlinger, der fremmer det gode.

Etik tager tid. For der findes ingen facitliste, når det handler om værdier.  
God fornøjelse. 

Ulrik Frederiksen
Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening
uf@socialrdg.dk
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HvaD er eT eTiSk  
Dilemma?

Dansk Socialrådgiverforening mener, at et 
etisk dilemma er en situation, hvor man har 
et problem med flere etisk korrekte løsnin-
ger – dvs. et dilemma mellem to ligeværdige 
etiske værdier, hvorfor det er muligt at argu-
mentere ud fra begge værdier i løsningen af 
problemet.

Et eksempel på et etisk dilemma kunne være 
 følgende: 
Du er ansat som familiekonsulent. Din op-
gave er at støtte en mor, så børnene – Lucca 
og Line – kommer i børnehave og skole om 
morgenen. Moderen får kontanthjælp. Lucca 
fortæller, at ”mor arbejder på pubben fredag 
og lørdag”. Hvad gør du?

Når man har defineret sit etiske dilemma, 
kan man arbejde sig baglæns gennem de 
praksisstandarder og afledte værdier, som 
beskrives i denne professionsetik, indtil det 
bliver klart hvilke grundværdier, der skaber 
konflikten i det etiske problem. Dermed når 
man frem til et grundlag for at argumentere 
for sin beslutning, uanset hvilket valg, man 
ender med at træffe.

Dansk Socialrådgiverforenings professions-
etik bygger på vejledning fra International 
Federation of Socialworkers (IFSW), FN’s 
konvention om menneskerettigheder og FN’s 
Børnekonvention.

Formål 
Formålet med professionsetikken er, at:

R  fastslå, at en etisk bevidsthed er en 
grundlæggende del af socialrådgivernes 
professionelle praksis.

R  præcisere de etiske retningslinjer, som er 
en forudsætning for god socialrådgivning.

R   styrke socialrådgiverprofessionens identi-
tet og den enkelte socialrådgivers status 
som professionsudøver.

R  sikre kvaliteten af socialrådgiverens pro-
fessionelle ydelser.

oPBygning
Professionsetikken består af tre lag: 

grunDlæggenDe værDier: 
Det øverste lag er de grundlæggende vær-
dier som for eksempel individets værdighed 
og social retfærdighed.

aFleDTe PrinciPPer: 
Mellemlaget er de afledte principper, som 
bygger på det øverste lag. Det er for ek-
sempel respekt for det enkelte menneskes 
rettigheder og integritet.

PrakSiSSTanDarDer: 
Det nederste lag fører de to mere højtsvæ-
vende lag direkte i forbindelse med det 
konkrete. Det er en længere række praksis-
standarder, som pålægger socialrådgiveren 
at agere på en bestemt måde. For eksempel 
overholde løfter, aftaler og tavshedspligten. 
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Hvis to standarder for god praksis støder 
sammen, er det nyttigt at kunne føre dem 
tilbage til de overordnede principper og i 
sidste ende til grundværdierne. For eksempel 
kommer hensynet til borgerens selvbestem-
melse ofte i konflikt med hensynet til om-
sorgspligten. 

For at kunne træffe et valg i sådan et dilem-
ma, må socialrådgiveren undersøge, hvilke 
principper og værdier, der ligger bag de 
enkelte standarder.

De Fire ProFeSSionel-
le grunDværDier
Socialrådgivernes professionelle praksis  
bygger på fire værdier:

R inDiviDeTS værDigHeD

R Social reTFærDigHeD

R ProFeSSionel inTegriTeT

R meDmenneSkeligT anSvar

Pro 
fessi
ons
etik
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inDiviDeTS værDigHeD 

Hvert enkelt menneske rummer værdi – 
uafhængigt af individuelle evner, bidrag til 
samfundslivet og adfærd. Og alle men-
nesker er lige værdifulde og værdige som 
individer.
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aFleDTe PrinciPPer 
Afledte principper af værdien ”individets  
værdighed” er, at:

1.  Socialrådgiveren respekterer borgerens 
ansvar for eget liv og egne valg.

2.  Socialrådgiveren så vidt muligt respekte-
rer borgerens valg og planer, forudsat at 
de ikke skader andre.

3.   Socialrådgiveren arbejder for at fremme 
social forandring og styrke enkeltperso-
ners og gruppers selvværd og udvikling, 
så de bliver i stand til at løse problemer 
og få magt over deres tilværelse.

4.  Socialrådgiveren respekterer det enkelte 
menneskes og gruppers basale rettighe-
der, integritet og værdighed, som de er 
formuleret i FN’s Menneskerettighedser-
klæring og i FN's Børnekonvention.

5.   Socialrådgiveren hjælper borgeren med 
at forbedre mulighederne for at leve et 
værdigt liv.

6.   Socialrådgiveren anerkender og respek-
terer borgerens personlige integritet, for-
stået som dennes personlighed, værdier, 
mål, relationer, valg og individualitet. 

7.  Socialrådgiveren arbejder på at styrke 
den enkelte borgers mulighed for at 
indgå i relation og samarbejde med an-
dre mennesker, grupper og fællesskaber.

8.  Socialrådgiveren respekterer borgerens 
ret til privatliv i videst mulig omfang.

PrakSiSSTanDarDer
Praksisstandarder afledt af værdien ”indivi-
dets værdighed” er, at socialrådgiveren:

R  er bevidst om og forholder sig til græn-
serne for at udøve sin professions magt 
og myndighed. 

R   er bevidst om, at enhver lov kan og 
skal fortolkes, og socialrådgiveren skal 
foretage kritiske, etiske overvejelser om 
brugen af enhver lov i praksis. 

R  deler viden med borgeren om, hvordan 
et problem kan løses, og at socialrådgi-
veren støtter borgeren i selv at deltage i 
løsningen.

R  overvejer, om hjælp til grupper er den 
bedste løsning for at kunne fremme den 
enkelte borgers mulighed for løse sine 
problemer.

R   ser kritisk på sin egen rolle i samarbejde 
med borgeren.

R   er omhyggelig med at sikre sig, at borge-
ren forstår omfanget af og grænserne for 
socialrådgiverens tavshedspligt.

R  �kun overtræder grænserne for privatli-
vets fred, når det er absolut nødvendigt 
for at sikre den, der ikke kan sikre sig 
selv og sine egne interesser. 
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værdi 2 
Social reTFærDigHeD

Socialrådgiveren har i kraft af sin profes-
sion et særligt ansvar for at fremme social 
retfærdighed, både i relation til samfundet 
som helhed og i forhold til den enkelte 
borger.

aFleDTe PrinciPPer
Afledte principper af værdien ”social retfær-
dighed” er, at:

1.  Socialrådgiveren modvirker forskelsbe-
handling af mennesker på grund af den 
enkeltes evner, alder, køn, ægteskabe-
lig, social og økonomisk status, politisk 
overbevisning, hudfarve, racemæssige 
eller andre fysiske karakteristika, seksuel 
orientering eller religiøs overbevisning.

2.  Socialrådgiveren ikke forklarer adfærd og 
hændelser alene ud fra disse faktorer.

3.  Socialrådgiveren stiller relevante krav til 
alle borgere.

4.   Socialrådgiveren gør arbejdsgivere, po-
litikere, myndigheder og offentligheden 
opmærksom på, når ressourcerne er util-
strækkelige, og når ressourcefordeling, 
lovgivning og social praksis virker under-
trykkende, uforsvarlig eller skadelig.

5.  Socialrådgiveren arbejder for, at den en-
kelte borger bevarer, opnår eller genvin-
der magten over sin egen tilværelse for 
at kunne deltage i samfundet på lige fod 
med andre borgere. 

6.  Socialrådgiveren arbejder for at ændre 
sociale forhold, som er med til at udstø-
de, stemple eller undertrykke borgere.

PrakSiSSTanDarDer
Praksisstandarder afledt af værdien ”social 
retfærdighed” er, at:

R  kompenserende ressourcer er en forud-
sætning for lighed og solidaritet. Positiv 
forskelsbehandling kan derfor være en 
retfærdig måde at fordele ressourcer på, 
så borgere med det største behov får 
mest hjælp for at fremme deres mulig-
heder for at deltage på lige vilkår med 
andre i samfundet.

R   socialrådgivere har en særlig pligt til at 
sikre rettigheder for børn og andre grup-
per, som ikke selv kan tage vare på deres 
interesser.

R   socialrådgivere arbejder for, at alle 
borgere behandles retfærdigt, også når 
det indebærer, at der gøres forskel på to 
umiddelbart ligestillede personer. 
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værdi 3 
ProFeSSionel inTegriTeT

Kvaliteten af socialrådgiverens arbejde 
afhænger af den enkeltes professionelle 
integritet, som indebærer evnen til at 
handle selvstændigt, ærligt og i overens-
stemmelse med sine etiske principper.

aFleDTe PrinciPPer
Afledte principper af værdien ”professionel  
integritet” er, at:

1.   Socialrådgiveren indretter og udfører sit 
arbejde i overensstemmelse med profes-
sionens normer for god etisk og faglig 
praksis.

2.   Socialrådgiveren udvikler og vedligehol-
der sine faglige kompetencer og sikrer, at 
praksis udøves på baggrund af viden og 
kundskaber.

3.   Socialrådgiveren fastholder, at arbejds-
vilkårene for socialrådgivere indeholder 
metodefrihed, professionel autonomi 
og ret til at udøve et selvstændigt skøn 
inden for lovgivningens rammer.

4.   Socialrådgiveren anerkender forpligtel-
sen til at stå til ansvar for sine valg over 
for borgere, kolleger, arbejdsgivere og 
samarbejdspartnere og indser, at parter-
nes forskellige interesser kan komme i 
indbyrdes konflikt. 

5.   Socialrådgiveren fremmer retssikkerhe-
den for borgere og sikrer brugerindfly-
delse ved dialog med borgerne.

6.   Socialrådgiveren deler sin særlige viden 
om behandling, lovgivning, rådgivning, 
sagsbehandling og forvaltning med bor-
geren.

7.  Socialrådgiveren er villig til at samar-
bejde med uddannelsesinstitutionerne, så 
de studerende får den nyeste viden om 
praksis og sikres praktiktræning af høj 
kvalitet.

8.  Socialrådgiveren arbejder for, at der 
skabes gode betingelser for at diskutere, 
evaluere og opretholde principperne i 
professionsetikken.

PrakSiSSTanDarDer
Praksisstandarder afledt af værdien ”profes-
sionel integritet” er, at socialrådgiveren:

R     løbende tilegner sig ny viden på det so-
ciale område.

R  sætter en etisk debat i gang med kolle-
ger og ledere på arbejdspladsen, engage-
rer sig i den og påtager sig et ansvar for 
at træffe beslutninger på et etisk velin-
formeret grundlag.

R  ikke medvirker ved umenneskelig eller 
nedværdigende behandling af borgeren. 
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værdi 4 
meDmenneSkeligT anSvar

Socialrådgiveren har i kraft af sin profes-
sionelle kompetence og sin kontakt med 
udsatte og sårbare grupper et særligt 
ansvar for at vise omsorg og forebygge, 
modvirke og afhjælpe, at borgeren lider 
social nød. 

aFleDTe PrinciPPer
Afledte principper af værdien ”medmenne-
skeligt ansvar” er, at:

1.   Socialrådgiveren påtager sig et personligt 
og professionelt ansvar for sit arbejde.

2.   Socialrådgiveren har et særligt ansvar for 
at sikre kontakten mellem borgeren og 
socialrådgiveren. 

3.   Socialrådgiveren er opmærksom på det 
sprog, der anvendes, fordi sproget er 
med til at skabe den sociale virkelighed.

4.   Socialrådgiveren arbejder for, at borge-
ren inkluderes i samfundslivet. 

PrakSiSSTanDarDer
Praksisstandarder afledt af værdien 
”medmenneske ligt ansvar” er, at socialråd-
giveren:

R  så vidt muligt sikrer en god kontakt med 
borgeren, som bygger på anerkendelse, 
respekt, interesse og tillid.

R   lægger alle oplysninger, også de faglige 
vurderinger, i en sag åbent frem for bor-
geren.

R      udviser empati, lydhørhed og engage-
ment i sit arbejde.

R    har fokus på borgerens ressourcer. 
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Tre goDe råD 

Professionsetikken er som nævnt ikke en fa-
citliste, man kan slå op i og finde den eneste 
rigtige løsning. Udfordringen er at nå frem til 
den beslutning, som – alt taget i betragtning 
– bedst kan forklares og giver mest mening.

Med følgende tre gode råd kan man finde 
frem til den mest meningsfulde beslutning, 
når man står i et etisk dilemma:

Læs mere på socialrdg.dk/professionsetik

1.  Gennemtænk problemet i forhold til Professionsetikkens 
værdisæt sammenholdt med omstændighederne i den 
konkrete situation eller sag.

2.   Afvej grunde for og imod de forskellige handlemuligheder 
og løsningsmodeller – efter at have taget alle relevante 
forhold med i overvejelserne.

3.   Vær bevidst om, hvad der er afgørende for beslutningen. 
Så kan man forklare sine valg og handlinger med afsæt i de 
etiske værdier, principper og praksisstandarder, som denne 
Professionsetik bygger på.
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» Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre uden at han holder 
noget af dets liv i sin hånd. Det kan 
være meget lidt, en forbigående 
stemning, en oplagthed, man får til at 
visne, eller som man vækker, en lede 
man uddyber eller hæver. Men det kan 
også være forfærdende meget, så det 
simpelthen står til den enkelte, om den 
andens liv lykkes eller ej.« 
      K.E. Løgstrup, »Den etiske fordring«


