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SV-125	generell	informasjon

Emnekode:	SV-125
Emnenavn:	Samfunnsvitenskapelige	emner
	
Dato:	17.12.2018
Varighet:	4	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	Ingen
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være
anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 SV-125	OPPGAVE	1	(teller	40%)

Vedlagt	finner	du	et	informasjonsskriv	knyttet	til	forskningsprosjektet	«Holdninger	til,	og	synet	på,	aktiv
dødshjelp	hos	alvorlig	syke».
	
Redegjør	for	forskningsprosjektets	formål	og	metode.	Forklar	kort	hva	kvalitative	og	kvantitative
forskningsmetoder	er.	Drøft	forskjeller	mellom	kvalitativ	og	kvantitativ	forskning	generelt	og
eksemplifiser	ved	bruk	av	prosjektet	som	er	beskrevet	i	informasjonsskrivet.	Beskriv	hvilke
forskningsetiske	aspekter	som	er	ivaretatt	i	prosjektet,	begrunn	svarene	dine.
	
(Vedlegg:	Informasjonsskriv)
	
Skriv	ditt	svar	her...

Formålet	med	forskningsprosjektet	er	å	finne	ut	mer	om	alvorlig	syke

menneskers	syn	på	aktiv	dødshjelp.	Ønsket	om	dette	begrunnes	med	at

temaet	jevnlig	kommer	opp	til	debatt	i	det	norske	samfunnet,	og	et	av

spørsmålene	man	lurer	på	er	om	lovgivningen	burde	endres	slik	at	aktiv

dødshjelp	bør	tillates.

I	tillegg	finnes	det	lite	informasjon	om	hva	alvorlig	syke	mennesker

mener	om	temaet,	og	initiativtakerne	til	forskningsprosjektet	tror	slik

informasjon	vil	kunne	være	til	hjelp	både	for	framtidig	syke,	og	for

offentligheten	i	form	av	å	vite	pasientenes	syn.	

Metoden	som	skal	brukes	er	å	innhente	informasjon	fra	20-30	alvorlig

syke	pasienter	som	sier	seg	villig	til	å	delta	i	studien.	Undersøkelsen	er
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todelt	-	først	blir	det	delt	ut	et	spørreskjema	som	handler	om	helse	og	om

hvordan	pasientene	har	det	i	øyeblikket.	En	stund	etter	dette	vil	det	bli

gjort	intervjuer,	utført	av	en	forskningssykepleier	som	i	mange	år	har

arbeidet	ved	Seksjon	for	lindrende	behandling	på	Kreftavdelingen.

Intervjuene	skal	tas	opp	på	lydbånd.	

Med	utgangspunkt	i	materialet	som	innhentes	under	intervjuene,	vil	det

også	utvikles	et	spørreskjema	om	aktiv	dødshjelp	som	skal	gå	ut	til	rundt

300	alvorlig	syke	pasienter.	

Kvalitative	og	kvantitative	forskningsmetoder	er	ulike	redskaper

for	systematisk	å	innhente	ny	informasjon	om,	og	for	å	undersøke	eller

teste	ut	ulike	fenomener,	vitenskapelige	teser,	finne	ut	mer	om

mennesker,	samfunn,	dyr	osv.	Hvilken	av	de	to	retningene	som	brukes

avhenger	av	hva	man	ønsker	å	finne	ut	mer	om.	Kvantitativ	metode

brukes	når	man	har	med	tallfestet	materiale	å	gjøre	-	med	fysiske	verdier

som	kan	måles	og	veies.	Man	kan	foreksempel	teste	en	hypotese	og	finne

ut	om	den	stemmer	eller	ikke.	Et	eksempel	som	ble	nevnt	i	pensum	-	en

kvantitativ	undersøkelse	kan	gi	svar	på	hvor	mange	som	liker	smaken	av

sjokolade.	En	kvalitativ	undersøkelse	kan	gi	svar	på	hvilke	følelser

smaken	av	sjokolade	gav.	

Svar	fra	kvantitative	metoder	sammenfattes	gjerne	i	statistikk	og	tabeller,

og	resultatet	skal	være	gjeldene	"overalt".	Det	er	viktig	at	metoden	man

har	brukt	kommer	godt	fram	slik	at	andre	skal	kunne	etterprøve	det

samme	eksperimentet	eller	undersøkelsen	og	se	om	de	kommer	fram	til

samme	svar.	Er	resultatet	til	å	stole	på	(reliabelt)?	Et	fellestrekk	ved

kvantitative	metoder	er	at	man	har	avklart	det	man	skal	undersøke	på

forhånd,	og	at	det	ikke	kan	endres	underveis.	Ofte	brukes	metoder	som

laboratorieanalyser,	tallmateriale	fra	databaser	eller	man	kan	dele	ut

spørreskjema.	For	at	det	skal	være	kvantitativt	er	det	vanlig	å	ha	få

variabler	(få	spørsmål)	og	at	det	gis	til	et	stort	antall	forsøkspersoner.

Sånn	sett	kan	man	si	at	spørreskjemaet	som	skal	utledes	med	bakgrunn	i

intervjuene	i	saken	vår,	nærmer	seg	et	mer	kvantitativt	preg.	

Motsatt	har	vi	intervjuene	som	skal	gjøres	av	de	20-30	intervjuobjektene

som	er	alvorlig	syke	pasienter.	Intervjuene	skal	vare	i	30-45	minutter,	og

vil	altså	gå	i	dybden,	noe	som	er	typisk	for	kvalitatitve	metoder.	Et	annet
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trekk	er	at	mens	sprørsmålene	i	kvantitative	metoder	er	fastsatt	på

forhånd	(som	de	vil	være	i	spørreskjemaet	til	de	300	alvorlig	syke

pasientene	i	etterkant	av	intervjuene),	har	intervjuene	i	kvalitative

metoder	gjerne	et	semistrukturert	innhold.	Det	vil	si	at	man	har	en	viss

struktur	på	intervjuet	før	man	starter,	at	en	del	spørsmål	er	satt	opp,	men

at	man	også	kan	tilføre	nye	sprøsmål	underveis,	avledet	ut	fra	samtalens

innhold	og	vending.	Pasientene	vil	komme	med	ulike	svar,	og	intervjuet

kan	tilpasses	den	enkelte	for	å	mer	dyptgående	informasjon.	Et	annet

trekk	ved	kvalitativ	forskning	er	at	man	veksler	mellom	å	innhente	og

bearbeide	informasjon.	Som	det	at	det	først	deles	ut	et	lite	spørreskjema

om	helse	og	hvordan	pasientene	har	det	i	øyeblikket.	Jeg	går	ut	fra	at

disse	resultatene	skal	bearbeides	og	brukes	i	arbeidet	med	å	lage

dybdeintervjuene.	I	kvantitative	undersøkelser	er	det	mer	vanlig	å

innhente	materiale	(feks	sende	ut	og	samle	inn	spørreskjema),	for	så	å	se

bearbeide	resultatene	etterpå.	

Den	kvalitative	metoden	er	mer	nær	-	oftest	har	forskeren/forskerne

langvarig	og	personlig	kontakt	med	intervjuobjektene,	men	de	i

kvantitative	metoder	holder	avstand	og	skal	være	så	objektive	som

mulig.	

Informasjonsskrivet	i	vår	sak	kommer	fra	forskerne	selv,	ofte	vil	de	i

kvalitative	undersøkelser	også	selv	stå	for	intervjuene	-	her	gjøres	disse

imidlertid	av	en	forskningssykepleier.	

Det	at	forskerne	selv	har	sendt	ut	informasjonsskrivet	er	et

forskningsetisk	aspekt	som	gir	trygghet	i	forhold	til	å	vite	hvem	det	er

studien	kommer	fra,	og	hvor	materialet	skal	ende.	Man	har	også	fått	vite

at	opptakene	vil	bli	slettet	ved	prosjektets	avslutning,	noe	som	kan	gi

trygghet	til	intervjuobjektene	i	form	av	at	de	ikke	skal	frykte	for	at

materialet	kan	dukke	opp	i	andre	sammenhenger	i	etterkant.	

Det	som	blir	ivaretatt	på	data	blir	anonymisert	og	behandlet

konfidensielt.	Dette	er	også	et	forskningsetisk	aspekt	som	gir	trygghet	til

deltakerne.	Ingen	skal	kunne	kjenne	igjen	hvem	som	har	svart	hva	-

dermed	vil	det	sannsynligvis	være	lettere	å	kunne	snakket	åpent	og	uten

å	være	redd	for	å	si	noe	"feil"	som	kan	slå	tilbake	på	en	selv.	Det

understrekes	ekstra	at	opplysninger	gitt	i	intervjuet	ikke	bringes	videre
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til	personalet	på	avdelingen	(med	mindre	man	selv	ber	om	det),	og	at	det

heller	ikke		vil	få	noen	konsekvenser	for	behandling	eller	pleie	hvis	man

velger	å	trekke	seg.	Dette	kan	gjøres	når	som	helst	uten	begrunnelse.	Det

er	også	et	etisk	viktig	moment	at	deltagelse	i	studien	er	noe	som	tilbys	og

at	det	er	helt	frivillig.	Man	må	skrive	under	på	en	samtykkeerklæring

som	viser	at	man	har	forstått	hva	studien	innebærer.	

I	tillegg	er	det	forskningsetisk	tatt	hensyn	til	eventuelle	reaksjoner	som

kan	oppstå	i	etterkant	av	intervjuet.	Man	vil	bli	kontaktet	av	intervjueren

i	forhold	til	hvordan	man	har	hatt	det	etter	studien,	og	det	står	fagfolk

klare	for	eventuelle	oppfølgingssamtaler.	Dette	er	viktig	i	og	med	at	det

er	et	alvorlig	og	følsomt	tema.	Selv	om	pasientene	nok	er	klare	over

situasjonen	de	er	i,	at	det	etter	stor	sannsynlighet	nærmer	seg	slutten	av

livet,	kan	det	være	en	vanskelig	påminnselse	å	svare	på	spørsmål	som

handler	om	det	å	få	hjelp	til	å	dø.	Men	på	den	annen	side	kan	det	også

være	godt	å	få	snakket	om	dette,	da	det	kanskje	er	en	sak	som	engasjerer

dem	personlig.	

Prosjektet	er	også	tilrådd	av	Regional	komité	for	medisinsk

forskningsetikk,	Helseregion	IV,	slik	kravet	er	for	slike

forskningsprosjekter.	Jeg	vil	med	bakgrunn	i	alle	disse	momentene	si	at

de	forskningsetiske	aspektene	er	godt	i	varetatt.	
	

Besvart.

2 SV-125	OPPGAVE	2	(teller	30%)

Det	er	rekvirert	blodprøver	på	en	eldre	mann	som	ligger	på	indremedisinsk	sengepost.	Når	du	ankommer
pasientens	rom	forstår	du	at	han	er	i	terminal	fase.	Han	virker	forvirret	og	motsetter	seg	prøvetakingen.
Pårørende	er	tilstede	og	spør	om	det	virkelig	er	nødvendig,	han	skal	vel	snart	dø?	Du	henvender	deg	til
rekvirerende	lege	og	få	en	kjapp	beskjed	om	at	prøvene	skal	tas	uansett.	Samtidig	føles	det	respektløst	overfor
pasient	og	pårørende	å	stikke	pasienten,	tilsynelatende	mot	sin	vilje,	i	en	slik	situasjon.	
	
Utfør	en	etisk	analyse	og	gi	råd	om	hvordan	bioingeniøren	bør	forholde	seg.	Trekk	inn	etisk	teori	i
diskusjonen.
	
(Vedlegg:	Yrkesetiske	retningslinjer	for	bioingeniører)
	

Skriv	ditt	svar	her...

Situasjonen	bioingeniøren	står	i	vil	oppleves	som	vanskelig	for	de	fleste.

På	den	ene	siden	har	man	legen	som	har	bedt	om	blodprøver	og	jobben

som	skal	gjøres,	på	den	andre	siden	har	man	alt	det	medmenneskelige	og
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såre	som	nok	vil	tale	sterkt	til	bioingeniøren.	For	å	få	hjelp	til	å	løse

situasjonen	kan	det	være	hensiktsmessig	å	prøve	å	få	fram	så	mange	ulike

aspekter	som	mulig,	og	å	prøve	å	se	saken	gjennom	de	ulike	aktørenes

øyne.	Deretter	kan	man	se	om	det	er	mulig	å	konkludere	med	hva	som

skal	veie	tyngst.	Mens	moral	handler	om	hva	som	er	rett	og	galt,	handler

etikk	om	hvorfor	noe	er	rett	og	galt,	og	om	hvordan	vi	vil	begrunne

valgene	som	tas.	Et	redskap	man	kan	bruke	for	å	se	nærmere	på	dette,	og

for	å	se	flest	mulig	sider	av	saken,	er	å	gjøre	en	etisk	analyse.	Jeg	velger	å

bruke	Ruyters	6-trinns	metode.	

1.	Det	første	punktet	handler	om	hva	som	er	det	etiske	dillemaet	i

situasjonen.	

Jeg	vil	si	det	etiske	dilemmaet	består	i	om	man	skal	ta	blodprøven	eller

ikke.	

2.	Hva	er	fakta	i	saken?	

Det	er	rekvirert	blodprøver	av	en	eldre	mann	som	er	innlagt	på

indremedisink	sengepost.	Bioingeniøren	skjønner	at	han	er	i	termial	fase,

og	pasienten	virker	forvirret	og	motsetter	seg	prøvetakingen.	Pårørende

er	tilstede	og	spør	om	man	virkelig	trenger	å	ta	blodprøvene,	situasjonen

tatt	i	betraktning.	Bioingeniøren	henvender	seg	til	legen	og	får	kjapp

beskjed	om	at	prøvene	skal	tas	uansett.	Dette	syns	bioingeniøren	virker

respektløst	ovenfor	pasient	og	pårørende.	

3.	Hvem	er	de	berørte	parter	i	saken,	og	hva	er	deres	interesse?	

Den	eldre	mannen	som	ligger	for	døden	er	åpenlyst	berørt.	Han	virker

forvirret	og	ønsker	ikke	at	blodprøvene	skal	tas.	Det	kan	stilles	spørsmål

ved	hvor	forvirret	han	er	-	er	han	klar	over	situasjonen?	Dette	kommer

jeg	tilbake	til	i	et	senere	punkt.	

De	pårørende	er	berørte	i	saken.	De	spør	om	blodprøvetakingen	virkelig

er	nødvendig,	noe	som	tyder	på	at	de	helst	vil	unngå	at	den	eldre	skal

stikkes.	

Bioingeniøren	og	legen	er	også	berørte	parter.	Sistnevnte	vil	at

blodprøvene	skal	tas,	førstnevnte	ser	ut	til	å	føle	seg	mellom	barken	og

veden.	I	og	med	at	bioingeniøren	syns	det	føles	respektløst	å	skulle	stikke

pasienten,	heller	nok	det	mot	at	vedkommende	helst	vil	slippe.	
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Man	kan	på	en	måte	også	si	at	alle	andre	i	samme	situasjon	kan	være

berørte	parter,	andre	eldre	som	er	innlagt	og	befinner	seg	i	termimal

fase.	Selv	om	situasjonene	alltid	vil	være	litt	forskjellig	siden	man	har

med	unike	mennesker	å	gjøre,	så	handler	saken	om	et	tema	som	være

aktuelt	flere	ganger.	Er	det	greit	å	ta	blodprøver	av	en	døende	som	ikke

ønsker	dette,	og	der	det	muligens	ikke	har	noen	betydning	for

vedkommende	selv,	annet	enn	at	situasjonen	føles	ugrei?	

4.	Relevante	dyder,	prinsipper,	verdier	og	juridiske	føringer.	

Det	er	svært	mange	av	de	yrkesetiske	retningslinjene	for	bioingeniører

som	kan	benyttes	til	å	belyse	situasjonen.	Først	har	vi	punkt	1	som	sier	at

"Bioingeniøren	viser	respekt	for	liv	og	menneskets	iboende	verdighet".	I

underpunktet	1.1	utdypes	dette	med	at	det	skal	gjelde	uansett	alder,

sykdom	og	livssituasjon.	

Dette	taler	for	å	respektere	pasientens	ønske	om	ikke	å	utføre

blodprøvetakingen.	

Selv	om	han	ligger	for	døden	og	virker	forvirret	er	dette	et	menneske

med	iboende	og	full	verdighet	-	det	er	ikke	"bare	en	pasient".	Noen	kan

kanskje	synes	det	er	lettere	å	gå	mot	viljen	til	mennesker	som	virker

svekket,	enten	fysisk,	psykisk	eller	begge	deler	-	men	det	er	viktig	å	huske

at	dette	er	fullverdige	mennesker	som	man	bør	respektere	så	langt	det	er

mulig.	Man	bør	kanskje	heller	være	ekstra	påpasselig	i	slike	situasjoner

der	det	"enklere"	kan	begås	overtramp	eller	overgrep.	

Punkt	2	i	de	yrkesetiske	retningslinjene	sier	at	"Bioingeniøren

respekterer	pasientes	rett	til	informert	samtykke,	autonomi	og	integriet".

Også	dette	punktet	taler	for	å	la	være	å	ta	blodprøven.	Man	bør	ta	hensyn

til	pasientes	selvbestemmelsesrett	og	ikke	handle	med	tvang.	På	den

andre	siden	kan	man	spørre	om	pasienten	er	oppvakt	nok	til	å	fullstendig

forstå	situasjonen.	Det	står	at	han	virker	forvirret.	Vet	han	sitt	eget	beste?

I	loven	om	pasient	og	brukerrettigheter,	kapittel	4,	handler	det	om	bruk

av	tvang.	Det	heter	at	man	først	og	fremst	kun	kan	utøve	helsehjelp

dersom	man	har	samtykke	fra	pasienten.	Samtykket	er	kun	gyldig	hvis

pasienten	har	fått	fullstendig	og	tilstrekkelig	informasjon	om

situasjonen.	

I	noen	tilfeller	kan	man	gå	bort	fra	dette	-	helsepersonell	kan	utføre
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helsehjelp	mot	pasientens	vilje	hvis	han	eller	hun	ikke	er	er

samtykkekompetent,	det	er	til	hans/hennes	beste,	og	inngrepet	er	av

mindre	natur.	Dersom	det	er	et	alvorlig	inngrep	må	man	innhente

samtykke	fra	pårørende	eller	oppsatt	verge.	Man	skal	likevel,	som

hovedregel,	først	prøve	å	tilnærme	seg	pasienten	for	å	se	om	situasjonen

kan	løses	uten	tvang	(ble	tatt	inn	i	loven	i	2009).	

Siden	vi	ikke	vet	hva	slags	blodprøver	som	er	rekvirert	virker	det	ikke

tilstrekkelig	å	bruke	unntaket	som	er	nevnt	ovenfor	i	vår	situasjon.	Siden

pasienten	ligger	for	døden	er	det	vanskelig	å	forestille	seg	at	blodprøvene

kan	være	til	det	beste	for	ham.	Det	virker	ikke	som	om	det	er	mer	å	gjøre.

Og	kanskje	vil	det	at	man	skal	ta	blodprøver	gi	pasienten	og	de	pårørende

et	falstk	håp	om	det	likevel	kanskje	er	noe	som	kan	gjøres	med

situasjonen?	

Samtidig	kan	vi	ikke	være	helt	sikre	på	at	prøvene	er	uten	hensikt	-

kanskje	prøvene	kan	gi	svar	som	vil	være	av	verdi	for	de	pårørende	i

etterkant.	De	fleste	vil	jo	gjerne	vite	mest	mulig	om	hva	som	har	skjedd,

og	hvorfor.	Dette	er	sannsynligvis	ikke	det	de	pårørende	er	mest	opptatt

av	der	de	sitter	og	skal	ta	farvel,	men	de	kan	kanskje	være	takknemlige	i

etterkant?	Eller	skal	blodprøvene	tas	for	å	tilfredsstille	legens

"nysgjerrighet"	eller	for	å	skaffe	erfaring	til	liknende	situasjoner?	Vil	det

da	være	riktig	å	"bruke"	den	eldre	for	å	få	denne	typen	informasjon?	

Videre	i	punkt	2.1	og	2.2.	i	de	yrkesetiske	retningslinjene	heter	det

henholdsvis	at	"Bioingeniøren	retter	sin	oppmerksomhet	mot	pasienten

og	utøver	sitt	yrke	slik	at	pasienten	føler	trygghet"	og	at	"Bioingeniøren

tar	hensyn	til	pasienten	og	dens	pårørende".	Disse	punktene	taler	for	å

enten	la	være	å	ta	blodprøven,	eller	-	dersom	det	blir	til	at	de	skal	tas	-	gå

fram	meget	varsomt	og	på	en	ydmyk	og	hensynsfull	måte.	

Man	kan	også	bruke	de	yrkesetiske	retningslinjene	for	å	forsvare	å	ta

blodprøvene.	Punkt	8	sier	at	"Bioingeniøren	respekterer	andre

yrkesgruppers	fag	-	og	ansvarsområde".	Siden	legen	har	rekvirert

blodprøvene,	og	bekreftet	at	de	må	tas	også	på	forespørel	om	dette,	er	de

sannsynligvis	viktige.	Å	gå	mot	legens	instruks	vil	være	å	undergrave

legens	autoritet.	På	den	andre	siden	kan	man	spørre	om	det	er	bedre	å

måtte	gå	på	akkord	med	egne	premisser,	og	å	handle	mot	det	man	selv
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føler	er	riktig?	Undersøkelser	viser	at	helsepersonell	kan	være	utsatt	for

mye	stress,	og	at	mange	blir	utbrent.	En	stor	del	av	årsaken	til	dette	var	at

mange	følte	de	ikke	klarte	å	gi	den	helsehjelpen	de	ønsket,	innenfor

tidsrammer	og	ressurser	som	stod	til	rådighet.	Jeg	vil	tro	det	også	vil

være	vondt	og	stressende	å	gå	mot	sin	egen	overbevisning	i	en	sak	som

vår.	Kan	det	virkelig	forsvares	å	kanskje	ta	fra	noen	et	rolig	og	godt	siste

møte?	

Om	man	ser	på	dydsetikken	handler	etikk	blant	annet	om

barmhjertighet.	Det	fokuseres	på	"hvem	er	jeg	som	person"	framfor	"hva

vil	jeg	gjøre".	Dersom	en	person	innehar	visse	dyder,	som	vennlighet,

godhet,	barmhjertighet,	medfølelse	og	evnen	til	empati	-	vil	den	gode

handling	springe	ut	fra	disse	iboende	egenskapene.	

Det	er	ikke	bare	selve	egenskapene	som	anses	som	dyder,	evnen	til	å	vite

hva	som	er	"godt	og	riktig"	er	også	en	dyd	i	seg	selv,	det	å	ha	kunnskap.

Dette	er	noe	som	kan	utvikles.	En	svakhet	ved	dydsetikken	er	nettopp

dens	fokus	på	"selvet".	Dersom	man	er	mest	opptatt	av	å	utvilkle	egne

dyder,	og	av	at	handlinger	skjer	fordi	man	selv	innehar	disse	dydene,	kan

kanskje	hensynet	til	menneskene	rundt	havne	i	andre	rekke?	Likevel	vil

jeg	si	at	dydestikken	handler	mest	om	godhet	-	det	er	resultatet	man

ønsker	å	oppnå.	Bioingeniøren	vil	i	form	av	sine	gode	verdier	handle

riktig.	Siden	det	står	i	teksten	at	hun/han	syns	det	virker	respektløst

ovenfor	både	pasient	og	pårørende	å	skulle	ta	blodprøven,	virker	det	som

om	hun	innehar	gode	dyder	som	vil	ta	ligge	til	grunn	for	valget	hun/han

skal	ta.	

En	annen	form	for	etikk	er	pliktetikken.	Denne	form	for	etikk	er

fornuftsbasert,	og	handler	ofte	om	ulike	sett	av	regler	som	skal	følges	av

plikt.	Man	kan	her	si	at	bioingeniøren	har	plikt	til	å	følge	legens

instrukser,	og	at	blodprøvene	skal	tas.	Immanuel	Kants	kategoriske

imperativ	kan	brukes	for	å	finne	ut	om	en	handling	kan	forsvares

pliktetisk.	Det	heter	her	at	man	kun	skal	utføre	en	handling	dersom

denne	kan	gjøres	til	en	allmenngyldig	regel.	

På	den	ene	siden	her	kan	man	spørre	-	skal	man	alltid	følge	legens

instruksjoner?	

Kan	det	gjøres	til	en	allmenn	lov?	Kanskje	noen	vil	si	ja?	
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På	den	andre	siden	-	skal	man	alltid	kunne	ta	blodprøver	at	en	eldre,

forvirret	mann	på	dødsleiet?	Svaret	er	nei,	dette	kan	umulig	gjøres	til	en

allmenn	lov.	

Ifølge	utilitarismen,	konsekvens-	og	nytteetikken,	ser	man	først	og	fremst

på	konsekvensene	for	å	finne	ut	hva	som	er	den	riktige	handlingen.	

Det	er	om	å	gjøre	å	oppnå	mest	mulig	lykke	for	flest	mulig.	

Dersom	blodprøvene	vil	kunne	gi	svar	som	er	viktige	i	andre	liknende

tilfeller,	kan	det	kanskje	komme	mange	til	gode?	Det	er	viktig	innenfor

utilitarismen	at	alle	teller	som	én,	og	ingen	teller	som	mer	enn	én

(Bendter).	Ofte	tas	også	hensynet	mest	til	dem	man	er	nærmest.	Den

eldre	pasienten	skal	vektlegges	like	sterkt	som	legen,	og	de	pårørende

har	også	like	stor	betydning.	Man	kan	sånn	sett	si	at	at	de	berørte	partene

vil	flest	mulig	bli	fornøyde	dersom	man	ikke	tar	blodprøvene.	

5.	Hvilke	handlingsalternativer	står	vi	så	igjen	med?	

						1.	Ta	blodprøvene.

						2.	Ikke	ta	blodprøvene.

						3.	Prøve	å	hente	inn	mer	informasjon,	selv	om	dette	allerede	er

forsøkt	en	gang.

6.	Konklusjon

Det	er	litt	vanskelig	å	konkludere	uten	å	vite	hvorfor	blodprøvene	skal

tas.	Dersom	det	er	mulig	vil	jeg	råde	Bioingeniørene	til	å	undersøke	dette

nærmere,	selv	om	det	allerede	er	gjort	et	forsøk.	Kanskje	man

kan	forklare	legen,	på	en	respektfull	måte,	at	denne	situasjonen	føles

etisk	vanskelig,	og	at	bioingeniøren	ikke	syns	det	finnes	tilstrekkelige	og

tungtveiende	nok	grunner	til	å	handle	med	tvang.	Dersom	legen	så	kan

forklare	at	prøvene	virkelig	er	viktige,	for	pasienten	og	evt.	de	pårørende,

vil	man	ha	lettere	for	å	finne	hjemmel	til	å	ta	prøvene.	

Hvis	det	er	gode	grunner	for	å	gjøre	dette,	ville	jeg	råde	bioingeniøren	til

å	sette	seg	ned	sammen	med	de	pårørende	og	pasienten,	eventuelt	også

med	legen	til	stede	hvis	det	er	mulig,	og	forklare	kort	og	vennlig	hvorfor

prøvene	skal	tas.	Pasienten	har	krav	på	tilstekkelig	informasjon	om	egen

situasjon	(jmf	tidligere	nevnt	pasient	og	brukerrettighetsloven).	Det	er

viktig	ikke	ta	for	mye	av	denne	kostbare	siste	tiden,	så	dette	er	ikke	en
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prosess	som	bør	drøye	ut.	Det	er	imidlertid	viktig	at	bioingeniøren

opptrer	med	stor	respekt,	med	stor	ydmykhet	og	på	en	varm	og	god

måte.	Dette	vil	forhåpentligvis	føle	til	at	pasienten	og	de	påreørende	vil

føle	trygghet,	og	at	situasjonen	ikke	forverres	av	bioingeniørens

blodprøvetaking.	

Dersom	pasienten	selv	ikke	har	noe	nytte	av	blodprøvene,	ville	jeg	råde

bioingeniøren	til	å	finne	ut	hvem	som	eventuelt	har	nytte	av	dem.

Dersom	det	er	viktig	for	en	større	pasientgruppe	i	en	liknende	situasjon

tror	jeg	at	jeg	ville	råde	bioingeniøren	til	å	forklare	pasienten	og	de

pårørende	kort	om	saken,	og	å	spørre	om	det	da	er	i	orden	å	ta	prøvene.

Forhåpentligvis	ville	det	være	det.	Hvis	ikke,	ville	jeg	synes	at	det	ville

være	veldig	vanskelig	å	råde	bioingeniøren	til	å	ta	prøvene	mot	den

eldres	vilje.	

	

	
	

Besvart.

3 SV-125	OPPGAVE	3	(teller	30%)

En	blodprøvetakingssituasjon	er	et	kort	møte	mellom	pasient	og	bioingeniør.
	
Hva	vil	du	vektlegge	i	din	kommunikasjon	for	å	trygge	pasienten	i	en	slik	situasjon?	Bruk	teori	og
begrunn	valgene	dine.
	

Skriv	ditt	svar	her...

Det	er	viktig	at	en	blodprøvetakingssituasjon	oppleves	som	så	trygg	og

god	som	mulig	for	pasienten.	Det	finnes	en	rekke	ferdigheter	som

bioingeniøren	kan	benytte	seg	av	for	å	oppnå	dette.	Under	disse

ferdighetene	bør	det	først	ligge	et	grunnlag	som	handler	om	at

helsehjelpen	skal	være	personorientert.	Den	man	møter	er	et	menneske

med	egenverdi,	drømmer,	mål,	ønsker	og	eget	verdigrunnlag	-	det	er	ikke

bare	en	pasient.	

Man	vet	aldri	helt	og	holdent	hvem	det	er	man	møter,	så	det	er	viktig	at

bioingeniøren	er	åpen	for	de	ulike	menneskene	han/hun	vil	møte.	

For	at	pasienten	skal	føle	seg	trygg	og	ivaretatt	er	det	viktig	å	tenke	på

både	verabale-	og	nonverbale	ferdigheter.	Kommunikasjon	kommer	av
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"communicare"	som	handler	om	å	dele	noe,	gjøre	noe	felles.	Videre	kan

man	definere	kommunikasjon	som	utveksling	av	verbale	og	non-verbale

signaler	mellom	to	eller	flere	individer.	

Det	er	viktig	å	være	vennlig	i	stemmen	og	å	vise	geniun	interesse	for

pasienten.	Man	kan	sette	seg	ned	på	samme	nivå	som	pasienten,	og	det	er

viktig	å	være	vár	og	oppmerksom	både	for	det	pasienten	sier	og	for	det

kroppsspråket	uttrykker.	Undersøkelser	har	vist	at	pasienter	gjerne	går

rundt	grøten	og	kommer	med	hint	dersom	de	har	noe	på	hjertet,	istedet

for	å	uttrykke	det	direkte.	

Virker	pasienten	nervøs?	Er	det	noe	i	det	han/hun	sier	som	gir	uttrykk

for	hvordan	pasienten	har	det?	

Jeg	ville	som	bioingeniør	først	presentert	meg	og	informert	om	hva	som

skal	skje.	Det	er	et	kort	møte,	men	likevel	viktig	at	pasienten	føler	seg

tilstrekkelig	informert	om	situasjonen.	Man	kan	benytte	de	tre	F-ene,

forståelighet,	forutsigbarhet	og	fullstendighet.	Pasienten	skal	få

tilstrekkelig	informasjon	uten	å	bli	overlesset,	informasjonen	skal

tilpasses	pasienten	så	godt	det	lar	seg	gjøre	(feks	hvis	det	er	et	barn	vil

man	snakke	på	en	annen	måte	enn	til	en	voksen)	og	situasjonen	skal

være	forutsigbar	slik	at	vedkommende	vet	hva	som	skal	skje	og	føler	seg

trygg.	

Dersom	pasienten	uttrykker	redsel	for	blodprøvetakingen	ville	jeg

respondere	på	dette,	og	prøvd	å	bruke	utforskende	ferdigheter	for	å	finne

ut	litt	mer	om	situasjonen.	For	eksempel	kunne	jeg	spørre	om	pasienten

har	opplevd	noe	negativt	i	forbindelse	med	blodprøvetaking	tidligere,	og

bedt	han/hun	utdype	hvorfor	det	ble	som	det	ble.	Mens	pasienten

forteller	vil	jeg	prøve	å	gripe	fatt	i	nøkkelord	dersom	det	er	noe	jeg

ønsker	at	han/hun	skal	få	mulighet	til	å	gå	nærmere	innpå.	Hvis

pasienten	for	eksempel	sa	at	prøvetakingen	var	smertefull	kunne	jeg

gripe	fatt	i	dette.	

-	Det	var	vondt?	(...)	Her	legger	jeg	inn	en	pause	for	å	se	om	pasienten	vil

utdype	dette.	

Jeg	ville	også	følge	med	på	ansiktsuttrykk,	stemmeleie,	tempo	i	samtalen

og	for	eksempel	om	pasieten	strammer	hendene,	er	stram	i	kjeven	eller

liknende.	Dette	er	følelser	jeg	kunne	ha	speilet.	
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-	Du	virker	redd?	

Når	man	bruker	bekreftende	ferdigheter,	som	speiling,	for	å	se	om	man

har	forstått	pasienten	riktig,	og	for	å	bekrefte	at	man	følger	med	og	er

interessert,	er	det	viktig	å	fremlegge	oppfatninger	man	har	med

ydmykhet	og	i	en	prøvende	tone.	Da	får	pasienten	mulighet	til	å	komme

med	korreksjoner	hvis	noe	er	feil.	

For	eksempel:	Jeg	er	ikke	akkurat	redd,	men	mer	irritert	over	at	de

trengte	å	stikke	så	mange	ganger	sist	jeg	var	her.	

Dette	er	noe	jeg	kunne	respondere	på	-	De	stakk	mange	ganger?	

Pasienten	vil	så	kanskje	forklare	mer	om	hva	som	skjedde,	og	jeg	vil

underveis,	for	å	vise	at	jeg	følger	med	og	bryr	meg,	benytte	meg	av

verbalt	følge	-	små	ord	som	jeg	skyter	inn	underveis	i	samtalen	som	"ja",

mhm",	"jeg	forstår".	Det	går	også	an	å	gjøre	dette	non-verbalt	-	man

kommer	med	små	nikk,	bevegelser	og	liknende.	

Virker	pasienten	svært	urolig	går	det	an	å	kanskje	holde	varsomt	på

armen	hans/hennes	-	men	dette	er	noe	man	må	tilpasse	veldig.	Noen

syns	kroppskontakt	er	trygt	og	godt,	mens	andre	finner	det	ubehagelig.	

Det	er	også	mulig	å	parafrasere,	det	vil	si	gjenta	det	pasienten	har	sagt,

med	andre	ord,	men	der	innholdet	er	det	samme.	På	den	måten	kan	man

sjekke	om	man	har	forstått.	

Når	man	har	fått	greie	på	hvorfor	pasienten	evt.	reagerer	som	han/hun

gjør	vil	jeg	prøve	å	komme	med	forslag	som	skal	gjøre	det	bedre	-	for

eksempel	si	at	dersom	vi	ikke	treffer	på	første	forsøk,	eller	at	det	tar	litt

tid,	kan	han	eller	hun	bestmmer	når	nok	er	nok	-	at	noen	andre	så	kan

prøve	å	stikker,	eller	at	man	setter	opp	en	ny	avtale,	så	sant	dette	ikke	er

blodprøver	som	haster	veldig.	

Dersom	man	skal	ta	blodprøver	av	barn	er	det	viktig	å	tilpasse	seg

barnets	nivå.	Man	kan	kanskje	forklare	ved	hjelp	av	tegninger	og	bilder,

og	å	fortelle	at	det	vil	komme	et	lite	stikk,	men	det	er	viktig	for	å	prøve	å

gjøre	slik	at	man	skal	kunne	finne	ut	feks	hvorfor	det	gjør	vondt	i	magen.

En	god	måte	å	komme	i	kontakt	med	barn	på	er	å	finne	et	felles	punkt	for

interesse.	Kanskje	det	er	bilde	av	en	katt	på	genseren	til	barnet.	-	Det	var

en	fin	pus	du	har	på	genseren	din.	Liker	du	katter?	Eller	-	åj	så	fine	rosa

støvler	du	har!	Er	rosa	favorittfargen	din?	



SV-125	1	Samfunnsvitenskapelige	emner Candidate	4025

14/15

Dette	er	måter	som	kanskje	kan	gjøre	at	barnet	åpner	seg.	Det	er	også	lov

å	gi	barnet	små	premier	fordi	de	har	vært	så	flinke	(uansett	hvordan

situasjonen	arter	seg	kan	man	alltid	finne	noe	positivt	å	gi	dem	ros	for.

For	eksempel	-	jeg	forstår	at	dette	var	litt	skummelt	i	starten,	det	er	det

veldig	mange	som	syns,	men	det	gikk	jo	SÅ	bra,	du	er	jammen	meg

modig!).	

Dersom	man	tar	blodprøver	av	demente	må	man	også	tilpasse

situasjonen	til	dette.	Ofte	kan	det	være	lurt	å	snakke	om	"gamle	dager",

eller	kanskje	man	kommer	fra	samme	sted	og	kan	snakke	om	noe	derfra.

For	eksempel	-	det	er	koselig	når	juletreet	kommer	opp	på	rådhusplassen

(hvis	det	er	en	tradisjon	som	har	vært	i	mange	år).	Dersom	den	demente

har	bilder	på	rommet	kan	man	kanskje	kommentere	disse	hvis	det	er

vanskelig	å	komme	i	kontakt,	eller	man	kan	snakke	om	de	fine	blomstene

som	vedkommende	har.	

Selv	om	man	kanskje	ofte	har	dårlig	tid	når	man	som	bioingeiør	er	rundt

for	å	ta	blodprøver/i	blodprøvetakingssituasjoner	er	det	viktig	å

respektere	at	eldre	mennesker	oftest	har	et	litt	saktere	tempo	enn	yngre.

Kommunikasjonen	tar	kanskje	litt	lengre	tid,	det	bør	man	ta	hensyn	til.	

På	den	andre	siden	er	det	viktig	å	ikke	skjære	alle	over	en	kam	eller	å	gå

ut	fra	at	det	vil	gå	sakte	og	at	situasjonen	skal	bære	preg	av	at	det	er	et

eldre	menneske	man	har	med	å	gjøre.	Mange	eldre	er	svært

funksjonsfriske	og	akkurat	som	yngre	personer.	Da	vil	det	kunne	virke

sårende	å	bli	behandlet	som	om	man	skal	være	redusert	av	alder.	

Nå	har	jeg	beskrevet	en	del	tilfeller	der	blodprøvetakingen	har	visse

utfordringer.	Dette	er	selvfølgelig	ikke	alltid	tilfelle.	Generelt	vil	jeg	si	det

er	viktig	å	være	vennlig,	gi	god	og	tilstekkelig	informasjon,	vise	genuin

interesse,	opptre	høfling	og	med	respekt.	

Det	er	også	viktig	å	være	kongruent	-	at	kroppsspråket	til	bioingeiøren,

og	stemmeleiet	stemmer	overens	med	det	han/hun	sier	og	gjør.	Det

nytter	ikke	å	snakke	som	om	man	har	interesse	for	pasienten	hvis	man

stadig	ser	på	klokka	på	veggen	eller	ut	vinduet.	Det	nytter	heller	ikke	å

prøve	å	roe	ned	pasienten	med	informasjon	som	skal	virke	tryggende

dersom	man	snakker	med	stresset	og	oppgitt	stemme.	
	

Besvart.
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Besvart.


