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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	undersøkelsen	er	å	finne	ut	mer	om	alvorlig	syke

menneskers	syn	på	aktiv	dødshjelp.	Dette	er	aktuelt	da	debatten	om	aktiv

dødshjelp	er	oppe	i	dagen,	og	man	har	lite	kunnskap	om	hva	alvorlig	syke

selv	mener	om	temaet.	Bakgrunnen	for	dette	er	blant	annet	at	det	har

kommet	forslag	om	at	lovgivningen	bør	endres	slik	at	leger	kan	utføre

aktiv	dødshjelp	uten	å	bli	straffet.	

	

Forskningsprosjektet	tar	i	bruk	både	kvalitative	og	kvantitative	metoder.

Jeg	vil	starte	med	å	forklare	kort,	generelt	forskjellene	mellom	disse	to,

og	videre	se	på	likheter	og	forskjeller	mellom	dem.	I	kvalitativ	forskning

søker	man	etter	et	"innenfraperspektiv".	Forskeren	er	subjektiv,	har
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personlig	og	ofte	langvarig	kontakt	med	forsøkspersonene.

	

I	kvalitative	forskningsprosjekter	stiller	forskeren	med	et	grunnlag	basert

på	sin	kunnskap	og	tilnærming.	Under	forskningen	ønsker	man	å	utdype

begreper	og	kategorisere	begrepene.	Mer	generelt	kan	vi	si	at	man	ønsker

å	kunne	si	noe	om	et	fenomen;	og	man	higer	etter	holisme;	en

helhetsforståelse.	Det	oppdages	nye	fenomen	og	disse	analyseres.	Man

kan	gjerne	si	at	forskningsmetoden	er	åpen,	da	alt	ikke	er

forhåndsstrukturert,	og	man	ønsker	ofte	å	ta	tak	i	det	unike.	Typiske

kvalitative	prosjekt	tar	utgangspunkt	i	en	induktiv	metode;	går	fra	det

allmenne	til	det	spesifikke.	Annet	typisk	for	kvalitativ	forskning	er	at	man

jobber	med	et	lite	antall	individer	(mikro),	med	et	stort	antall	variabler.

Resultatene	gjelder	for	en	spesifikk	gruppe.	

	

I	kvantitativ	forskning	søker	man	etter	et	"utenfraperspektiv";	forskeren

står	utenfor	og	har	lite	eller	ingen	kontakt	med	forsøkspersonene.	Man

søker	dessuten	etter	et	objektivitetsideal.	Man	jobber	med	en	deduktiv

måte;	går	fra	det	spesifikke	til	det	allmenne.	Hypotetisk-deduktive

metoder	er	typiske	eksempler	på	en	kvantitativ	metode;	man	har	en

hypotese	som	man	ønsker	å	teste	for.	Hypotesen	blir	enten	bekreftet

(validert)	eller	avkreftet	(falsifisert)	under	prosessen.	I	motsetning	til

kvalitativ	forskning,		jobber	man	oftest	med	et	stort	antall	individer

(makro),	med	et	lite	antall	variabler	i	kvantitativ	forskning.	Resultatene

er	generelle	og	preget	av	standardisering.	

	

I	forskningsprosjektet	som	er	presentert	her,	har	vi	en	blanding	av	de	to

forskningsmetodene.	Forskningsprosjektet	starter	med	utførelsen	av	et

intervju;	en	typisk	kvalitativ	innsamlingsmetode.	Her	er	det	nær	kontakt

mellom	intervjuer	og	forsøksperson,	som	skal	holde	en	samtale	gående	i

ca.	30-45	minutter.	De	er	20-30	pasienter	som	skal	intervjues,	noe	som

er	relativt	lite	med	tanke	på	hvor	mange	som	deltar	i	undersøkelsen	alt	i

alt.	I	og	med	at	de	som	intervjues	skal	fylle	ut	et	spørreskjema	om	helse

og	hvordan	pasienten	har	det	i	forkant	av	intervjuet,	gir	dette	mer

struktur	og	danner	et	større	helhetlig	bilde	av	situasjonen.	På	grunnlag	av
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intervjuene	skal	det	videre	dannes	et	spørreskjema	som	skal	gå	rundt	til

300	pasienter.	Man	jobber	da	kvantitativt,	da	innsamlingsmetoden	er

typisk	for	denne	tilnærmingen,	samt	er	det	snakk	om	mange	individer

(300,	makro)	og	relativt	få	variabler	(det	er	begrenset	hvor	mye	man	bør

spørre	om	i	et	spørreskjema).	

	

I	dag	stilles	det	store	krav	til	at	forskningsprosjekter	skal	ivareta

forskningsetiske	aspekter.	I	forskningsprosjektet	om	aktiv	dødshjelp	er

det	klare	og	systematiske	prosedyrer	som	gir	god	informasjon	om

forskningsprosjektets	gang.	Det	stilles	dessuten	krav	til	konfidensialitet,

noe	som	blir	godt	dekket	i	et	eget	avsnitt	hvor	man	får	nøyaktig

informasjon	om	hvordan	innsamlingsmateralet	skal	behandles.	Det

informeres	om	at	det	vil	gjøres	lydopptak	under	intervjuingen	og	det

begrunnes	hvorfor	dette	skal	gjøres.	Lydopptakene	skal	imidlertid	slettes

ved	prosjektets	avslutning.	Informasjonen	vil	bli	lagret	på	data,

anonymisert	og	behandlet	konfidensielt;	informasjonen	som	formidles	til

offentligheten	vil	aldri	kunne	bli	satt	i	sammenheng	med	den	enkelte

pasient.	Opplysninger	vil	dessuten	heller	ikke	bringes	videre	til

personalet	ved	avdelingen	med	mindre	de	selv	ber	om	det.

	

Andre	forskningsetiske	aspekter	som	blir	ivaretatt	er	erklæringen	om

samtykke.	Deltakerne	må	skrive	under	på	at	de	er	klar	over	at	det	er

frivillig	å	delta	i	prosjektet,	og	at	de	kan	trekke	seg	fra	det	når	som	helst

og	uten	å	oppgi	grunn,	samt	uten	konsekvenser.

	

Ellers	settes	det	idag	krav	om	at	prosjektet	skal	godkjennes	både	av	en

institusjon;	her	Det	medisinske	fakultetet	ved	NTNU,	og	av	REK,	som	det

også	her	er	blitt.

	

	
	

Besvart.

2 SV-125	OPPGAVE	2	(teller	30%)
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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...

Moral	handler	om	hva	som	er	rett	og	galt.	Etikk	handler	om	hvorfor	noe

er	rett	eller	galt.	Etisk	refleksjon	er	bl.a.	viktig	for	å	ikke	la	seg	styre

blindt	av	gamle	vaner	og	prosedyrer	og	for	å	se	det	unike	i	hver	situasjon.

Dette	er	svært	relevant	i	en	bioingeniørs	hverdag,	samt	annet

helsepersonell,	da	arbeidsdagen	kan	by	på	mange	etiske	dilemma.	

	

Jeg	vil	bruke	Ruyters	sekstrinnsmodell	i	en	etisk	analyse	av	det

overnevnte.	Modellen	skal	sikre	at	alle	berørte	parter	skal	få	sine	syn

og	interesser	belyst	og	at	relevant	etisk	teori	og	juridiske	føringer	skal

komme	til	riktig	bruk.	

	

1)	Hva	er	det	etiske	problemet?

Rekvirerende	lege	sier	at	du	som	bioingeniør	må	ta	prøvene	av	en	mann

som	motsetter	seg	prøvetakingen.	Skal	bioingeniøren	adlyde	legens

ordrer	eller	respektere	pasientens	autonomi?

	

2)	Fakta	i	saken:

En	eldre	mann	som	ligger	på	indremedisinsk	sengepost	virker	forvirret

og	motsetter	seg	prøvetakingen.	Pasienten	er	i	terminal	fase.	Pårørende

er	tilstede	og	spør	om	det	er	nødvendig	og	avrunder	setningen	i	en

spørrende	tone;	han	skal	vel	snart	dø?	Bioingeniør	henvender	seg	til

rekvirerende	lege.	Legen	gir	kjapp	beskjed	om	å	ta	prøvene	uansett.

Bioingeniør	har	ingen	informasjon	om	hvorfor	prøvene	skal	tas,	heller

ikke	om	pasienten	er	samtykkekompetent	eller	ikke.	

	

3)	Berørte	parter	og	deres	syn	og	interesser
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Pasienten	er	forvirret	og	ønsker	ikke	å	ta	prøven.

Pårørende	syns	det	virker	undødvendig	å	ta	blodprøve	ut	fra	sine	syn,

men	virker	som	om	de	får	forhåpninger	da	det	er	rekvirert	prøve.

Bioingeniør	opplever	situasjonen	ubehagelig,	vil	adlyde	legens	ordrer	om

å	ta	blodprøver,	men	synes	det	virker	respektløst	overfor	pasient	og

pårørende	å	stikke	mot	pasientens	vilje.	

Legen	ønsker	at	blodprøve	skal	bli	tatt,	selv	om	han/hun	er	klar	over	at

pasienten	har	motsatt	seg	det.

	

4)	Aktuelle	prinsipper,	dyder,	etiske	tilnærminger,	juridiske	føringer	osv.

	

Vi	har	en	situasjon	hvor	en	eldre	mann	i	terminal	fase	føler	seg	forvirret

og	motsetter	seg	prøvetaking.	Her	er	det	mange	signaler	som	sier	at	vi

bør	stoppe	opp	og	ta	oss	tid	til	å	lytte	aktivt	og	forsøke	å	ha	en	god

personorientert	kommunikasjon.	Man	har	forsøkt	å	hørre	med	legen	om

det	kanskje	er	unødvendig	å	ta	blodprøvene,	men	legen	svarer	at	de	må

prioriteres.	

	

I	en	profesjonsetisk	tilnærming	er	det	hvem	man	er	og	hvem	man	ønsker

å	være	som	en	utøver	av	et	fag	(profesjon)	som	står	sentralt.	Selvjustis

preger	dessuten	tilnærmingen.	Bioingeniørfaglig	institutt	har	utarbeidet

yrkesetiske	retningslinjer	for	bioingeniører;	retningslinjer	som

er	forventet	at	alle	bioingeniører	skal	utøve	sitt	yrke	i	overensstemmelse

med.	Brudd	på	disse	kan	føre	til	sanksjoner.

	

Det	er	flere	av	retningslinjene	som	er	aktuelle	i	saken.	Kanskje	mest

aktuell	er	punkt	2	som	sier	at	bioingeniøren	respekterer	pasientens	rett

til	informert	samtykke,	autonomi	og	integritet.	Videre	i	2.1	står	det	at

bioingeniøren	retter	sin	oppmerksomhet	mot	pasienten	og	utøver	sitt

yrke	slik	at	pasienten	føler	trygghet,	og	i	2.2	står	det	at	man	skal	ta

hensyn	til	pasienten	og	dens	pårørende.	De	nevnte	retningslinjene	strider

imot	å	følge	legens	ordrer	om	å	ta	blodprøvene.	Man	skal	respektere

pasientens	autonomi,	samt	ta	hensyn	til	dens	pårørende.	
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Likevel	sier	punkt	8	at	bioingeniøren	respekterer	andre	yrkesgruppers

fag-	og	ansvarsområde.	Det	er	dessuten	nedfelt	i	pasient-	og

brukerrettighetsloven	at	legen	har	det	siste	ordet	og	skal	til	slutt	ta

avgjørelsen	om	hva	som	skal	gjøres	og	ikke.	

	

En	profesjonsetisk	tilnærming	er	praktisk	rettet	og	handlingsorientert.

Likevel	er	en	svakhet	at	den	ikke	alltid	gir	tilstrekkelig	hjelp	i	konkrete

saker.	Her	har	vi	f.eks.	kollisjon	mellom	to	retningslinjer.	Likevel	står

respekt	for	pasientens	autonomi	øverst	på	lista,	og	ettersom	pasienten

alltså	skal	komme	fremfor	annet,	vil	en	profesjonsetisk	tilnærming	mest

sannsynlig	fraråde	oss	fra	å	ta	blodprøven.	

	

Ved	en	pliktetisk	tilnærming	er	den	gode	handling	den	rette	handling.

Man	skiller	mellom	homogen	og	heterogen	plikt,	hvor	pliktens	kilde

springer	ut	fra	hhv.	en	selv	eller	utenfor	seg	selv	(eks.	autoritet,	religion,

lovverk	osv.).	Som	helsepersonell	er	det	en	rekke	lover	som	gjelder,	og

som	bioingeniør	skal	man	dessuten	følge	Yrkesetiske	retningslinjer	for

bioingerniører.	Et	sentralt	poeng	her	er	at	vi	ikke	vet	om	pasienten	er

samtykkekompetent	eller	ikke.	Samtykkekompetansen	kan	bortfalle	helt

eller	delvis	i	spesielle	tilfeller	hvor	pasienten	ikke	er	i	stand	til	å	se	hva

som	er	til	dens	eget	beste.	Det	er	legen	som	avgjør	om	pasienten	er

samtykkekompetent	eller	ikke.	Legen	har	derimot	ikke	gitt	oss	noe	mer

enn	en	kjapp	beskjed	om	at	prøvene	skal	tas.	Kan	vi	stole	på	at	legen	sier

dette	på	grunnlag	av	at	pasienten	ikke	er	samtykkekompetent?	Her	må

man	tenke	at	pasienten	er	samtykkekompetent	til	det	motsatte	er	bevist.	I

situasjonen	her	bør	man	derfor	gå	ut	fra	at	pasienten	er

samtykkekompetent,	og	man	må	derved	respektere	pasientens	autonomi.

Ved	en	pliktetisk	tilnærming	kan	man	derfor	argumentere	for	at	prøven

ikke	skal	tas.	Likevel	kan	man	tolke	tilnærmingen	på	andre	måter,	som

f.eks.	å	vektlegge	plikten	til	å	redde	liv,	eller	plikten	til	å	følge	legens

ordrer.	Da	heller	dette	mer	mot	å	ta	prøven.

	

Immanuel	Kant	står	svært	sentralt	i	pliktetikken,	og	det
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såkalte	kategoriske	imperativ	inneholder	bl.a.	to	aktuelle	formuleringer.

Universalformuleringen	sier	at	man	skal	følge	den	maksime	(handling)

som	man	kunne	ønske	at	samtidig	ble	gjort	til	en	allmenn	lov.	Skal	man

alltid	følge	legens	ordrer	og	ta	blodprøver	av	nektende	pasienter	i	tilfeller

hvor	det	er	usikkerhet	rundt	pasientens	samtykkekompetanse?	Da	ville

man	ikke	ha	ivaretatt	pasientens	integritet.	Man	ville	heller	ikke	ha	skapt

trygghet	og	tillit	mellom	pasient	og	helsepersonell.	Man	bør	dermed

unngå	blodprøvetakingen.

	

Den	humanistiske	formuleringen	sier	at	mennesket	alltid	skal	behandles

som	et	mål	i	seg	selv,	ikke	som	bare	et	middel.	Da	informasjonen	vi	sitter

med	er	at	pasienten	er	ved	terminal	fase,	kan	det	hende	prøvene	er

rekvirert	med	tanke	på	informasjon	til	videre	forskning	som	ikke	gagner

pasienten	selv.	Da	blir	ikke	mennesket	sett	på	som	et	mål,	men	mer	et

middel	i	veien	mot	ny	kunnskap.	Dette	heller	derfor	også	mot	å	ikke	ta

blodprøven.

	

Ved	en	prinsippbasert	tilnærming	gjør	man	en	spesifisering	og

balansering	ut	fra	de	fire	følgende	prinsippene;	respekt	for	autonomi,

ikke-skade,	velgjørenhet	(godhet)	og	rettferdighet.	Alle	de	tre	første

prinsippene	kan	anses	som	prima	facie,	da	alle	er	svært	aktuelle	for

saken.	Rettferdighet	blir	ofte	nedprioritert,	da	de	andre	står	sterkere,	og

er	også	tilfelle	her.	Man	skal	respektere	menneskers	autonomi;	altså	bør

man	respektere	pasientens	valg	av	å	ikke	ville	ta	blodprøven.	Man	skal

dessuten	respektere	legens	autonomi	om	å	ta	prøven.	Pårørendes

autonomi	må	også	tas	i	betraktning.	Pasientens	autonomi	må	imidlertid

vektlegges	mest.	Ikke-skade	prinsippet	går	på	at	man	ikke	skal	påføre

noen	unødvendig	skade.	Ved	å	ta	blodprøven	vil	man	påføre	både	fysisk

og	mest	sannsynlig	også	psykisk	skade	på	pasienten,	da	stikket	i	seg

selv	er	smertefullt,	samt	brudd	på	autonomien	er	svært	skadende	på

pasientens	tillit	til	helsevesenet.	Pårørende	vil	dessuten	også	påføres

skade	ved	at	pasienten	må	påta	seg	unødvendig	smerte.	Samtidig	kan

falske	forhåpninger	om	at	pasienten	kan	bli	frisk	virke	svært	skadende

for	deres	psyke.	Velgjørenhet	handler	om	å	veie	nytte	og	balansere	goder
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mot	onder.	Dersom	man	lar	vær	å	ta	prøvene	respekterer	vi	som	allerede

snakket	mye	om;	pasientens	autonomi,	samt	respekterer	man	pårørendes

ønske	om	pasientens	beste.	Legen	vil	derimot	ikke	få	prøvesvarene

han/hun	har	sagt	at	han/hun	ønsker.	Da	vi	ikke	vet	noe	mer	om	hvorfor

prøvene	skal	tas,	er	det	vanskelig	å	si	hvor	mye	"onder"	det	resulterer	i.

Legen	kan	imidlertid	bli	misfornøyd	og	føle	seg	lite	respektert.			

	

5)	Aktuelle	handlingsalternativer

A)	Ta	blodprøven

B)	Ikke	ta	blodprøven

C)	Kontakte	lege	igjen	for	å	spørre	om	pasienten	er	samtykkekompetent,

evt.	viktighet	av	prøver.	

	

6)	Diskuter	og	drøft	overnevnte	og	forsøk	å	formulere	ett	eller	flere

passende	handlingsalternativer,	samt	en	konklusjon

	

Ut	fra	de	etiske	tilnærmingene	vi	har	sett	på,	virker	det	forsvarlig	å

utelukke	alternativ	A),	da	dette	kan	påføre	både	pasient	og	pårørende

både	fysisk	og	psykisk	skade.	Man	må	likevel	adlyde	legens	ordrer,	så

langt	det	ikke	strider	mot	arbeidsstedets	avtaler	og	instrukser.	Vi	må

derfor	også	utelukke	alternativ	B).	Alternativ	C)	har	sine	utfordringer

også,	da	dette	krever	både	tid,	og	kan	virke	respektløst	og	uprofesjonelt

overfor	legen.	Likevel	er	det	viktigst	at	pasienten	og	pårørende	står	i

fokus.	Utifra	informasjonen	du	så	får	tak	i	fra	legen,	kan	man	videre

vurdere	situasjonen.	Dersom	personen	er	samtykkekompetent	må	man

følge	loven	og	respektere	pasientens	autonomi.	

	

Viktigheten	av	prøvene	har	dessuten	også	mye	å	si	for	situasjonen	og	må

vurderes	opp	mot	skadene	det	evt.	påfører	pasienten	og	pårørende.

Kanskje	er	blodprøvene	nødvendige	for	lindrende	behandling.	Kommer

man	frem	til	at	prøvene	må	tas,	er	det	viktig	å	bruke	god	tid	og	å	utføre

en	personorientert	kommunikasjon	hvor	man	tar	i	bruk	både

informerende	og	bekreftende	ferdigheter,	og	hvor	man	aktivt	lytter	til
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pasienten.	Dette	for	å	skape	en	felles	forståelse	av	viktigheten	av

prøvene,	samt	skape	en	tillit	og	god	relasjon	mellom	pasient/pårørende

og	helsepersonell.

	

Avslutningsvis	kan	vi	konkludere	med	at	det	mest	passende

handlingsalternativet	ville	være	å	kontakte	legen	på	nytt	for	tilstrekkelig

informasjon	for	videre	vurdering	av	saken.	Vi	må	vite	om	pasienten	er

samtykkekompetent,	og	viktigheten	av	prøvene,	for	å	vite	om	man	skal

prøve	å	overbevise	pasient	og	pårørende	om	at	blodprøven	må	tas.	Er

pasienten	samtykkekompetent	må	autonomien	respekteres.	

	
	

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...

I	det	korte	møte	mellom	pasient	og	bioingeniør	som	skjer	under

blodprøvetakingen	er	det	gjerne	informerende	og	bekreftende

kommunikasjonsferdigheter	som	bør	vektlegges	mest.	Informerende

ferdigheter	innebærer	en	informasjonssamtale	hvor	de	tre	F-ene	er

dekket;	fullstendighet,	forutsigbarhet	og	forsåelighet.	Med

fullstendighet	menes	det	at	man	skal	gi	tilstrekkelig	informasjonen	til

pasienten	for	at	pasienten	skal	være	godt	informert	om	hva	som	skal	skje

og	hvorfor.	Dette	er	imidlertid	også	nedfelt	i	lovverket	(Pasient-	og

brukerrettighetsloven).	Det	er	dessuten	viktig	å	unngå	å	overlesse	med

unødvendig	kunnskap	da	for	mye	informasjon	kan	virke	stressende	på

pasienten.	Forutsigbarhet	handler	om	at	informasjonen	skal	være	nok	til

at	situasjonen	er	forutsigbar;	pasienten	må	få	vite	hva	som	skal

skje,	hvorfor	og	til	hvilken	tid.	Man	ønsker	at	pasienten	skal	føle	han/hun

har	kontroll	på	hva	som	skal	skje.	Forsåelighet	handler	om	at

informasjonen	skal	formidles	i	et	forståelig	språk.	Det	er	viktig	at	språket
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ligger	så	nært	pasientens	språk	som	mulig.	Språket	må

altså	tilpasses	pasient-	og	aldersgruppen.	Et	eksempel	er	at	dersom	man

skal	måle	hemoglobin,	kan	det	muligens	være	lurt	å	bruke	termen

blodprosenten,	da	dette	gjerne	ligger	mer	kjent	for	pasienten.

	

Bekreftende	kommunikasjon	benyttes	for	å	bekrefte	at	man	forstår	og	ser

pasienten,	samt	anerkjenner	hans/hennes	mål	og	verdier.	Dette	henger

nøye	sammen	med	en	personorientert	kommunikasjon;	som	er	idealet.

Eksempler	på	bekreftende	kommunikasjon	er	å	følge	verbalt,

gjenta	nøkkelord,	å	speile	følelser,	bekrefte	at	man	har	forsått	noe	ved

små	lydord	som	"mhm",	følge	nonverbalt	ved	f.eks.	ha	øyekontakt,	stille

seg	på	samme	nivå	og	sitte	vendt	mot	pasienten,	evt.	kan	en	berøring	som

klapp	på	skulderen,	vennlig	håndtrykk	eller	lignende	være	aktuelt.	I	noen

sammenhenger	kan	dessuten	humor	med	fordel	brukes,	men	her	er	det

viktig	å	være	oppmerksom	på	hva	pasienten	foretrekker.	

	

Aktiv	lytting	er	dessuten	svært	viktig	og	gjøres	ved	å	følge	verbalt	og

nonverbalt,	som	vi	allerede	har	vært	inne	på.	Det	kan	være	lurt	å	la

pasienten	få	oppsummere	hva	som	er	blitt	sagt	og	planlagt,	for	å	sjekke	at

han/hun	har	fått	med	seg	det	han/hun	skulle.	Da	kan	man	få	rettet	opp

om	noe	skulle	være	uklart.	

	

Det	er	viktig	å	tilpasse	blodprøvetakingssituasjonen	til	den	pasient-	og

aldersgruppen	pasienten	faller	innunder.	Eldre	kan	være	demente,

afasirammede	(afasi	=	mangler	språk	og	tale),	og/eller	være	fysisk

hemmet	av	ulike	slag.	Man	ønsker	da	å	ta	ekstra	vare	på	dem	med

kognitiv	svikt.	Det	er	i	slike	tilfeller	viktig	å	være	tolmodig	og	ta	seg	god

tid	til	å	utføre	en	blodprøvetakingssituasjon	bygget	på	tillit	og	trygghet.

Demente	kan	gjerne	huske	ting	fra	nåtiden	dårlig,	men	ofte	er

barndomsminner	svært	klare.	Man	ønsker	å	tone	seg	inn	på	deres

oppmerksomhetsfokus.	Dette	kan	være	alt	fra	en	historie,	til	et	bilde	eller

musikk.	Man	kan	bygge	en	tillit	og	trygghet	rundt

dette	oppmerksomhetsfokuset.	Det	er	viktig	å	ikke	skifte	tema	raskt,	men

vise	interesse	for	det	som	deles.	
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I	blodprøvetakingssituasjoner	med	barn	og	unge	er	det	viktig	å	tilpasse

seg	deres	psykososiale	og	kognitive	nivå.	Det	er	dessuten	viktig	å

kartlegge	barns	reaksjoner	og	mestringsfølelse	rundt

blodprøvetakingssituasjoner.	Barn	som	aldri	har	tatt	blodprøver	før,	eller

som	ikke	har	hukommelse	fra	det,	må	informeres	slik	at	det	vet	hva	som

skal	skje.	Språket	må	tilpasses,	gjerne	til	kvardagen;	"slik	at	legen	kan

finne	ut	hva	du	trenger	for	å	orke	å	leke	igjen".	Å	vise	frem	utstyr	slik	at

barnet	blir	kjent	med	det,	evt.	la	barnet	få	leke	situasjonen	med	en

bamse/dukke,	kan	være	til	hjelp	og	ufarliggjøre	situasjonen.	For	å	gi

barnet	en	følelse	av	kontroll	kan	man	spørre	om	barnet	har	en	god	fing

eller	arm,	man	kan	spørre	om	han/hun	vil	sitte	eller	ligge	og	man	kan	få

barnet	til	å	si	"AU"	når	stikket	kommer.	Sistnevnte	kan	dessuten	avlede

barnet	noe	fra	smerten	han/hun	kjenner.	Man	kan	dessuten	bruke

tegninger	eller	musikk	til	å	ufarliggjøre	og	illustrere	situasjonen.	Det	er

bare	fantasien	som	setter	grenser.

	

Det	kreves	en	god	lytter	for	å	høre	det	som	blir	sagt,	men	det	kreves	en

enda	bedre	lytter	for	å	høre	det	som	ikke	blir	sagt	men	alikevel	kommer

til	uttrykk	i	talen.	(ordtrykk	hentet	fra	Kommunikasjon	i	relasjoner)

	

	
	

Besvart.


