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1 SV-125 29.nov Forside

Nei
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2 OPPGAVE 1 - Etikk (teller 50%)

Oppgave 1
 
1. Det etiske problemet:
Det etiske problemet i denne situasjonen er om vi skal benytte en metode som ikke er godkjent for diagnostisk
bruk i Norge når en venn ønsker det. 
 
2. Fakta i saken:
Bioingeniøren er involvert i et forskningsprosjekt som går ut på å påvise en alvorlig arvelig sykdom hos foster
vha. NIPT (non-invasive prenatal testing). Mors blod benyttes til å teste fosters DNA. Prosjektet er lovende og
har hatt gode resultater. Metoden er likevel ikke blitt godkjent enda for diagnostisk bruk i Norge. En gravid
venninne av bioingeniøren kjenner til forskningsprosjektet og ønsker at bioingeniøren skal ta en blodprøve av
henne og benytte denne ikke godkjente metoden for å finne ut om hun bærer et friskt eller sykt barn. Den
gravide venninnen har fra før av et multi-handikappet barn pga. denne sykdommen. 
 
3. Involverte parter:

Bioingeniøren: Han/hun står i et etisk dilemma og vet ikke hva han/hun skal gjøre. Bioingeniøren ønsker å
hjelpe venninnen sin, men samtidig ikke å gå imot laboratoriets retningslinjer. 
Den gravide venninnen: Hun ønsker at bioingeniøren skal ta blodprøven slik at hun kan finne ut av om
barnet hun bærer på er sykt eller ikke
Fosteret: Vi kan vanskelig si hva et foster ønsker eller mener
Kolleger av bioingeniøren: Kollegene vil sannsynligvis ønske at bioingeniøren opptrer profesjonelt, holder
sine personlige forhold utenfor arbeidet og at han/hun følger gjeldende retningslinjer. Siden metoden ikke
er godkjent for diagnostisk bruk, bør den foreløpig bare benyttes i det gjeldende forskningsprosjektet, og
ikke utenfor dette. 

 
4. Aktuelle verdier, lover, retningslinjer og etisk teori:
Biongeniøren vil selvfølgelig være behjelpelig overfor sin venninne. Den gravide venninnen har fra før av et sykt
barn. Vi kan anta at dette er belastende på henne. Barnet er multi-handikappet og trenger sannsynligvis mye
tilsyn og oppmerksomhet. Hvis venninnen hadde funnet ut at det barnet hun bærer på nå også er sykt, er det en
stor sjanse for at hun kanskje ikke ønsker å beholde det barnet og heller ta abort. Det kan tenkes at hun synes
at det å ha to syke barn blir for mye for henne. Kanskje hun ikke har nok tid og ressurser for å kunne ta seg av
begge. Å ta denne blodprøven for å diagnostisere fosteret er altså av stor gevinst for den gravide venninnen, og
noe hun ber om. 2. punkt i bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer lyder som følger: "Bioingeniøren
respekterer pasientens rett til informert samtykke, autonomi og integritet". Ved å følge opp venninnens ønske og
gjøre som hun spør, respekterier vi hennes autonomi. Dette taler for at vi skal ta blodprøven. 
 
I punkt 6 av bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer står det: "Bioingeniøren er lojal mot arbeidsstedets avtaler
og instrukser, så lenge disse er i samsvar med våre yrkesetiske retningslinjer". Jeg vil anta at dette laboratoriet
har instrukser som sier at metoder som ikke er godkjent ikke kan tas i bruk. Dersom bioingeniøren skal følge
dette punktet vil det ikke være etisk forsvarlig å ta blodprøven.
I tillegg er punkt 5.2 aktuelt i dette tilfellet: "Bioingeniøren forsikrer seg om at forskningsarbeid vedkommende
deltar i er godkjent etter gjeldende retningslinjer". Sannsynligvis er selve forskningsprosjektet godkjent av blant
annet REK, men metoden er ikke godkjent for diagnostisk bruk.  Selv om en ny metode virker lovende, vil det
som regel ta tid før den blir godkjent og eventuelt tas i bruk rutinemessig. Når metoden ikke er godkjent, er det
en viss risiko forbundet med å bruke den på personer som ikke er involvert i forskningsprosjektet. Dette taler for
at blodprøven ikke bør tas. 
 
Av etiske teorier kan vi blant annet trekke inn dydsetikk. I dydsetikken handler det om "Hvem ønsker jeg å
være?" De kardinale dydene fra antikken inneholdt blant annet mot og måtehold. I helsefag legges det stor vekt
på omsorg som en viktig dyd å stebe etter. Gjennom våre handlinger utvikler vi dydene våre. Den gode og riktige
handlingen er nettopp den som videreutvikler de gode dydene slik at vi blir gode mennesker. I dydsetikken tas
det mest hensyn til personer som står nær oss. I denne situasjonen er det bioingeniørens gravide venninne som
står henne nærest. Ved å ta blodprøven av henne viser vi omsorg og respekt overfor henne. Denne handlingen
gjør altså at bioingeniøren utvikler omsorgsdyden sin. Dette taler for å ta prøven. 
 
Pliktetikken på den annen side er mer opptatt av fornuften og tar lite hensyn til våre følelser. Det handler om å
følge lover og plikter utgått fra fornuften vår. Immanuel Kant forbindes spesielt med pliktetikken. Han utformet
det kategoriske imperativ som blant annet kan formuleres som univarsallovgivningen og
humanitetsprinsippet. Humanitetsprinsippet sier at ikke bare skal bruke mennesker som et middel, men som et
formål i seg selv. Universallovgivningen innebærer at du bare skal følge den maksime (handlingsregel) som du
samtidig kan ville gjøre til en allmenn lov. Alt annet forkastes. Dette kan vi teste ut på vår situasjon. Skal det
være slik at hver gang vi forespørres av en person om vi kan ta en blodprøve som analyseres vha. en metode
som ikke er godkjent for diagnostisk bruk i Norge, skal vi gjøre det? Denne loven kan vi ikke godta. Den må da
forkastes. Siden ikke universallovgivningen kan brukes, kan ikke pliktetikken gå god for at bioingeniøren skal ta
blodprøven. Vi kan imidlertid også trekke fram plikten til å hjelpe andre. I denne situasjonen dreier det seg altså
om bioingeniøren skal hjelpe sin venninne.  
 
Utilitarismen er en etisk teori som kun ser på konsekvensene av handlingene. Det handler om å oppnå mest
mulig nytte/lykke for flest mulig av de involverte partene. Hvis vi starter med å se på konsekvensene av å ikke ta
blodprøven og få diagnostisert fosteret, kan dette ha flere utfall, alt etter om fosteret faktisk får sykdommen eller
ikke. Dersom barnet som fødes er friskt, er alt helt i orden. Dersom barnet derimot viser seg å være sykt, vil
dette kunne ha store negative konsekvenser, først og fremst for kvinnen som var gravid. Hun vil få en ytterligere
belastning i livet sitt. I tillegg kan forholdet mellom bioingeniøren og venninnen tenke seg å bli svekket eller
ødelagt. Hvis blodprøven tas, vil venninnen bli fornøyd. Konsekvensene for bioingeniøren kan derimot vise seg
å bli mer negative. Bioingeniøren har i dette tilfellet gått bort fra gjeldende retningslinjer og utført en metode som
ikke er godkjent for diagnostikk. Dette kan bli møtt med sanksjoner. Det kan oppstå et dårlig forhold mellom
bioingeniøren og hans/hennes kolleger. Kanskje bioingeniøren til og med mister jobben sin. Konsekvensene av
å ta prøven ser altså ut til å være mer negative enn ikke å ta den. 
 
5. Mulige handlingsalternativer:

Ta blodprøven
Ikke ta blodprøven
Mulighet for å inkludere venninnen i forskningsprosjektet?

Fordeler og ulemper ved å ta blodprøven i forhold til å ikke ta blodprøven er forsøkt diskutert i avsnittet om
utilitarismen. Ut i fra denne etiske analysen vil jeg påstå at det er mer som taler for å ikke ta blodprøven enn å ta
den. Både pukt 6 og 5.2 av de yrkesetiske retningslinjene, utilitarismen og pliktetikken heller mot denne
retningen. Det viktigste å trekke fram etter min mening er at metoden ikke er godkjent for diagnistisk bruk og
risikoen dette medfører, og at bioingeniøren bør følge laboratoriets gjeldende retningslinjer. Jeg har likevel valgt
å fremlegge et tredje alternativ, nemlig muligheten for å inkludere den gravide venninnen i forskningsprosjektet.
Ut i fra oppgaveteksten regner jeg med at forskningsprosjektet fortsatt pågår. Om det derimot er praktisk mulig å



faktisk inkludere henne, vet jeg ikke. Dersom dette hadde vært en mulighet, mener jeg at dette hadde vært det
beste utfallet av saken. Venninnen ville da kunne få utført den diagnostiske testen som hun ønsker, og fått svar
på om hun bærer et sykt barn eller ikke, innenfor helt lovlige rammer. 
 
6. Konklusjon
På bakgrunn av denne etiske analysen synes det beste handlingsalternativet å være å inkludere den gravide
venninnen i det pågående forskningsprosjektet, men dersom dette ikke lar seg gjøre, vil jeg anbefale
bioingeniøren å ikke ta blodprøven av venninnen. 

Besvart

3 OPPGAVE 2 - Forskning (teller 25%)

Oppgave 2
 
Jeg vil i denne oppgaven først definere hva kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode innebærer for å
tydeliggjøre forskjellen på disse metodene, for deretter å gå mer i detalj på selve framgansmåtene som kan
benyttes. 
 
Kvalitativ forskning
I kvalitativ forskning handler det om et innenfra-perspektiv. Forskeren er ofte i dirkete og langvarig kontakt med
forsøkspersonene. Typisk innebærer kvalitativ forskning dybdeintervjuer, fokusgrupper, observasjon, case-
studier eller litteraturstudier. Forskeren går dataene i møte. Det viktige for forskeren er å gjennom observasjoner
og beskrivelser finne sammenhenger eller mønster i forsøkspersonenes omverden eller deres livsverden. Det er
som regel få individer og mange variabler i kvalitative forsøk. De tar lang tid og er vanskelige å generalisere. Det
man finner ut gjennom denne forskningen er spesifikt og gjelder kun i den bestemte sammenhengen. Forskeren
er opptatt av det speielle og det unike. Forskeren oppdager teorien mens han/hun går dypere og dypere inn i
forskningsspørsmålene. Dataene tolkes underveis i løpet av innsamlingen. Litteratursøket gjennomføres som
regel i ettertid av datainnsamlingen for at forskeren skal være så åpen som mulig. 
 
Kvantitativ forskning
I kvantitativ forskning er det snakk om et utenfra-perspektiv. Det legges stor vekt på nøytralitet og objektivitet.
Det er ofte mange individer og få variabler. Man er ute etter harde data, kvantitet (hvor mye?/hvor mange?) altså
målbare data. Man bruker som regel et heterogent, representativt utvalg. Typisk innebærer kvantitativ forskning
spørreskjema, strukturerte intervjuer, laboratorieforsøk eller innhenting av informasjon fra offentlig
statistikk/sykehusjournaler. Det gjennomføres et grundig litteratursøk på forhånd, og dataene analyseres etter at
innhentingen er ferdig. Resultatene som forekommer er generaliserbare. Det stiles store krav til entydighet,
validitet og reliabilitet ved bruk av denne metoden. Validitet innebærer at resultatene er gyldige. Dvs. "Måler vi
det vi ønsker å måle?" Reliabilitet innebærer påliteligheten til resultatene. "Får vi samme resultat hver gang vi
måler?"
 
Tilnærming 1 med utgangspunkt i en kvantitativ metode:
Dersom jeg skal benytte en kvantitativ metode for å prøve å finne svar på problemstillingen min, vil jeg først
foreta en grundig litteraturgjennomgang. Jeg vil da undersøke om liknende problemstilling har vært undersøkt
tidligere og eventuelt hva de forskningsrapportene sier om temaet. Hvilke metoder har de brukt, hva konkluderer
de med? Deretter må jeg avgjøre utvalget. Jeg ønsker å generaliserer svarene på alle bioingeniørstudenter i
Norge, dermed kreves det et stort antall forsøkspersoner og alle utdanninsinstitusjonene med
bioingeniørutdanning må være representert. Inklusjons- og eksklusjonskriterier må bestemmes. Jeg kan f.eks.
velge å ikke inkludere tidligere bioingeniørstudenter (bare ha med nåværende) og bioingeniørstudenter som har
hatt sin praksis i utlandet. Neste punkt er selve datainnsamlingen. Siden det er snakk om en kvantitativ metode
vil jeg her ta i bruk spørreskjema. Ved utformingen av spørreskjemaet må jeg være påpasselig med
spørsmålsformuligeringene og svaralternativene. Spørsmålene må være entydige og enkle å forstå, og
svaralternativene må passe til spørsmålene. Jeg må også kun bruke spørsmål som er relevante i forhold til
problemstillingen min. Jeg kan med fordel foreta en pilotundersøkelse før selve forskningsprosjektet. Dette
innebærer at utkastet til spørreskjemaet sendes ut et lite utvalg, f.eks. kolleger eller medstudenter, for å
undersøke om spørsmålene faktisk er forståelige og lette nok å besvare. Dersom spørreskjemaet viser seg å
holde stand, kan det nå sendes ut til de egentlige forsøkspersonene. Medfølgende spørreskjemaet skal det ligge
et dokument som forklarer hva som undersøkes og hvorfor, og kontaktinformasjon til meg selv.
Forsøkspersonene skal forespørres, ikke tilbys, og det skal legges vekt på at det er helt frivillig å delta. Porto
skal være betalt på forhånd, slik at forsøkspersonene slipper det. Det vil som regel alltid være et visst bortfall
ved slike undersøkelser. Det er likevel viktig å sørge for at det ikke blir for stort, siden da blir det vanskeligere å
generalisere resultatene. Man kan f.eks. sende ut påminnelser til forsøkspersoner som ikke har sendt inn svar
enda. Resultatene analyseres statistisk. De kan settes opp i grafer, tabeller og figurer. Videre skal resultatene
drøftes i forhold til teori, nåværende praksis, mulig fremtidig praksis og videre forskning på området. I
bacheloroppgaven benytter jeg IMRAD-strukturen der oppgaven er oversiktlig inndelt i innledning, material og
metode, resultater og diskusjon. 
 
Tilnærming 2 med utgangspunkt i kvalitativ metode: 
Dersom jeg heller vil benytte en kvalitativ metode, vil jeg ikke foreta en så grundig litteraturgjennomgang i
forkant av studien. Jeg vil være så åpen som mulig for hva jeg kommer til å finne ut i løpet av studien. Også ved
denne metoden må jeg gjøre rede for utvalget. Jeg tror den mest hensiktsmessige kvalitative metoden i dette
tilfellet vil være å benytte fokusgrupper. Fokusgrupper kan være en fordel framfor f.eks. dybdeintervju fordi i
fokusgrupper får vi mulighet til å spørre flere personer på samme tid og dermed få et bredere spekter av
meninger. Det ville tatt fryktelig lang tid dersom vi skulle dekke like mange individer med fokusintervju. Ved
fokusgrupper er flere personer samlet, gjerne 5-10 stk, som har noe felles. I dette tilfellet vil det være at de er
bioingeniørstudenter og har hatt praksis i sykehus. Det vil også være en ordstyrer og en person som noterer
tilstede. Notatene blir gjort på en tavle slik at alle har mulighet til å se hva som blir notert. Alle relevante utsagn
tas med. Ved denne metoden får altså forsøkspersonene mulighet til å utdype seg og få fram hva de subjektivt
tenker og føler. Ordstyreren vil komme med spørsmål som gruppen kan diskutere. Det er også viktig at
ordstyreren passer på at det ikke bare er en dominant person som hele tiden tar ordet, men at alle i gruppen
skal bli hørt. Jeg vil gjennomføre slike fokusgrupper ved alle utdanningsinstitusjonene med bioingeniørutdanning
for å få et så bredt spekter av meninger som mulig. Resultatene tolkes underveis i løpet av denne
datainnsamlingen. Når vi har gjennomført datainnsamlingen må vi prøve å systematisere den informasjonen vi
har fått. Vi ser da etter om vi kan se noen mønstre. Etter dette kan vi foreta litteraturgjennomgangen. Også her
vil jeg benytte IMRAD-strukturen i oppgaven. 

Besvart

4 OPPGAVE 3 - Kommunikasjon (teller 25%)

Oppgave 3
 
Dialog innebærer at to eller flere mennesker utveksler ord og tegn med hverandre. I et dialogperspektiv
vektlegges det at begge parter både tar initiativ og responderer. Det er altså en kontinuerlig turtaking. Det er ikke
bare snakk om tale, altså verbal kommunikasjon, men også nonverbal kommunikasjon. Bioingeniøren kan
gjerne starte med å ta initiativ ved f.eks. å spørre et åpent spørsmål. Videre må bioingeniøren respondere på det
pasienten sier. Da handler det om å fange opp det sentrale og respondere på dette. Det er viktig å huske at
bioingeniøren aldri vet helt hvem han/hun vil møte. Bioingeniøren må være åpen og fordomsfri i møte med alle
pasientene og vise respekt overfor dem. 
 
I blodprøvetakingssituasjoner er det avgjørende å ha en god dialog for at situasjonen skal bli best mulig for
pasienten. Mange pasienter er nervøse eller redde i forbindelse med prøvtaking. For at pasienten skal bli



tryggere og oppleve situasjonen som positiv framfor negativ, kan bioingeniører ta i bruk et bredt spekter av
hjelpende kommunikasjonsferdigheter i dialogen. Dette vil gjøre situasjonen mye hyggeligere for pasienten. 
 
For det første er det viktig med informerende ferdigheter. Informerende ferdigheter innebærer først og fremst
ferdigheter i å gi informasjon som er relevant for pasienten. Bioingeniøren må formidle hva som skal skje og
hvorfor. Dette vil føles betryggende på pasienten siden han/hun da vil oppleve å ha mer kontroll over
situasjonen. Bioingeniøren må ha de tre F-er i bakhodet: Fullstendighet, forståelighet og forutsigbarhet.
Informasjonen som gis må være så fullstendig som mulig, uten at bioingeniøren overlesser med informasjon
som ikke pasienten har evne til å huske eller forholde seg til. Språket som brukes må være forståelig for
pasienten. Det kan være lurt å legge seg så tett opp til pasientens språk som mulig, særlig i forholde til
pasienter som er eldre og barn. Informasjonen skal gjøre at situasjonen blir mest mulig forutsigbar for pasienten,
slik at han/hun vet hvordan han/hun skal forholde seg. 
 
I prøvetakingssituasjoner er det også veldig viktig å kunne beherske bekreftende kommunikasjonsferdigheter.
Bekreftende kommunikasjonsferdigheter innebærer at bioingeniøren viser overfor pasienten at han/hun har sett
og forstått det pasienten sier. Selv om møtet mellom bioingeniør og pasient i blodprøvetakingssituasjonen som
regel er svært kort, hjelper bekreftende kommunikasjon å bygge en relasjon. Dette skaper trygghet og tillit. Det
finnes flere ulike teknikker som kan tas i bruk. Et eksempel er verbalt følge. I blodprøvetakingssituasjoner
oppstår det ofte "løs prat", der det f.eks. snakkes om dagligdagse ting som vær og vind, eller hvordan pasienten
har det i dag. Når pasienten snakker bør bioingeniører følge tett verbalt. Dette innebærer korte innskutte ord
som "ja", "nei", "akkurat" eller bare et "mhm". Dette viser at bioingeniøren er interessert i det pasienten har å si
og skaper en god tone. I tillegg kan man bruke nonverbale teknikker som et lite nikk eller rist på hode,
øyekontakt, smile og/eller åpen kroppsholdning. Å reformulere og speile er også effektive teknikker. Når
bioingeniøren reformulerer, betyr dette at han/hun gjentar det som pasienten sier med andre og færre ord uten
at meningsinnholdet forsvinner. Dette kan være nyttig hvis bioingeniøren vil sjekke at han/hun har forstått
pasienten riktig eller gjøre det tydeligere for pasienten hva han/hun faktisk har sagt. Å speile følelser likner mye
på å reformulere, men her er det altså snakk om følelsene og ikke det som konkret blir sagt. Bioingeniøren kan
f.eks. observere at pasienten virker nervøs, og kan da speile følelsen for å bekrefte om dette stemmer. Videre
kan bioingeniøren prøve å tilrettelegge for pasienten så godt som mulig. "Hvis du vil kan du godt bruke denne
liggestolen". "Jeg kan sitte slik at du ikke ser når jeg stikker". Generelt er det lurt å respondere på sentrale
ord/nøkkelord og følelsesuttrykk. Hvis en pasient sier at han/hun er livredd for nåler, kan bioingeniøren da
respondere med å spørre hvorfor han/hun er livredd. Dette kan føre til en oppklaring av hva som er det egentlige
problemet. I noen situasjoner kan det også fungere bra å bruke humor, men det kan i så fall være lurt å se an
pasienten først, og selvfølgelig aldri krenke eller fornærme pasienten. 
 
Utforskende ferdigheter innebærer først og fremt å stille de riktige spørsmålene. Man kan stille åpne eller
lukkede spørsmål ut i fra hva som passer best der og da. Man kan få mye informasjon bare ved å spørre
hvordan pasienten har det. Dette kan resultere i at pasienten fremlegger en fortellig. Gjennom fortellingen kan
det kanskje komme fram følelser eller spørsmål som pasienten på forhånd ikke var klar over at han/hun
hadde. Bioingeniøren bør da lytte aktivt og se sammenhengen mellom nonverbale og verbale uttrykk.
 
Overfor pasienter som er skeptiske til blodprøvetaking kan det også være aktuelt å ta i bruk utfordrende
ferdigheter. Utfordrende ferdigheter innebærer at vi presentrer en annen tenkemåte eller et annet syn overfor
pasienten i forhold til det han/hun hadde fra før. Utfordrende teknikker kan dreie seg om å omdefinere positivt, å
være direkte eller å presentere pasienten for en ny synsvinkel. Å omdefinere positivt vil si at vi presenterer en
situasjon som pasienten synes er negativ på en positiv måte. Dette kan være med på å endre pasientens syn.
For en pasient som er redd for å ta blodprøver eller nekter, kan vi snu om på situasjonen og formidle hva som er
bra med prøvetakingen. Noen eksempler kan være: "Du vil få svar på hvorfor du er syk". "Legen vil kunne vite
hva slags behandling som er best for deg". Dette kan få pasineten til å innse at det faktisk er en positiv og nyttig
ting å ta blodprøver. 

Besvart


