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1 SV-125 29.nov Forside

Ja

Nei

Riktig. 0 av 0 poeng.

2 OPPGAVE 1 - Etikk (teller 50%)

Det kan være vanskelig å bedømme hva som er etisk riktig å gjøre i ulike situasjoner. Derfor er det viktig å
kunne reflektere over situasjonen og ta de beste valgene. Av og til har man ikke tid til å utføre en etisk analyse
før man handler, og da kan det være viktig å snakke om det etter situasjonen er over. I denne oppgaven skal jeg
utføre en systematisk etisk analyse for situasjonen beskrevet over.
 
Hva er det etiske problemet situasjonen?
Skal bioingeniøren ta en blodprøve av venninnen for å finne ut om fosteret er frisk eller syk.
 
Hva er fakta i saken?
Bioingeniøren er involvert i et forskningsprosjekt for påvisning av alvorlig sykdom hos foster.
Forskningsprosjektet er ikke godkjent for diagnostisk bruk i Norge. Bioingeniørens venninne har et multi-
handikappet barn på grunn av denne sykdommen. Venninnen er gravid i 10 uke og lurer på om barnet hun
bærer er frisk eller syk. Venninnen vil at bioingeniøren skal teste henne for å finne ut om dette barnet er sykt
eller ikke.
 
Hvem er involvert? Hva er deres synspunkter/ønsker?
De involverte parter er først og fremst bioingeniøren selv, venninnen, fosteret og familien til venninnen. I tillegg
vil utfalle av denne situasjonen påvirke samfunnet, forskningsprosjektet og arbeidstedet til bioingeniøren.
 
I denne situasjonen vet vi ennå ikke synspunktet eller ønsket til bioingeniøren. Det står tydelig at venninnen
ønsker å bli testet for denne sykdommen. Vi vet ikke hva fosteret eller familien til venninnen ønsker i denne
situasjonen.
 
Vi kan gå ut i fra at forskningsprosjektlederene og arbeidstedet vil at bioingeniøren skal handle etisk riktig uten å
ødelegge for prosjektet eller arbeidstedets rykte.
 
Teorier, prinsipper, retningslinjer.
 
Bioingeniører skal følge norsk lov, regler og retningslinjer gitt fra arbeidstedet, i tillegg har de også yrkesetiske
retningslinjer å støtte seg til.
I de yrkesetiske retningslinjer står det i punkt 2 at bioingeniøren skal respektere pasientens rett til informert
samtykke, autonomi og integritet. Siden venninnen vet om forskningsprosjektet og ønsker å bli testet skal
bioingeniøren respektere dette valget. I tillegg har pasienter og brukere rett til innsyn og informasjon og
medbestemmelse for behandling i følge pasient- og brukerrettighetsloven. På den andre siden står det også
under punkt 5 at bioingeniøren skal bidra til å fremme forsvarlig biomedisink vitenskap. Siden prosjektet ikke er
godkjent for diagnostisk bruk i Norge og prosjektet fremdeles foregår er det kanskje ikke forsvarlig å teste
venninnen.
 
En bioingeniør skal respektere andre yrkesgruppers fag- og ansvarsområder og bidra til et godt tverfaglig
samarbeid, står det i punkt 8. Respekterer bioingeniøren de andre yrkesgruppene i forskningsprosjektet om hun
tester venninnen sin og risikerer å ødelegge for prosjektet?
 
I punkt 3 i de yrkesetiske retningslinjene står det at bioingeniøren skal reflektere over etiske konsekvenser,
utøve sitt arbeid faglig forsvarlig og ta ansvar for egne handlinger. Det kan være vanskelig å finne ut hvilken
avgjørelse er best bare ut fra lover og regler så jeg vil nå se på situasjonen ut ifra etiske tilnærminger.
 
Ser man denne situasjonen fra et pliktetisk perspektiv trenger man ikke tenke på konsekvensene som vil følge
en slik situasjon. Det handlingsalternativet som velges skal kunne gjøres til en allmenn lov og ingen mennesker
skal brukes som kun et middel men også som formål. Det kommer det an på hvilken plikt bioingeniøren velger å
vektlegge. Hvis bioingeniøren føler plikt for venninnen vil hun teste for å se om det er et friskt eller sykt barn. En
måte å kontrollere plikt etikken er å lage maksimer som man setter opp mot det kategoriske imperativ.
Maksimene for denne situasjonen kan være at alle gravide skal testes for denne sykdommen, og en annen kan
være at ingen gravide skal testes for denne sykdommen. Begge maksimene kan aksepteres som allmenne
lover. Ved at venninnen ber bioingeniøren om å teste henne, og dette strider i mot regler for prosjektet og
arbeidstedet, risikerer kanskje bioingeniøren å miste jobben. Det kan også hende at prosjektet ikke godkjennes
eller får en forsinket godkjenning. Dette kan tyde på at bioingeniøren blir kun brukt som middel ved den første
maksimen og dermed bør ikke det handlingsalternativet velges.
 
Ved å se på det fra et utilitaristisk perspektiv ser man på hvilket handlingsalternativ som gir mest nytte til flest
mulig. Her er det vanskelig å bedømme fordi det ikke alltid er enkelt å forutsi konsekvensene de ulike
handlingene kan ha. Ved å ikke kunne forutsi konsekvensene blir det da også vanskelig å se om det
handlingsalternativet man har valgt faktisk var det som ga mest nytte. Hvis venninnen testes og svaret er positiv
(sykt foster), vil da venninnen beholde barnet eller vil hun abortere det? Hva vil det si for hennes fremtid og
samfunnet. Samfunnet tjener kanskje på at hun aborterer barnet, for da kommer hun raskere ut i arbeid, og de
slipper den økonomiske byrden av å tilrettelegge for et multi-handikappet barn. Både hun og familien kan
oppleve psykiske problemer i ettertid, som ikke ganger samfunnet. I tillegg om barnet egentlig var friskt mistet
samfunnet en potensiell arbeidskraft. Hvis alle gravide testes for denne sykdommen kan man risikere at det blir
litt "Hitler/nord korea-regime" og at ingen velger å få barn med denne sykdommen. Det er ikke sikkert at det
egentlig er til mest nytte for samfunnet. Hvis venninnen testes og bioingeniøren mister jobben og
forskningsprosjektet stangnerer eller blir avvist på grunn av det vil det ikke gi mest nytte til flest mulig.
 
I lys av det kasuistiske perspektivet hvor man ser på situasjoner som ligner den man står i kan man
sammenligne og se om den samme handlingsveien kan hjelpe i situasjonen man står i. I en forelesning med
Thomas Hundhausen jobbet vi med et lignende dilemma. Det var en kvinne som var gravid, hun hadde allerede
et handikappet barn på grunn av en genetisk sykdom. Hun ville ta abort om hun ikke fikk bekreftet at barnet var
friskt. Det var et forskningsprosjekt som pågikk som kunne teste dette, men det var ikke godkjent ennå. Hun ble
med i prosjektet og fikk beskjed om at barnet var friskt og fødte et friskt barn.
 
Mulige handlingsalternativer.
 
Ta prøve av venninnen og gi ut resultatet.
Få venninnen inn i forskningsprosjektet (om hun kvalifiserer for det).
Ikke ta prøve av venninnen.
 
Drøft og finn ut hvilken handling som er mest etisk riktig.
Ut ifra de ulike etiske tilnærmingene, norsk lov og de yrkesetiske retningslinjene kan det likevel være vanskelig å
konkludere med hvilket handlingsalternativ som er det mest etisk riktige. Spesielt når man ikke nødvendigvis har
all informasjonen man trenger.
 



I denne situasjonen syns jeg at det mest etisk riktige er å undersøke om venninnen kvalifiseres til å være med
på forskningsprosjektet. Der får hun da all informasjon hun vil trenge om analysesvarene med en som har
kontroll på dette. Da vil hun få bli testet som hun selv ønsker. Siden Thomas sitt dilemma hadde et positivt utfall
ved at pasienten ble med i prosjektet deres støttes dette av kasuistisk tilnærming. I tillegg kan dette forsvares av
utilitaristisk tilnærming ved at det gir mest nytte til alle involvert, og for fremtidens pasienter om
forskningsprosjektet blir godkjent.
 
Om hun ikke kvalifiseres for forskningsprosjektet er det vanskeligere å avgjøre hvilket alternativ som er det mest
etisk riktige å velge. Siden prosjektet ikke er godkjent i Norge og fremdeles pågår vil jeg valgt at bioingeniøren
forklarer venninnen hvorfor hun ikke kan testes. Dette støttes av pliktetisk tilnærming ved at bioingeniøren ikke
blir brukt kun som middel.

Besvart

3 OPPGAVE 2 - Forskning (teller 25%)

Det er mye man må planlegge når man setter i gang med et forskningsprosjekt. Visse kriterier og krav må
utfylles. I denne oppgaven vil jeg først beskrive kvantitativ og kvalitativ metode. Deretter vil jeg beskrive to ulike
metoder man kan benytte seg av ved innhenting av data, for forskningsprosjektet beskrevet over.
 
Kvantitativ metode er et utenfra perspektiv. Her kan forskeren være distansert fra forskningsobjektene. Det kan
bli samlet enorme mengder med data i en slik metode. Denne metoden er veldig "fast" det er lite rom for
tilleggsinformasjon og man kan kun endre et aspekt av gangen for å se om det utgjør en forskjell. Ved denne
metoden kan ofte data settes opp sjematisk med statestikk eller diagrammer. Det kan for eksempel være et
spørreskjema som er blitt sendt ut til universiteter om kaffevaner, vise at 80% av studenter drikker kaffe til
frokost.
 
Kvalitativ metode er et innenfra perspektiv. Her kan forskeren komme tett på forskningsobjektene. Det kan bli
samlet mye data fra få personer. Denne metoden kan være "løs" og man kan tilrettelegge og søke
tilleggsinformasjon samtidig som man henter inn data. Man har ofte et sett med spørsmål som objektet kan
svare fritt på og da kan man av og til ville spørre mer utdypende om noe objektet svarte. Ved denne metoden
kan det være vanskelig å lage en like skjematisk oversikt over data som ved den kvantitative metoden. Her kan
man også bruke data samlet i den kvantitative, for eksempel ha et intervju med de 20% av studentene som ikke
drikker kaffe til frokost for å finne ut hvorfor de ikke gjør det.
 
For den kvantitative metoden kan man utarbeide et spørreskjema om blodprøvetakningsprosedyre. Dette
spørreskjemaet kan da sendes til de ulike sykehusene og utdanningsinstitusjonene. Når svarene/dataene er
samlet kan de analyseres og kartlegge hvor forskjellene ligger.
 
For den kvalitative metoden kan man avtale å telefonintervjue de ansvarlige for prosedyrene ved de ulike
sykehusene og utdanningsinstitusjonene. Disse dataene kan kartlegge hvor forskjellene forekommer og
eventuelt hvorfor.
 
Eventuelt kan man gjennomføre prosjektet ved en semikvantitativ metode. Her kan man utarbeide et
avkryssningsskjema som fylles ut mens noen observerer prøvetakning på sykehusene og
utdanningsinstitusjonene.
 
Disse metodene kan utvikles ved hjelp av hverandre og kan det kan være nyttig å benytte alle i
forskningsprosjektet. Den kvantitative metoden kan gi grunnlag for spørsmål for den kvalitative metoden og
motsatt. I tillegg kan begge deler gi lys til å utarbeide avkrysningsskjemaet for den semikvantitative metoden.

Besvart

4 OPPGAVE 3 - Kommunikasjon (teller 25%)

Mennesker er forskjellige og alle har sin oppfatning av sykehus og legekontor. Noen har aldri tatt en blodprøve
før, mens andre har tatt mange. Det er viktig å møte mennesket som de er, og huske at en dialog med pasienter
ikke er det samme som en dialog med familie og venner. I denne oppgaven skal vi derfor se på hvorfor det er
viktig å ha en god dialog med pasienter i en blodprøvetakningssituasjon. Jeg vil vektlegge teori om
kommunikasjon med pasienter og eventuelle pårørende.
 
Det er viktig med bekreftende ferdigheter og informerende ferdigheter i en blodprøvetakningssituasjon, dette
skaper relasjon og trygghet mellom pasient og bioingeniør. Bekreftende ferdigheter deles inn i verbal og non-
verbal kommunikasjon. Med non-verbal kommunikasjon menes det man sier med kroppen og ansiktsuttrykk.
Verbal kommunikasjon handler om hva man sier og måten man sier det på. Om man for eksempel sitter med
armene i kryss og lent vekk fra pasienten virker man ikke imøtekommende og pasienten kan føle seg utrygg.
 
I møte med pasienter er det viktig med øyekontakt, slik at pasienten føler seg sett og møtt på en hyggelig måte.
Det er viktig å sitte eller stå på en imøtekommende positur, for eksempel med kroppen og ansiktet vendt mot
pasienten, foroverlent positur med armene i fanget. Når pasienten prater er det viktig å lytte aktivt og plukke opp
"emosjonelle nøkkelord", som redd eller glad. Ved å gjenta disse nøkkelordene i spørsmål føler pasienten seg
hørt og kan åpne seg mer slikt at situasjonen blir tryggere for både pasient og bioingeniør. Det kan være at
pasienten trenger å "tømme" seg for engstelse eller frustrasjon og da er det viktig å la dem få gjøre det. Selv om
man ikke nødvendigvis er enig i det pasienten sier eller skulle kommet med egne historier er det ikke alltid at det
passer seg. I enkelte situasjoner kan man bruke humor for å lette en situasjon, men det er viktig å se ann
situasjonen og pasienten først. Ikke alle vil sette pris på humor i alle situasjoner.
 
Med informerende ferdigheter menes hvordan bioingeniøren gir informasjon til pasienten og eventuelle
pårørende. Det som er viktigst her er de tre F'ene, forutsigbar, fullstendig og forståelig. Forståelig vil si at
pasienten skal kunne forstå det som blir sagt. Her kan man måtte tilpasse språket fra pasient til pasient. Et barn
på 6 år og en voksen på 45 kan kanskje ikke fagspråket som blir brukt på sykehuset, og trenger at en
tilrettelegger språket for dem. De er også i to forskjellige stadier av livet og man må av og til tilpasse språket ut
ifra pasientens alder. Informasjonen man gir skal gjøre situasjonen forutsigbar. Det er viktig at man informerer
om hva som skal skje, hvis en spør om pasienten har tatt blodprøve før og hvordan det gikk kan man kartlegge
om hvor mye informasjon trengs for denne prøvetakningsrunden. Om det for eksempel er et barn som ikke har
tatt blodprøve eller noen som ikke har tatt en på lenge kan det være greit å forklare mer i detalj om hvordan det
gjøres. Dette faller litt under fullstendig informasjon. Pasienten skal ha fullstendig informasjon om hva som skal
skje og eventuelt hvorfor. Det er viktig å gi nok informasjon, men ikke så mye at pasienten blir mer forvirret eller
ikke klarer å ta i mot.
 
Dersom pårørende er tilstedet under blodprøvetakningen kan det være lurt å snakke med dem også. Hvis det
gjelder pårørende til et barn kan man snakke med dem på forhånd slik at de forholder seg rolige i situasjonen
når barnet er tilstedet.
 
Som nevnt innledningsvis er ikke dialog med pasienter det samme som dialog med familie og venner. Om man
benytter de ulike ferdighetene og lærer seg å lese pasienter skaper man grunnlaget for en god dialog med
pasienter, og dermed en god relasjon. Dette hjelper pasientene med å føle seg trygge i situasjonen og kan gjøre
det til en hyggeligere opplevelse for dem. Det er viktig å huske å ha pasienten i fokus og ikke bare "jakte" på
armen man skal stikke.

Besvart




