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SV-125	Generell	informajson
Emnekode:	SV-125
Emnenavn:	Samfunnsvitenskapelige	emner
	
Dato:	24.	November	2017
Varighet:	Kl.	09:00-13:00
	
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 Oppgave	1	–	Etikk	(teller	50	%)
Det	er	rekvirert	viktige	blodprøver	på	en	kvinne	på	84	år	som	er	innlagt	på	ortopedisk	avdeling.	Når	du	kommer	inn
til	pasienten	virker	hun	forvirret	og	motsetter	seg	prøvetakingen.	Du	får	inntrykk	av	at	hun	er	dement.	Sykepleieren,
som	også	er	tilstede	på	rommet,	sier	det	alltid	pleier	å	være	slik,	tar	et	godt	tak	i	kvinnens	arm	og	ber	deg	ta	prøven
mens	hun	holder	armen	fast.
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...

Etisk	analyse	ved	bruk	av	sekstrinnsmodellen	fra	Ruyter	m.fl.	
	
Hva	er	det	etiske	dillemmaet?
	
Bør	bioingeniøren	ta	en	blodprøve	av	en	forvirret	dement	pasient	som	motsetter	seg	prøvetakningen?	Bør
bioingeniøren	sette	til	side	egne	overbevisninger	og	ta	prøven	slik	sykepleieren	ber	om?
	
Hva	er	fakta	i	saken?
	
En	lege	har	rekvirert	at	blodprøver	skal	tas	av	en	84	år	gammel	kvinne	som	er	innlagt	på	ortopedisk	avdeling.
Disse	prøvene	er	beskrevet	som	viktige.
	
Bioingeniøren	oppfatter	kvinnen	som	forvirret	og	mistenker	at	hun	er	dement.
	
Pasienten	motsetter	seg	prøvetakningen.	
	
Det	er	en	sykepleier	tilstede.	Sykepleieren	gir	uttrykk	for	å	kjenne	pasienten	og	sier	at	denne	atferden	er	vanlig
for	kvinnen.	Sykepleieren	holder	fast	pasientens	arm	og	ber	bioingeniøren	ta	prøven.	
	
Ortopedisk	avdeling	er	ikke	en	akutt-	eller	intensivavdeling.	Så	selv	om	prøvene	er	beskrevet	som	viktige	er	det
ikke	gitt	at	det	er	noen	umiddelbar	fare	for	liv	og	helse.	Det	er	derfor	ikke	gitt	at	det	vil	være	en	økt	helserisiko
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forbundet	med	å	avvente	prøvetakningen	til	senere	samme	dag	eller	dagen	etter.	Dette	vil	evntuelt
rekvirerende	lege	kunne	gi	bedre	svar	på.
	
Hvem	er	de	berørte	partene	og	deres	syn	og	interesser?
	
Den	viktigste	berørte	part	er	pasienten,	den	84	år	gamle	demente	(det	antas)	kvinnen.	Mer	perifert	er	også
kvinnens	pårørende	berørte	parter.	Kvinnen	gir	uttrykk	for	at	hun	ikke	ønsker	blodprøvetakning	og	at	hun	er
forvirret.	Dersom	hun	hadde	normale	kognitive	ferdigheter	kan	det	antas	at	hun	ville	ønsket	at	det	ble	tatt	en
viktig	blodprøve.	Hun	ønsker	ikke	at	noe	skal	utføres	mot	hennes	vilje,	og	hun	øsnker	trygghet.	Pasientens
pårørende	ønsker	at	kvinnen	skal	bli	godt	behandlet,	men	ønsker	trolig	også	at	man	får	fremstilt	viktige
prøvesvar.
	
Sykepleieren	ønsker	at	blodprøven	skal	tas.	Måten	hun	legger	dette	frem,	ved	å	holde	kvinnen	fast,	indikerer	at
hun	ønsker	at	dette	går	relativt	raskt	for	seg.	
	
Den	rekvirerende	lege	ønsker	at	prøven	skal	tas.	Hun	ønsker	også	at	sin	pasient	skal	bli	godt	og	hensynfullt
behandlet.
	
Du,	som	bioingeniør,	ønsker	å	ta	alle	rekvirerte	blodprøver.	Du	ønsker	å	utføre	ditt	arbeid	på	en	måte	som
både	er	i	samsvar	med	arbeidsstedets	innstukser,	oppfyller	de	yrkesetiske	rettningslinjene,	samt	dine	moralske
overbevisninger.	
	
Relevante	etiske	teorier,	sammenliknbare	eksempler,	prinsipper,	juridiske	føringer:
	
Det	som	er	viktige	å	huske	på	når	man	behandler	et	menneske	med	demens	er	å	ikke	kun	se	skrøpeligheten
og	den	kognitive	svikten,	men	at	dette	er	et	menneske	med	verdighet,	integritet	og	ressurser.	Mennesker	med
kognitiv	svikt	er	avhengige	av	at	andre	tar	ansvar	for	å	sikre	deres	intergitet	og	autonomi.	
	
Kommunikasjonsteori	lærer	oss	at	eldre	mennesker	og	særlig	personer	med	demens	har	en	annen	tidsrytme
enn	oss,	og	dette	er	viktig	å	tone	seg	inn	på	og	ikke	presse.	Det	er	viktig	å	bruke	enkle	ord.	Fortrinnsvis	nært
den	dementes	språk.	Holde	seg	til	hovedbudskapet	og	gjenta	dette.	
	
Berøring	kan	brukes	som	et	virkemiddel	på	flere	måter.	Ved	å	få	oppmerksomheten	og	tydelig	vise	at	man
ønsker	kontakt.	For	å	holde	på	oppmerksomheten	når	den	andre	blir	distrahert.	For	å	fomiddle	ro	og	trygghet.
Det	er	imidlertid	viktig	å	være	var	på	reaksjonen,	og	kun	benytte	berøring	dersom	man	opplever	postiv	respons
fra	den	andre.	Et	trykk	i	hånden	kan	hjelpe	med	å	motvirke	smerte,	det	kan	derfor	være	fordelaktig	å	være	to
tilstede	under	prøvetakningen.	
	
Man	må	ta	seg	god	tid	med	pasienter	med	demens.	Følge	deres	oppmerksomhetsfokus	og	vise	interesse	for
deres	liv	og	tanker.	Dersom	pasienten	blir	urolig	og	viser	tegn	til	ubehag,	smerte	og	redsel	er	det	viktig	å	ikke
presse,	men	heller	ta	pasuser	og	begynne	igjen	etter	en	liten	stund.	Dette	kan	være	vanslig	å	få	til	en	en
hektigs	arbeidsdag	med	mange	pasienter	og	tidspress.	Profesjonsetikken	fordrer	likevel	at	det	ikke	skal	kunne
pålegges	ytre	forventinger	til	eksemplevis	effektvitet	så	fremt	det	ikke	er	til	det	beste	for	pasienten.
Profesjonsetikken	krever	at	fokuset	på	pasienten	kommer	over	alt	annet,	og	skal	prioriters	over	effektivitet.	
	
Prinsippetikken	kan	være	relavant	å	trekke	inn	i	denne	situasjonen.	De	fire	grunnprisippene	velgjørenhet,
autonomi,	ikke-skade	og	rettferdighet	må	spesifiseres	og	balanseres	i	forhold	til	hverandre.	Rett	til	autonomi
gjelder	alle	de	berørte	parter.	Sykepleieren	har	sine	faglige	og	personlige	forutsetninger	for	valgene	hun	tar	og
meningene	hun	ytrer.	Du,	som	bioingeniør	har	ansvar	for	dine	handlinger	i	valget	om	hvordan	ta	blodprøven.
Den	rekvirerende	lege	har	rett	til	autonomi.	Det	er	likevel	pasientens	autonomi	som	må	settes	høyest.	Dersom
pasienten	sier	nei	til	at	blodprøven	skal	tas	er	det	dette	som	må	vektlegges	høyest.	Ikke-skade-prinsippet	vil	i
denne	sammenhengen	tydelig	indikere	at	blodprøven	ikke	skal	tas	mot	den	dementes	vilje.	Da	dette	vil	kunne
skade,	både	på	kort	sikt	ved	ubehag	og	frykt,	men	også	på	lenger	sikt	med	degenerering	av	trygghet	og	tillitt	til
helsepersonell.	Velgjørenhet	er	et	prinsipp	som	fordrer	at	man	veier	nytte	mot	risoko.	Nytten	ved	å	ta
blodprøvene	er	betydelig	da	det	er	spesifisert	at	det	er	viktige	prøver	og	resultatet	av	disse	vil	følgelig	være	til
nytte	for	pasienten.	Det	er	imidlertid	en	stor	risiko	knyttet	til	å	ta	blodprøven	ved	press	og	i	verste	fall	tvang.
Både	risiko	for	pasienten,	men	også	en	risiko	for	bioingeniøren	ettsom	både	lovverk	og	rettningslinjer	krever	at
all	behandling	skal	skje	med	samtykke.	Rettfedighetsprinsippet	krever	at	nytte,	risiko	og	kortnader	fordeles
rettferdig.	Ettersom	det	i	denne	situsjonen	er	hensynet	til	pasienten	som	må	settes	høyest	vil	ikke	rettferdighet
være	den	viktigste	faktoren	her.	Samlet	sett	ser	vi	at	grunnprinsippene	teller	mot	at	blodprøvetakning	av	den
demente	ikke	skal	utføres	under	press	eller	tvang.	
	
Kants	kategoriske	imperativ,	universalformuleringer,	sier	at	du	skal	handle	etter	den	maksime	(handlingsregel)
som	er	slik	at	du	samtidig	vil	at	den	skal	gjøres	til	en	allmen	lov.	Den	humanistiske	formuleringer	fordrer	at
menneskligheten	i	både	en	selv	og	en	hver	annen	skal	behandles	som	et	mål	i	seg	selv	og	ikke	kun	et	middel.
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Å	kun	behandle	den	demente	kvinnen	som	et	middel	for	å	få	tatt	den	rekvirerte	blodprøven	tillater	altså	ikke
Kants	kategoriske	imperativ	oss,	da	vi	må	se	kvinnen	og	hennes	velferd	som	er	mål	i	seg	selv.	Ved	å	se	henne
som	et	autonomt	individ	med	verdighet.	Det	er	heller	ikke	mulig	å	argumentere	for	at	tvang	og	press	mot
sårbare	kognitivt	hemmende	pasienter	skal	gjøres	til	en	allmen	regel.	
	
Utlitarismen	ber	oss	fokusere	på	nytten	av	en	handling.	Fremgangsmåten	og	tanken	bak	handlingen	anses
som	mindre	viktig.	Teorien	fordrer	et	likhesprinsipp	for	alle	berørte	partner	og	favoriserer	ikke	den	nære,	erfarte
pasient.	Dermed	kan	det	argumenters	for	at	det	er	til	fellesskapets	største	nytte	at	blodprøven	tas	raskt	slik	at
flere	pasienter	kan	få	tatt	sine	blodprøver.	Både	sykepleier,	rekvirerende	lege,	og	du	som	bioingeniøs	ønsker
at	prøven	skal	tas,	dette	er	nytte	for	dere,	i	motsetning	til	kun	pasienten	som	ønsker	at	den	ikke	skal	tas.	Det	er
nytte	for	pasienten	at	blodprøven	tas,	da	legen	har	behov	for	svar	på	denne	for	å	gi	henne	god	videre
behandling.	Dermed	tilsier	samlet	nytte	at	pasientens	velferd	kan	ofres	på	fellesskapets	alter	og	blodpørven
kan	tas.	Dette	er	selvsagt	en	ekstrem	måte	å	forholde	seg	til	nyttebegrepet	og	all	bruk	at	utilitarismen	avhenger
av	hvilken	måte	man	velger	å	tolke	nytte	og	velferd.	For	det	er	også	mulig	å	argumentere	for	at	ingen	i
helsevesenet	har	nytte	av	at	en	pasient	utsettes	for	press,	frykt	og	ubehag.	De	ventende	pasientene	har	heller
ikke	nytte	av	at	helsepersonell	skulle	hatt	en	slik	innstilling	til	pasientbehandling.
	
Allmennmoralen,	altså	de	normene	sammfunnet	enes	om,	inkluderer	blant	annet	den	gyldne	regel	-	du	skal
gjøre	mot	andre	slik	du	ønsker	at	de	skal	gjøre	mot	deg.	Enhver	vil	nok	ønske	at	dersom	man	var	i	den
dementes	sårbare	sitasjon	skulle	man	blitt	behandlet	med	anstendighet,	tålmodighet	og	omsorg.
	
Løgstrup	har	skrevet	om	den	etiske	fordringen.	Her	skriver	han	blant	annet	at	vi	i	møte	med	andre	må	selv
gjøre	oss	opp	en	mening	om	hva	som	er	best	for	andre,	og	ta	konsekvensene	av	dette,	selv	om	det	skulle	gå
mot	den	andres	ønsker.	Han	skriver	samtidig	at	det	er	viktig	å	ikke	krenke	den	andres	verdighet	og	autonomi.
Både	sykepleieren,	den	rekvirerende	lege	og	du	som	bioingeniør	ser	at	det	beste	for	pasienten	er	at
blodprøven	skal	tas,	selv	når	dette	går	mot	pasientens	ønsker.	Det	betyr	ikke	at	prøven	skal	kunne	tas	med
tvang,	for	det	ville	krenket	den	demente.	Det	må	derfor	finnes	en	annen	måte	å	ta	blodprøven	som	ikke
involverer	press	og	tvang,	men	samhandling	om	det	felles	målet	-	at	blodprøven	tas.	
	
Dydsetikken	fokuserer	på	tanken	bak	handlingen	og	kvaltitetene	til	personen	som	utfører	handlingen.	Det	er
intensjonen	som	er	viktig,	ikke	konsekvensen.	Relevante	dyder	er	eksempelvis	å	ikke	pine,	gjøre	andre	godt,
vise	omsorg.	Det	er	du	som	bioingeniør	som	eventuelt	må	utføre	handlingen,	du	må	dermed	enten	finne	en
måte	å	gjøre	dette	på	som	gjør	at	du	kan	etterleve	dydene	ellers	må	du	avstå	fra	å	ta	blodprøven,	selv	om
konsekvensen	kan	bli	at	pasienten	ikke	får	svar	på	en	viktig	prøve.	
	
Det	ville	vært	relevant	å	sett	på	eksempeler	av	lignende	situasjoner.	Og	på	den	måten	analysert	problemet	i
henhold	til	den	kausistiske	tilnærningen.	
	
Det	er	viktig	å	ta	med	de	mest	relevante	juridiske	føringene.	I	henhold	til	Pasient-	og	brukerrettighetsloven	skal
all	behandling	skje	etter	samtykke.	Tvang	er	ikke	tillatt.	Tvang	kan	kun	brukes	etter	en	person	er	erklært	ikke-
samtykkekompetent	av	en	lege.	Dette	skal	gjøres	skriftlig	og	registeres	i	henhold	til	rutiner	for	dette.	Selv	da
kan	kan	tvang	kun	benyttes	når	det	er	for	å	forhindre	stor	helsefare,	og	da	kun	etter	alt	annet	er	forsøkt,	og	i	så
begrenset	grad	som	mulig.
	
Helsepersonelloven	krever	at	helsepersonell	utfører	sitt	atbeid	med	faglig	forsvarlighet.	Helsepersonelloven
sier	også	at	i	samarbeid	mellom	flere	helsfaglige	yrkesgrupper	er	det	legen	(eller	tannlegen)	som	skal	ta	den
endelige	avgjørelsen.
	
Det	er	viktig	at	bioingeiører	oppterer	i	henhold	til	de	yrkesetiske	rettningslinjene,	her	hentet	fra	NITO	i	uttdelt
vedlegg.	Det	første	punktet	krever	at	bioingeniører	"viser	respekt	for	liv	og	menneskers	iboende	verdighet",
mens	det	andre	punktet	krever	at	bioingeiøren	respekterer	pasienters	autonomi	og	intergitet.	Å	krenke
pasienten	ved	å	bruke	tvang	ville	vært	et	tydelig	brudd	på	disse.	Bioingeniøren	er	også	pålagt	å	gi	"informasjon
om	den	bioingeniørfaglige	delen	av	behandlingen",	det	kreves	at	dette	gjøres	på	en	måte	pasienten	kan	forstå.
Dersom	prøven	tas	av	en	forvirret	pasient	som	har	armen	sin	holdt	fast	vil	ikke	man	kunne	nå	inn	med
informsjonen	man	som	bioingenør	må	formidle.	Det	er	alltid	viktig	at	"bioingeniøren	utøver	sitt	arbeid	forsvarlig
og	tar	ansvar	for	egne	handlinger".	Dette	innebærer	også	at	bioingenøren	reflekterer	over	etiske	konsekvenser
av	valg	denne	skal	ta.	Det	vil	ikke	være	faglig	forsvarlig	å	ta	en	blodpøve	av	en	pasient	som	motsetter	seg
dette,	og	selv	om	sykepleieren	sier	at	det	er	slik	det	må	gjøres	er	det	bioingenøren	som	er	ansvarlig	for	sine
egne	handlinger.	Det	siste	punktet	av	de	yrkesetiske	rettningslinjene	som	er	relevant	å	få	med	er	at
bioingeniører	skal	"respektere	andres	yrkesgruppers	fag-	og	ansvarsområde".	Det	er	sykepleieren	som	har	det
daglige	ansvaret	for	pasienten	og	er	den	som	kjenner	den	demente	best.	På	den	måten	ville	det	være	å
respektere	sykepleieren,	samt	bidra	til	et	godt	samarbeid	å	ta	hensyn	til	dennes	ønsker,	og	dermed	ta	prøven.
Dette	punktet	kan	imidlertid	aldri	overskygge	bioingiørens	eget	ansvar	for	å	utføre	sine	oppgaver	faglig
forsvarlig.	
	
Mulige	handlingsalternativ:



SV-125	1	Samfunnsvitenskapelige	emner Candidate	8015

5/7

	
Det	første	alternativet	er	å	følge	sykepleirens	oppfordring	og	kun	gi	helt	nødvendig	informasjon	til	pasienten	og
deretter	ta	blodprøven	av	pasienten	i	armen	som	sykepleieren	holder	frem.	
	
Det	neste	alternativet	er	å	si	at	all	behandling	skjer	med	samtykke	og	ettersom	pasienten	motsetter	seg
prøvetakningen	har	du	ikke	lov	til	å	ta	blodprøven,	notere	dette	på	rekvisisjonen,	og	deretter	forlate	rommet.
	
Det	tredje	alternativet	er	å	bruke	dine	kommunikative	ferdigheter	til	å	roe	ned	pasienten.	Sette	deg	ned
sammen	med	henne,	bruke	god	tid.	Følge	pasientes	oppmersomhetsfokus	og	ved	bruk	av	bekreftende
ferdigheter	som	berøring,	speiling	av	følelser,	gjentgelse	nøkkelord	i	det	pasienten	uttrykker,	gentagelse	av	ditt
eget	budskap	"skal	ta	en	blodprøve",	og	på	den	måten	styre	oppmerksomheten	til	dere	får	et	felles
oppmerksomhetsfokus	og	mål.	Be	sykepleieren	holde	pasientens	hånd,	for	å	oppnå	trygghet	og	motvirke
smerte.	Stoppe	opp	og	ta	pauser	dersom	pasienten	uttrykker	smerte	eller	uro.	Dersom	pasienten	likevel
motsetter	seg	prøvetakning	kan	pasientens	rekvierende	lege	kontaktes	og	det	kan	undersøkes	om	prøven	kan
tas	senere	på	dagen	eller	dagen	etter.	
	
Drøfting	av	handlingsalternativene	og	konklusjon:
	
Det	kommer	ganske	tydelig	frem	både	gjennom	både	de	etiske	teoriene,	de	juridiske	føringene	og
bioingeniørens	yrkesetsike	rettningslinjer	at	blodprøven	ikke	kan	tas	med	tvang.	Det	er	klare	lover	mot	tvang
og	dersom	tvang	skal	utføres	vil	det	ikke	være	bioingeniøren	som	tar	det	valget,	men	det	vil	i	så	tilfelle	være	en
lege.	Alternativ	én	er	derfor	klart	utelukket.	
	
Alternativ	to	er	heller	ikke	et	godt	valg.	Det	kan	kanskje	være	fristende	i	en	travel	arbeidsdag	med	mange
prøver	som	skal	tas	og	sterkt	tridspress	å	ikke	bruke	ekstra	tid	på	pasienter	som	i	første	omgang	motsetter	seg
prøvetakning.	Dette	ville	likevel	ikke	være	faglig	forsvarlig.	Det	er	bioingeniøres	oppgave	å	påse	at	blodprøven
tas	og	dermed	er	det	bioingeniørens	oppgave	å	forsøke	å	finne	en	løsning	på	utfordingen.	Dersom
bioingeniøren	trakk	seg	hver	gang	den	støtte	på	en	utfording	i	prøvetakningen	ville	dette	ikke	ført	til	større
effektivitet,	men	derimot	krevd	større	ressurser	ved	at	andre	hadde	måttet	utføre	oppgavene,	samt	at
pasientene	ville	fått	resulatetne	sine	senere.	
	
Dermed	gjenstår	i	all	hovedsak	alternativ	tre,	som	det	eneste	aktuelle	handlingsvalget.	Altså	benytte	all	den
kunnskap	man	har	om	kommunikasjon	med	eldre	og	demente,	samt	bioingeniørens	indre	ønske	om	å	hjelpe
sårbare	pasienter.	Dersom	bioingeniøren	forsøker	alt	for	å	få	pasienten	til	å	føle	seg	trygg	nok	til	å	samtykke,
men	dette	likevel	ikke	skjer,	kan	bioingeniøren	som	overnevt	kontakte	legen,	og	siden	komme	tilbake	ved	en
annen	anledning.	Dersom	pasienten	skulle	motsette	seg	prøvetakningen	også	ved	senere	anledning	vil	det
være	opp	til	legen,	som	har	ansvaret	for	pasienten,	å	vurdere	handlingsalternativer	videre.	Da	evnetuelt	bruk
av	tvang,	basert	på	hvor	viktig	denne	prøven	er.	Eventuell	bruk	av	tvang	vil	altså	aldri	være	bioingeniøres
avgjørelse.	

	

Besvart.

2 Oppgave	2	–	Forskning	(teller	25%)
Gjør	rede	for	kjennetegn	ved	kvalitativ	og	kvantitativ	forskning	og	for	sentrale	forskjeller	mellom	dem.
Trekk	inn	eksempler	på	metoder	og	mulige	forskningsspørsmål	for	hver	tilnærming.
Skriv	ditt	svar	her...

Kvalitativ	forskning:
	
Det	som	kjennertegner	kvalitativ	forskning	er	det	holistiske	helhetlige	perspektivet.	Forskeren	har	et	personlig
perspektiv	som	utganspunkt.	Basert	på	tidligere	erfaringer	eller	gjeldene	teorier	øsnker	forskeren	å	gå	dypere
inn	i	et	fenomen	eller	situasjon	og	få	et	helhetlig	bilde	av	dette.	Ikke	som	et	sett	løsrevne	variabler,	men	sett	i
sammenheng	av	situasjonen.	Forskningen	får	altså	et	innenfraperspektiv.	Ettersom	dybdeforståelse	er	målet	er
det	ofte	få	deltakere	i	studien,	og	mange	variabler.	Det	blir	et	heterogent	utvalg,	men	seleksjonen	skal	være
tilfeldig.	Forkeren	vil	ofte	ha	personlig	kontakt	med	deltakerne.	Det	vil	være	en	vekselvis	innhentig	av
informasjon	og	videreutvikling	av	teorier	ettersom	forskeren	får	en	dypere	fortåelse.	Forskeren	kommer	dataene
i	møte.	Forskeren	finner	nye	begreper,	og	samler	disse	i	kategorier.	Dette	er	en	tidkrevende	prosess	og
standardisering	er	vanskelig.	Gjennomgåelse	av	relevant	litteratur	kan	enten	gjøres	i	begynnelsen	av
forskningsprosjektet	eller	forskeren	kan	ta	dette	til	slutt	for	at	informsjonen	forskeren	innhenter	ikke	skal	være
farget	at	tidligere	publisert	forskning.	Resultatene	vil	være	dyptborende	og	ha	relevans	for	et	avgrenset
område.



SV-125	1	Samfunnsvitenskapelige	emner Candidate	8015

6/7

	
Hovedmetoden	når	det	kommer	til	kvalitativ	forskning	er	intervjuet.	Dette	kan	være	standarisert	og	strukturert	i
varierende	grad	ut	fra	hva	forskeren	er	ute	etter,	men	valigvis	er	graden	av	standardisering	og	strukturering	i
kvalitative	forskningsprosjekter	relativt	lav.	Det	viktigste	er	at	spørsmålene	stilles	på	en	måte	som	er	forståelig
og	entydig,	slik	at	deltakeren	forstår	spørsmålet	og	svarer	på	det	det	spørres	om.	Det	er	viktig	at	spørsmålene
ikke	er	for	lukkede,	slik	at	forskeren	får	frem	det	helhetlige	bildet.	Det	kan	også	beyttes	fokusgrupper.	Målet	er
da	ikke	å	nå	konsensus	(enighet)	i	gruppen,	men	å	få	frem	alle	synspunkter.	Det	er	ofte	5-10	deltakere	per
gruppe	og	gruppene	ledes	av	en	gruppeleder.	På	slutten	oppsummerer	gruppelederen	det	som	har	vært
snakket	om	slik	at	man	sjekker	om	deltakerne	er	enige	i	at	det	var	det	som	kom	frem.	For	å	få	bredde	i
informsjonen	man	får	er	det	lurt	å	ha	flere	grupper.	Det	er	også	mulig	å	gå	i	dybden	uten	forskerens	personlige
kontakt.	Eksempelvis	tektsanalyse,	tekster	kan	eksempelvis	være	dagbøker	eller	journaler.	
	
Forskningsspørsmål	kan	være	hvorvidt	informasjonen	pasienter	mottok	av	bioingeniøren	ved
blodprøvetakning	var	tilstrekkelig	og	om	det	ble	gitt	på	en	god	og	hensiktsmessig	måte.	Dette	kan	gjøres	både
ved	dybdeintervjuer	med	åpne	spørsmål	eller	i	fokusgrupper	hvor	deltakerne	kan	snakke	relativt	fritt	om
opplevelsen.	Forskreren	vil	da	få	et	dybdeinnblikk	i	hvordan	informasjonsoverleveringen	oppleves	for
pasientene	under	prøvetakning.
	
Kvantitativ	forskning:
	
Kvantitativ	forskning	skiller	seg	fra	den	kvalitative	ved	at	det	fokuseres	på	et	utenforperspektiv.	Forskeren	har	et
objektivitetsideeal	og	får	dermed	ikke	et	personlig	forhold	til	deltakerne	i	studien.	Teorier	blir	utformet	basert	på
erfaringer	og	eksisterende	kunnskap,	eksempelvis	funnet	i	litteraturgjennomgangen,	som	i	kvantitative	studier
alltid	gjøres	i	begynnelsen	av	prosjektet.	Teorier	blir	utforsket	gjennom	hypotesetesting	som	enten	verifiseres
eller	falsifiseres	gjennom	dataene	som	er	samlet	inn.	Dersom	hypotesen	falsifiseres	kan	forskeren	utforme	en
ny	hypotese	som	kan	testes.	Det	er	en	høy	grad	av	strukturering	av	standardisering	i	kvantitative
forskningsprosjekter.	Til	forskjell	fra	den	kvalitative	prosessen	er	det	i	kvantitative	studier	mange	individer	med,
og	variablene	holdes	så	få	og	standardisert	som	mulig.	Deltakerne	finnes	gjennom	et	homogent	eller
heterogent	utvalg,	men	til	felles	med	den	kvalitative	prosessen	skal	det	også	i	den	kvantitative	være	tilfeldig
utvalg.	Dataene	som	samles	inn	blir	analysert	og	behandlet	gjennom	statistiske	analyser.	Målet	er	altså	å	finne
konkrete	tall	og	målinger.	Noe	som	ikke	er	mulig	i	den	kvalitative	forskningsprosessen.	Studien	er
forhåndsstukturert	og	endres	ikke	underveis	ettersom	dataen	blir	samlet	inn.	Reultatet	skal	ha	et
breddeprespektiv,	være	generalisert	og	ha	validitet	og	reliabilitet.	
	
Metoder	som	benyttes	i	den	kvalitative	forskningsprosessen	er	eksempelvis	eksperimenter.	Eksempelvis	på
nye	medisiner.	Da	fortrinnsvis	dobbeltblind-studier,	hvor	verken	deltakeren	eller	forskeren	vet	hvem	som	er	i
gruppen	som	får	virkningstoffet	og	hvem	som	får	placebo.	En	annen	metode	er	observasjonsstudier,	dette	kan
også	benyttes	i	kvalitative	studier,	men	i	kvantitative	er	det	mer	strukturert	og	standardisert	med	et	utenfra
perspektiv.	En	annen	mye	benyttet	metode	et	spørreskjemaet.	Her	er	det	viktig	med	et	godt	utformet
spørreskjema.	Dette	kan	med	fordel	testes	i	en	pilotstudie,	altså	en	forhåndsstudie	i	liten	skala,	før
spørreskjemaet	sendes	ut	til	alle	deltakerne	i	hovedstudien.	Det	er	mange	fallgruver	når	det	kommer	til
spørreskjemaer,	så	det	er	viktig	at	spørsmålene	er	entydige,	ikke	sammensatte,	ikke	har	bruk	for	hukommelse
eller	kunnskap	og	at	hvert	svaralternativene	ekskluderer	de	andre	og	ikke	overlapper.
	
Forskningspørsmål	kan	eksempelvis	være	å	se	forslaget	fra	den	kvalitative	studien	på	en	kvantitav	måte,	altså
analysere	informajonen	som	gis	til	pasienter	under	blodprøvetakning.	Dette	kan	gjøres	gjennom	et
spørreskjema,	hvor	pasientene	i	etterkant	av	undersøkelsen	krysser	av	om	de	fikk	informasjon	om	helt
konkrete	ting,	om	de	følte	informasjonen	var	forståelig,	god	nok	osv.	Dette	kan	også	gjøres	som	en
observasjonsstudie	hvor	forskeren	observerer	mange	prøvetakninger	og	krysser	av	på	en	liste	for	hva	som	ble
informert	om	og	hva	som	eventuelt	ble	utelatt.	På	denne	måten	kan	informasjonen	kvantifiseres	og	analyseres
statistisk.	

	

Besvart.

3 Oppgave	3	–	Kommunikasjon	(teller	25%)
	
Gjør	rede	for	hva	som	er	viktig	å	ta	hensyn	til	ved	informasjon	til	pasienter? 

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

Når	det	kommer	til	å	gi	pasienter	informasjon	er	det	viktig	å	ta	i	bruk	alle	de	kommunikative	ferdighetene	man
har.	Det	er	viktig	å	overlevere	informasjonen	på	en	måte	som	er	fullstendig,	forståelig	og	forutsigbar.	Dette	vil
innebære	litt	ulike	måter	ut	fra	situasjonen	og	hvem	informasjonen	skal	overlevers	til.
	
Overlevering	av	informasjon	skjer	best	i	dialog,	altså	en	samtale	mellom	to	personer.	Fortrinnsvis	på	et	rolig
sted	der	man	ikke	blir	forstyrret.	Det	er	viktig	å	ikke	få	en	ovenfra-og-ned	holdning,	intendert	eller	oppleved.	Det
er	derfor	best	om	samtalen	foregår	i	øyehøyde.	Dersom	pasienten	er	i	sengen	kan	man	sette	seg	i	en	stol	ved
siden	av	eller	sette	seg	på	huk.	Det	er	viktig	å	vise	med	hele	kroppsholdningen	at	man	har	god	tid	og	vil
pasienten	godt.	Man	skal	være	henvendt	mot	pasienten,	holdingen	skal	være	åpen	og	bevegelsene	skal	være
rolige.	Det	er	viktig	å	huske	på	stemmebruken,	og	ha	en	rolig	og	vennlig	stemme.	Vennlighet	er	viktig	også	i
ansiktsuttrykket,	men	overdreven	smiling	kan	føles	falskt,	så	det	er	viktig	at	det	er	naturlig.	Når	det	kommer	til
øyekontakt	er	bruken	av	dette	avhengig	av	flere	faktorer.	Er	informasjonen	sensitiv,	er	pasienten	sårbar	og
opprørt,	da	kan	direkte	blikkontakt	føles	for	intenst.	Det	er	også	visse	kulturer	som	vil	finne	dette	provoserende.
Det	kan	i	så	tilfeller	være	fordelaktig	å	heller	se	litt	til	siden.	Nå	er	det	ikke	alltid	helsepersonell	har	så	god	tid
som	det	er	viktig	å	gi	pasienten	inntrykk	av.	Det	er	viktig	at	dette	ikke	skinner	gjennom	og	resulterer	i	en
inkongruens	mellom	de	verbale	og	de	nonverbale	signalene	man	sender	pasienten.	Det	vil	ikke	hjelpe	å	si	til
pasienten	at	man	har	god	tid	til	å	lytte	dersom	man	viser	med	hele	seg	at	man	er	stresset.
	
Når	det	kommer	til	selve	budskapet	er	det	viktig	å	være	bevisst	hvem	man	snakker	til.	Når	man	snakker	til	barn
må	man	være	oppmersom	på	deres	kognitive	nivå.	Små	barn	har	spingende	oppmerksomhet	og	er
impulsstyrte,	det	kan	være	vanskelig	å	få	budskapet	gjennom	om	man	har	knapt	med	tid.	Det	er	likevel	viktig	at
det	er	barnet	og	ikke	bare	foreldrene	som	får	infomasjon	knyttet	til	barnet,	unngå	at	samtelen	skjer	over	hodet
på	barnet.	Dersom	man	heller	bruker	god	tid	og	følger	barnets	oppmerksomhetsfokus	og	bruker	leker	eller
andre	assosiasjoner	for	å	stukturere	samtalen	mot	målet	er	det	lettere.	Informasjonen	må	overleveres	som	et
kort	og	konsist	hovedbudskap	med	enkle	ord,	gjerne	nært	barnets	egne.	Eldre	barn	kan	snakke	og	kognitivt
forstå	som	en	voksen,	men	har	sårbare	selvbilder	og	er	avhengig	av	at	informasjonen	overlevers	på	en	måte
som	hjelper	dem	til	å	føle	kontroll	og	mestring.	
	
I	andre	enden	av	aldersspekteret	er	kommunikasjon	med	eldre.	Som	beskrevet	i	oppgave	1	har	eldre	også	en
annen	tidsrytme.	Det	er	her	også	viktig	å	bruke	god	tid	og	være	tålmodig.	Avhengig	av	eventuell	kognitiv	svikt
som	demes	eller	afasi	kan	nonverbal	kommunikajson	være	enda	viktigere.	Ord	må	være	korte	og	enkle	og
budskapet	må	gjentas	flere	ganger.	Vær	var	på	responsen	den	eldre	gir,	også	nonverbalt,	for	å	plukke	opp	hint
om	at	informasjonen	enten	er	fortsått	eller	om	det	er	forvirring	og	utrygghet.	
	
At	informasjonen	skal	overleveres	forståelig	ligger	i	Pasient-	og	brukerrettighetsloven	sitt	forståelighetskrav.
Innformasjonen	som	gis	pasienten	må	være	forståelig,	dekkende	og	korrekt.	Det	skal	være	en	forutsigbarhet	i
det	som	kommer.	Pasienter	har	imidlertid	rett	til	å	nekte	å	motta	informasjon.	Dette	må	helsepersonell
respektere,	men	må	samtidig	informere	om	de	helsemessige	konsekvensene	av	dette.	
	
Under	og	etter	overleveringen	av	informasjonen	er	det	viktig	å	være	oppmerksom	på	responsen	fra	pasienten.
Har	pasienten	oppfattet	informasjonen?	Var	den	tydelig?	Var	det	uklarheter?	Er	det	noe	mer	som	må	oppklares
eller	utdypes?	Åpne	spørsmål	kan	være	en	måte	å	få	pasienten	til	å	fortelle	mer.	Når	pasienten	svarer	er	det
viktig	å	ta	i	bruk	de	bekreftende	ferdighetene,	altså	viser	at	du	hører,	ser	og	forstår	det	den	andre	sier.	Kom
gjerne	med	oppmuntrende	småord	som	"mm"	for	å	oppfordre	pasienten	til	å	fortelle	mer.	Nikk	og	vis	med
kroppsholdning	at	du	er	interessert.	Gjenta	gjerne	nøkkelord	i	det	den	andre	sier	for	å	vise	at	du	oppfatter	hint
om	hva	som	er	viktig	for	pasienten,	Oppsummer	eller	parafraser	det	pasienten	sa	for	å	se	om	du	har	fortsått	hva
pasienten	ville	få	frem,	eller	speil	følelser	hvis	du	mistenker	at	det	er	følelser	rundt	informasjonen	pasienten	har
fått	som	bør	belyses.	Alt	må	gjøres	i	en	spørrende	tone	med	vennlighet.	
	
Når	informasjonen	er	gitt	og	pasienten	har	fått	respondert	kan	man	gjerne	sammenfatte	samtalen	for	å
oppdummere	det	man	har	vært	gjennom	og	få	dette	bekreftet	eller	avkreftet	av	pasienten.	På	den	måten
forsikre	seg	om	at	pasienten	har	fått	med	seg	og	fortsått	informasjonen	som	er	gitt	og	ikke	har	noen	ubesvarte
spørsmål.
	
	

	

Besvart.


