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Patientfall

Gustav, 80 år, lever ensam i ett litet hus ute på landsbygden. Hans dotter kontaktade 
distriktssköterskan för några år sedan. Hon var så orolig för sin far, som hade ben som stockar 
och flera stora bensår. Distriktssköterskan lovade att göra ett hembesök om dottern informerade 
fadern om syftet med hembesöket. Anledningen var att han inte hade någon telefon. Det krävdes 
ett flertal besök av distriktssköterskan för att överhuvudtaget få lägga om hans ben. Gustav har 
haft dåliga erfarenheter av olika myndigheter, och visade ovilja och misstänksamhet mot både 
distriktssköterskan och hemtjänsten. Vid ett tillfälle accepterade Gustav att läggas in på sjukhus 
för sina bensår och att sedan flytta till ett gruppboende. Men efter ett halvår flyttade han  tillbaka 
hem och han har nu bott ensam i över ett år. Han har nya bensår och svårigheter att röra sig, men 
vägrar att få hjälp med sin situation. Det han accepterar är att få hem mat varje dag. Personalen 
berättar för distriktssköterskan att både Gustav och huset är mycket nedgångna. Huset är 
smutsigt och mössen springer runt fötterna. Distriktssköterskan försöker bygga upp ett förtroende
hos Gustav, fastän hon blivit utkastad ett par gånger. Hon ser det som sin skyldighet att hjälpa 
honom, ”för vem ska annars göra  det?” undrar hon. 

---

1) Vad ska distriktssköterskan göra? Ska hon försöka ”tvinga” sig på Gustav för att ta hand om 

hans bensår eller ska hon låta honom vara? Resonera omkring exemplet ur ett 

handlingsorienterat perspektiv, d v s vilken vägledning ger konsekvensetiska respektive 

pliktetiska resonemang? Ta även hjälp av de etiska principer som emanerat ur dessa två 

resonemang (principen om att respektera patientens autonomi och integritet, principerna om att 

maximera de goda och minimera de onda)

Sjuksköterskan kan resonera konsekvensetiskt. Detta innebär att handlingen hon utför ska ge 

”maximalt goda konsekvenser” (sid. 43). Maximera goda konsekvenser kan till exempel 

innebära att hon vill maximera lycka, minimera lidande eller rädda maximalt antal liv. Enligt en 

sådan teori kan medlen helga målet. Sjuksköterskan kan till exempel anse att hon är berättigad, 

och bör påtvinga Gustav en behandling för att hon är övertygad om att han kommer bli lyckligare

och må bättre av detta på längre sikt, vilket kan anses maximera de goda konsekvenserna.



Om sjuksköterskan resonerar pliktetiskt, följer hon en uppsättning plikter som hon inte 

under några omständigheter får ge vika ifrån. Kanske följer hon en plikt som säger att hon inte 

får ljuga, då får hon inte heller ljuga, även om hon tror att det skulle kunna vara lättare att 

övertala Gustav till nödvändig behandling genom att till viss del ljuga för honom. 

I praktiken går det inte att säga att en konsekvensetiker skulle utföra handling A, medan 

en pliktetiker skulle utföra handling B i en viss situation, eftersom allting beror på vilka 

konsekvenser konsekvensetikern tar hänsyn till och vilken uppsättning av regler som pliktetikern

följer, samt hur de båda tolkar dessa konsekvenser/plikter. 

Personligen anser jag att sjuksköterskan bör arbeta utifrån fasta grundprinciper (detta kan 

anses vara en ”pliktetisk” ståndpunkt), samtidigt som hon måste använda sitt eget omdöme i 

varje enskild situation, för att bedöma om hennes handlande är rimligt utifrån konsekvenserna 

(konsekvensetiskt). Det ligger inom sjuksköterskans ansvar ”att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (ICN:s Etiska kod, sid. 3). Då sjuksköterskan

arbetar utifrån dessa grundprinciper, tycker jag inte att hon kan lämna Gustav utan hjälp, bara för

att han är motsträvig. Hon bör absolut försöka lindra hans lidande, och hjälpa honom att bli 

friskare. Samtidigt ser jag det som ett större brott att inte respektera patientens autonomi och 

integritet. Jag ser det som helt uteslutet att tvinga på honom någon form av vård genom att till 

exempel använda hot eller våld, då han annars vägrar. 

Det nämns att Gustav har dåliga erfarenheter av myndigheter och visat misstänksamhet 

mot hemtjänst och sjuksköterska. Jag anser att sjuksköterskan gör det enda rätta då hon försöker 

att bygga upp ett förtroende hos Gustav. Det intressanta i denna situationen är, som jag ser det, 

hur ska distriktssköterskan gå till väga för att bygga upp detta förtroende? Hon måste försöka 

resonera med Gustav och visa att hon verkligen vill hans bästa.

Man kan ställa sig frågan om vad som är mest rättvist i sammanhanget. Arlebrink 

presenterar bland annat en syn på rättvisa som innefattar ett ”meritkriterium”, som bygger på 

tanken att man ska ”ha gjort sig förtjänt av sjukvård” (sid. 34). Med ett sådant perspektiv kan 

man argumentera för att Gustav inte gör sig förtjänt av vård om han bara är otrevlig och 

avvisande mot personal. Arlebrink anser dock att det är mer rimligt att utgå från 

”behovskriteriet”, som innebär att Gustav borde få den typen av vård som har är i behov av. 



2) Kursboken beskriver även två andra förhållningssätt till etiken, nämligen ett 

subjektsorienterat perspektiv (dygdetik) och ett kontextorienterat perspektiv (omsorgsetik). 

Beskriv vad dessa perspektiv innebär. För sedan ett resonemang kring patientexemplet utifrån 

dessa två modeller. Vilken vägledning ger de? 

Dygdetiken har ett subjektsorienterat perspektiv, som innebär att fokus ligger på personen som 

utför handlingen. Det intressanta är då inte vilken handling som bör utföras, utan hur bör 

personen vara, vilka dygder den bör leva efter. Dygder kan sammanfattas ungefär som ”goda 

egenskaper” hos en person, till exempel ”vara empatiskt”, ”vara modig” eller ”vara tålmodig”. 

En invändning mot dygdetiken är att det är svårt att avgöra vilka dessa dygder är, man kan tänka 

sig att den egenskap som av en person ses som en dygd (till exempel snällhet), ses av en annan 

person i en annan situation som en last (dumsnäll). Aristoteles, som anses vara dygdetikens 

fader, menade att dygden är en medelväg mellan två ytterligheter – dygden ”mod” är till exempel

en medelväg mellan ytterligheterna övermod/dumdristighet och feghet. A McIntyre, en nutida 

filosof, menar att vad som borde anses vara en dygd beror på kontexten (sid. 51). För en 

sjuksköterska kan till exempel ”att vara empatisk” vara en viktig dygd, medan den egenskapen 

inte nödvändigtvis är lika viktig för en annan person som inte arbetar med människor.

Omsorgsetiken, eller den feministiska omsorgsetiken, har ett kontextorienterat 

perspektiv, som innebär att man betraktar ett vidare sammanhang innan man avgör vilken 

handling som man bör utföra. Den omsorgsetikiska sjuksköterskan bryr sig om att främja både 

patientens fysiska och psykiska välmående. Hennes intention är viktigare än konsekvenserna – 

här är det till stor del tanken som räknas. Omsorgsetiken betonar också ett närhetsperspektiv. Det

vill säga att man kan vara berättigad att bry sig mer om de nära och kära, hellre än att till 

exempel bara rena sitt samvete genom att skicka pengar till människor på andra sidan jorden (sid.

53).

Om sjuksköterskan resonerar dygdetiskt kan hon behålla ett stoiskt lugn, vara tålamodig 

och empatisk mot Gustav även när han envisas med att vara otrevlig och avvisa henne, trots att 

man annars kan tycka att han förtjänar att bli åtsagd på skarpen. Om sjuksköterskan tillämpar 

omsorgsetiken, tänker hon inte bara på att Gustavs ben ska bli friska, utan även att han ska må 

psykiskt bra. Det är viktigt för den omsorgsetiska sjuksköterskan att skapa en god relation mellan

sig själv och patienten.



3) Ett viktigt begrepp inom vårdetiken är autonomi. Redogör för hur man teoretiskt kan förstå 

det begreppet utifrån kurslitteraturens framställning. Beskriv även hur autonomibegreppet 

förhåller sig till aspekter som makt, ansvar och integritet i mötet mellan vårdaren och patienten.

”Autonomi” (från grekiska; autos – själv, nomos – lag) brukar oftast innebära ”självstyre” eller 

”självbestämmande”. Arlebrink delar upp i tre olika former av ståndpunkter om autonomi inom 

vården, ”deontologisk autonomi”, ”relativistisk autonomi” och ”interpendent autonomi”.

Den deontologiskt förankrade autonomin inom vårdvetenskapen, grundar sig på en tanke om att 

patienten ska få full information om sin situation för att sedan själv kunna ta ställning till, och 

själv välja, om den vill ha en viss behandling. Den relativistiska autonomin, ser däremot inget 

egenvärde i den typen av autonomi, utan menar istället att olika personer kan anamma olika typer

av värdegrunder, och att alla dessa värdegrunder inte nödvändigtvis innefattar krav på full 

information och självbestämmande. Om patienten inte har något önskemål om att bestämma 

själv i en viss situation, behöver han inte heller göra det. Den interdependenta autonomin bygger 

på tanken om att människor samspelar med varandra, och inverkar i varandras liv. Med denna 

ståndpunkten anser man inte att patienten måste fatta sina beslut helt ensam (som i den 

deontologiska autonomin), utan istället arbetar man med utgångspunkten att stödja patienten och 

ge honom rimliga möjligheter till att göra förnuftiga och realistiska val. 

I patientfallet menar man enligt den deontologiska autonomin att Gustav bör bli erbjuden 

behandling för sina bensår, och att han ska få full information om konsekvenserna om han inte 

mottar behandlingen, men att han sen helt och hållet själv får ta beslutet om han vill ha 

behandlingen – utan någon form av påtryckningar från sjuksköterskan. Enligt den 

interdependenta autonomin bör sjuksköterskan däremot inte lämna över hela ansvaret på Gustav i

fråga om behandlingen, däremot bör hon försöka stödja honom, hjälpa honom att komma fram 

till ett gott beslut.

Arlebrink konstaterar att förhållandet mellan sjuksköterska och patient inte är jämlikt. 

Sjuksköterskan besitter en högre maktposition eftersom hon har en högre kompetens. Det 

övertag hon har kan användas både ”irrationellt”, till att ytterligare stärka makten över patienten, 

eller ”rationellt”, till att istället utifrån ett jämlikt förhållande stärka patientens autonomi. (Sid. 



63).  Inom den interpendenta autonomin betonar man sjuksköterskans ansvar att använda sin 

auktoritet rationellt, för att styrka patientens autonomi.

Integritet kan sammanfattas ungefär som en persons ”privata sfär”. När man är mån om 

en persons integritet respekterar man dennes privata sfär. Integriteten kan vara kroppslig, som att

man inte vill visa sig naken eller att man inte vill att någon utan tillåtelse får fysiskt beröra en, 

men den kan också vara själslig, till exempel att man ska få vara fri att ha sin egen religion, eller 

att man inte ska behöva förklara exakt i detalj varför man vägrar en behandling. Sjuksköterskan 

hamnar ofta i situationer då hon kommer nära patientens privata sfär, därför är det viktigt att hon 

är ytterst varsam för att inte patienten inte ska känna att den får sin integritet kränkt. Ibland måste

till exempel sjuksköterskan hjälpa patienten med intim hygien. Arlebrink betonar då att i dessa 

situationer är det viktigt att agera med utgångspunkt att stärka patientens autonomi (sid. 64). 

Genom att hjälpa patienten med hygien blir han friskare, och får därmed bättre möjligheter till att

leva ett värdigt liv.

4) Det är inte ovanligt att kvinnor som kommer till sjukvården efter att ha blivit utsatta för våld i

en nära relation, sedan återvänder till förövaren. För personal inom hälso- och sjukvården är 

det frustrerande och kan innebära en känsla av att det man gör ”inte spelar någon roll”. Därför

är det viktigt att förstå effekterna av långvarigt våld. Beskriv våldsprocessen och dess 

konsekvenser som leder till att kvinnor stannar hos män som slår. Diskutera också vilka andra 

anledningar som kan finnas till att kvinnor stannar, trots att de utsätts för upprepat våld och 

övergrepp?  

Våldsprocessen är oftast något som sakta smyger sig på. Kvinnomisshandlaren är ofta en social 

och utåtriktad person, som är väldigt skicklig på att dölja sina mörkare sidor i första fasen av ett 

förhållande. I början präglas förhållandet av kärlek och uppvaktning, samtidigt som banden 

mellan kvinnan och mannen stärks. Mannen utvecklar dock snart ett kontrollbehov, och uttrycker

svartsjuka. Han kanske inte vill att kvinnan ska träffa vissa personer, och han tycker att hon inte 

borde bete sig på ett visst sätt. När kvinnan anpassar sig efter hans önskemål (detta kan till stor 

del vara en omedveten anpassning, d.v.s. att hon inte reflekterar över att det endast är för 

mannens skull hon ändrar sig), leder det till att hon förlorar en del av sin frihet, och sakta blir 

isolerad. 



Mannen ställer snart högre krav på kvinnan som gör att han kan få ökad kontroll över 

henne. När kvinnan inte lever upp till alla hans önskemål, kan det övergå till att han hotar henne 

och slår henne. Efter han slagit henne första gången är han ofta ångerfull och förlåtande. Men 

detta utvecklas snart till en normaliseringsprocess där samma mönster återupprepas. Efter våldet 

kommer försoning och kärlek, men snart bildas spänning igen som kulminerar i ett nytt utbrott 

med våld. Denna växling mellan våld och ömhet förstärker också de känslomässiga banden (sid. 

70), vilket leder till att kvinnan hamnar i ett ännu djupare beroende av mannen.

I början lägger ofta båda parter ansvaret på mannen för våldet, men i takt med att 

våldsprocessen fortgår förlorar kvinnan sin självkänsla, hon blir nedvärderad, och ansvaret och 

skulden förflyttas över till henne. Eftersom hon redan då blivit så isolerad, har hon ofta ingen 

anhörig som kan ge henne en motbild till mannens nedvärderande ord om henne – utan hon 

accepterar det han säger till henne som sant. Nordborg menar också att det för kvinnan kan vara 

”lättare att stå ut med [...] skulden än att tvingas inse sin utsatthet” (sid. 71). 

En ytterligare faktor i den här processen är att det sker en erotisering av makt och våld. 

För mannen kan det vara en upphetsande tanke att ha kvinnan helt inom sitt våld, att ”äga 

henne”. Att mannen får ha samlag med kvinnan på sina villkor förstärker denna känslan av makt.

Ofta väljer mannen att kalla samlaget efter att han slagit kvinnan ”försoningssex”, medan det för 

kvinnan snarare är våldtäkt – hon går med på att ha sex med honom bara för att hon vet att han 

lugnar sig efteråt då.

Det är svårare än man kan tro att bryta sig loss från den här relationen. Dels handlar det ju om att

mannen brutit ner kvinnan självförtroende, som gör att hon känner sig oduglig och därför inte 

tror att hon är kapabel att bryta sig loss från honom. Den isolering hon hamnar i är också en 

bidragande faktor – hon har inte längre någon att vända sig till, som hon kan få hjälp ifrån. 

Vidare tror jag att det handlar mycket om skam, skam för att hon hamnat i en så förnedrande 

situation, och skam för att hon trots allt gett efter för mannens villkor och har övergett många 

närstående. En annan faktor tror jag kan vara att hon tycker att allt känns meningslöst. Hon 

kanske upplever att hon blivit ett instrument för mannen, utan egenvärde i sig. Annat som hon 

tyckte kändes positivt och meningsfullt förut, kan nu ha förlorat sin betydelse. En ytterligare 

komplikation är om de har barn tillsammans. Då kanske kvinnan resonerar att det är bäst att 

stanna för barnens skull.
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