Etisk kod för arbetsterapeuter: Exempelsamling (2018)
Exempel 4. Patientsäkerhet kontra integritet
Aina är en 70-årig kvinna med Alzheimers sjukdom. Hon bor tillsammans med sin make och sköter det
mesta av hushållsuppgifterna med starkt stöd av maken eftersom hon har svårt att klara även gamla
invanda uppgifter på egen hand. En del enklare uppgifter klarar hon själv. Ibland blir Aina orolig och
förvirrad och det har flera gånger det senaste året hänt att hon i sådana stunder gett sig ut på vandring på
egen hand utan att någon sett det. Hon har ibland varit mycket lättklädd trots att det varit vinter och
kallt ute.
Ainas make har nu frågat arbetsterapeuten om Aina kan få ett dörrlarm med en mottagare som han kan
bära med sig och som ger honom en signal när ytterdörren öppnas. Han skulle därmed bli
uppmärksammad på när Aina går ut. Arbetsterapeuten förstår situationen och bedömer att ett enkelt
dörrlarm lätt kan monteras på ytterdörren. Enligt det regelverk som finns för förskrivning av hjälpmedel
har kostnadsansvariga tagit beslut att passiva larm inte kan förskrivas som hjälpmedel. Därmed får
arbetsterapeuten även i hjälpmedelsrådet avslag på sin begäran att ändå få förskriva larmet ”utanför
sortiment”.

1. Formulering av problemet
Arbetsterapeuten ser problemet. Hon inser att det är omöjligt för Ainas make att ständigt vaka över
Aina så att hennes vandringar kan undvikas. Hon inser också att Aina under sådana vandringar löper
stor risk att allvarligt komma till skada. Hon vet att hon enkelt kan avhjälpa detta allvarliga problem,
men regelverket hindrar.

2. Analys av problemet






Bör du som arbetsterapeut strikt följa reglerna och avstå från förskrivning?
Bör du som arbetsterapeut gå utanför sortimentet och förskriva ett passivt larm?
Finns det risk att det för med sig andra kostnader att inte förskriva passiva larm?
Om du som arbetsterapeut väljer att inte förskriva, hur kommunicerar du detta till patienten
utan att det stör din relation till patienten och hennes närstående?
Blir någon ansvarig om Aina går ut och kommer till allvarlig skada?

3. Beslut och handling
Vilket handlingsalternativ skulle du välja och hur motiverar du det?
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