Etisk kod för arbetsterapeuter: Exempelsamling (2018)
Exempel 7. Behov av god arbetsmiljö kontra närståendes intresse
Karin är en 12-årig flicka med ett stort rörelsehinder samt en intellektuell funktionsnedsättning. Karin
har inget tal men visar tydligt för omgivningen när hon är nöjd eller missnöjd. Hon klarar att förflytta
sig själv korta sträckor i en gåstol, i övrigt är hon beroende av en vuxen i alla vardagliga aktiviteter och
förflyttningar. Karins vikt ökar risken vid förflyttning och hon närmar sig den ålder då hon borde kunna
förflyttas utan att bli ”buren i famnen”.
Karin är beviljad personlig assistent enligt LSS och har flera assistenter både i skolan och i hemmet.
Assistenterna tycker nu att det är för tungt att lyfta henne till och från hjälpmedlen, från golv samt i och
ur säng. Ett par av assistenterna har börjat klaga på ryggbesvär och uttrycker också rädsla över att de kan
tappa henne och aktualiserar därför frågan om lyft till arbetsterapeuten. Arbetsterapeuten framför
assistenternas behov av lyft till föräldrarna. De vill inte att en lyft ska finnas i hemmet ”det kommer att
se ut som på ett sjukhus”.

1. Formulering av problemet
Arbetsterapeutens skyldighet är primärt gentemot personen, men detta gäller en minderårig och då är
föräldrarnas åsikter tungt vägande. Insatserna ska dessutom ske i deras gemensamma bostad.
Arbetsterapeuten har skyldighet att respektera föräldrarnas autonomi i sitt eget hem, men också
skyldighet att se till Karins bästa och att informera om lämpliga förflyttningar, arbetsmiljölagen och
medicintekniska produkter till personer runt Karin. Arbetsterapeutens åtgärder ska gagna Karin och
hennes situation samt beakta föräldrarnas behov och preferenser. Arbetsterapeuten arbetar
personcentrerat, vilket innebär att personer som arbetar med Karin (till exempel assistenter eller lärare)
är en del i det personcentrerade arbetet.

2. Analys av problemet







Vilken/vilka lösningar anser du gagnar Karin, hennes föräldrar och assistenterna?
Utifrån vilka aspekter har de motstridiga åsikter?
Hur ska föräldrarnas åsikter bäst tas tillvara och hur/när ska förberedelser göras av
arbetsterapeuten för denna situation?
Anser du att arbetsterapeuten ska diskutera assistenternas behov av lyft med föräldrarna?
Anser du att assistenternas chef ska diskutera förflyttningar och arbetsmiljön med föräldrarna?
Hur skulle du handla i denna situation om du vore ansvarig arbetsterapeut?

3. Beslut och handling
Vilket handlingsalternativ skulle du välja och hur kommunicerar du det med de olika personer som
påverkas av ditt beslut?
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