Etisk kod för arbetsterapeuter: Exempelsamling (2018)
Exempel 8. Konflikt mellan regler och behov
Dag är 35 år och har ett begåvningshandikapp. Han bor enligt LSS i ett boende för vuxna tillsammans
med fem andra personer som också har begåvningshandikapp. Arbetsterapeuten har provat ut och
förskrivit en elrullstol till Dag som ett personligt hjälpmedel. Arbetsterapeuten har fått veta att
personalen under flera år lånat ut elrullstolen även till 35-årige Karl, som bor i samma boende
på helgerna.
Den elrullstol som är utprovad för Dag används av Karl som ett fritidshjälpmedel. Enligt gällande regler
får ett personligt hjälpmedel ej lånas ut. Dessutom ska fritidshjälpmedel bekostas av kommunen. För
att tillgodose Karls behov borde personalen på boendet alltså ha aktualiserat frågan om elrullstol till
kommunen. Men de har inte ansett att en sådan begäran skulle ha hanterats positivt. Dessutom finns
det inte förvaringsutrymmen för mer än en elrullstol på boendet.

1. Formulering av problemet
Arbetsterapeuten ska själv följa gällande regler och bör också se till att hjälpmedel används på rätt sätt
och att regler kring dessa följs. Här finns också ett ansvar mot finansiären av hjälpmedlet. Men främst
har arbetsterapeuten skyldigheter mot sin klient, i detta fall mot Dag. Elrullstolen används inte på ett
regelrätt sätt eftersom Karl har kört elrullstolen i flera år utan att ha fått någon utbildning på hur den
ska användas. Här finns alltså en konflikt mellan arbetsterapeutens skyldighet att tillämpa samhällets
fastställda regler, ansvaret mot finansiären och skyldigheterna mot klienten.

2. Analys av problemet








Vilka olika handlingsalternativ är öppna för arbetsterapeuten?
Hur stark är skyldigheten att följa reglerna i fall som detta?
Vilken fara finns i att utan vidare ”blunda” för hur hjälpmedlet används?
Försök att överblicka positiva och negativa konsekvenser för de inblandade parterna av olika
handlingsalternativ.
Vad talar för att arbetsterapeuten bör ”blunda”?
Vad kan tala emot detta? Har arbetsterapeuten någon skyldighet mot Karl?
Vad händer om Karl skadas?

3. Beslut och handling
Vilket handlingsalternativ skulle du välja?
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