Etisk kod för arbetsterapeuter: Exempelsamling (2018)
Exempel 12. Patientens självbestämmande i relation
till allmänhetens säkerhet
Lars är 58 år. Han drabbades för 6 månader sedan av en stroke, med svaghet i vänster arm och hand.
Han kan idag greppa med handen och styra armen viljemässigt, men lite långsamt. Han har dessutom
nedsatt minne, initiativförmåga, psykomotoriskt tempo, koncentrationsförmåga och uthållighet. Nu har
han blivit remitterad till arbetsterapeut för allvarliga begränsningar vad gäller vardagsaktiviteter. Lars
uppger att han missar avtalade möten och förlägger saker. Han tappar ibland ”tråden” i aktiviteter och
ger då upp, beskriver att han är långsam och blir mycket trött på kvällen.
Arbetsterapeuten träffar Lars vid ett uppföljningsbesök på sjukhuset. Frågan ställs till honom hur det går
att köra bil. Lars svarar att han kört bil i 37 år och att det inte är något problem. Dessutom säger han att
läkaren sagt att han får fortsätta köra bil eftersom han bor en bit utanför samhället och är beroende av
sin bil. Hustrun har inte körkort. Lars visar tydligt att han inte vill diskutera frågan med
arbetsterapeuten.

1. Formulering av problemet
Lars riskerar att allvarligt skada sig själv och andra genom att fortsätta köra bil. Han har från läkare fått
besked att han får fortsätta att köra bil.
 Vilket problem är det som arbetsterapeuten har i den här situationen?
 Vilka intressen står i konflikt med varandra?
 Vems intresse har arbetsterapeuten skyldighet att i första hand se till?

2. Analys av problemet










Hur skulle du som arbetsterapeut handla i denna situation?
Anser du att arbetsterapeuten ska engagera sig i frågan?
Behöver arbetsterapeuten någon mer information innan hen kan ta ställning till problemet?
Hur tar arbetsterapeuten i så fall på ett rimligt sätt fram de fakta som behövs?
Finns det instrument som är lämpliga att använda?
Bör du som arbetsterapeut ta upp frågan med Lars läkare?
Vilka andra handlingsalternativ är möjliga?
Vilket stöd finns i koden för olika ställningstaganden?
Finns det annan vägledning för arbetsterapeuten att få i lagar eller riktlinjer?

3. Beslut och handling
Vilket handlingsalternativ finner du mest etiskt försvarbart och hur kan du kommunicera detta till de
som berörs av ditt beslut?
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