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Forord 

Denne oppgaven har i sin utstrekning og innhold blitt mye større enn jeg så for meg helt i 

begynnelsen. Omfanget av det materialet jeg har jobbet med og kompleksiteten i analysen har 

etter mitt syn gjort det nødvendig å relativt detaljert redegjøre for både fremgangsmåte og 

selve analysearbeidet. Dette har medført at oppgaven har blitt mye større enn det som 

fakultetet har lagt opp til i sine retningslinjer. Jeg har forsøkt å foreta prioriteringer underveis, 

men det har ikke alltid vært like lett å se hva som kan kuttes uten at jeg mister viktige 

aspekter. Det har også vært vanskelig å velge ut akkurat hva som skal formidles ettersom det 

har vært så mye jeg har funnet interessant i arbeidet med disse refleksjonsnotatene.   

Jeg vil gjerne få takke min veileder Per Nortvedt for hans eksepsjonelle bistand i arbeidet med 

denne oppgaven. Takk for alle de gode rådene og for engasjementet du har utvist gjennom 

hele denne prosessen. Takk for at du holdt motet oppe i de periodene hvor jeg selv var i ferd 

med å miste troen. Da jeg stod fast og ikke evnet å se noen vei videre var det du som fikk meg 

tilbake på sporet, og diskusjoner vi har hatt har vært en stor berikelse både for selve oppgaven 

og for meg rent personlig. Denne oppgaven hadde ikke blitt det samme uten din veiledning.  

Jeg vil også rette en takk til de studentene som med sine bidrag har gjort det mulig å 

gjennomføre denne prosjektoppgaven.  

 

Marte Oldeide 

Februar 2020, Oslo 
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Innledning 
Daglig opplever helsepersonell i ulike deler av helsetjenesten å stå overfor vanskelige 

situasjoner. Disse kan være faglig eller etisk utfordrende, eller ha både faglige og etiske 

komponenter (1, s. 321). Her finnes ofte ingen standardiserte svar eller retningslinjer til 

etterfølgelse (1, s. 321), og som Nortvedt og Grimen (2, s. 167) skriver: «En helsearbeider må 

hele tiden foreta vanskelige verdivalg uten klare regler for prioritering». Gode løsninger kan 

synes ikke-eksisterende, eller man kan oppleve at det som tidligere var en god løsning nå 

kjennes utilstrekkelig i det aktuelle tilfellet (1, s. 321). Noen mener at til dels alle situasjoner i 

større eller mindre grad innebærer relevante etiske vurderinger (3, s. 26; 4, s. 129; 5, s. 21-

22). Likevel hevdes det at moralsk ladede aspekter har en tendens til å bli oversett av 

helsearbeidere, som presenterer etiske utfordringer som rent faglige problemer – til tross for at 

viktige verdier eller goder står på spill (5, s. 36). I etterkant kan helsepersonell oppleve å bli 

beskyldt for å ha handle uetisk i en situasjon de selv ikke opplevde som problematisk. 

Opplevelser av at etiske problemer håndteres dårlig eller utilstrekkelig kan medføre moralsk 

stress hos de ansatte (6 ; 7). Moralsk stress er det psykososiale stresset man opplever i 

situasjoner der man forhindres fra å handle slik en selv vet er riktig (8, s. 6). Det er 

opplevelsen av å vite hva som er rett å gjøre i en situasjon hvor det nærmest er umulig å gjøre 

dette (8, s. 6; 9), og knyttes blant annet til utbrenthet hos helsepersonell (6 ; 10). I flere studier 

pekes det på et stort behov for å styrke den etiske kompetansen blant de ansatte (11 ; 12).  

Dagens helsefagarbeidere er også nødt til å forholde seg til og fungere i et komplekst 

helsesystem som er i stadig endring. Våre kunnskaper og ferdigheter må stadig fornyes og 

oppdateres, samtidig som vi må forholde oss til komplekse pasienter og sammensatte 

helseproblemer (13). Refleksjon og reflektiv praksis blir i økende grad beskrevet i litteraturen 

som en essensiell egenskap hos kompetent helsepersonell i stand til å møte disse 

utfordringene (13 ; 14), og anses «som en vesentlig egenskap ved all fagutvikling og 

profesjonell kompetanse» (1, s. 322). Flere studieprogrammer verden over, både innen 

medisin og andre helserelaterte utdanninger, har de siste årene integrert 

refleksjonsundervisning i sitt utdanningsløp (13 ; 14). Det viser seg imidlertid at det er få 

publiserte studier om etikkrefleksjon i utdanningene, spesielt studier som spesifikt ser på 

hvilke etiske utfordringer studenter opplever under kliniske praksisperioder. Jeg er ikke kjent 

med at det finnes noen studier som har sett på problemstillingen i denne oppgaven tidligere. 

Dette er således den første systematiske kartleggingen av praksis med refleksjonsnotater i 

medisinutdanningen i Norge. 
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Bakgrunn 

Refleksjonsnotater ble innført i Modul 3 og Modul 5 med den nye studieplanen på 

medisinstudiet i Oslo (Oslo 2014). Notatene er på 900 ord +/- 10% og innleveringen er 

obligatorisk. Notatet må være godkjent for at man skal kunne begynne på et nytt semester. 

Studenter på Modul 5 (som ledd i sin psykiatripraksis) skriver et refleksjonsnotat om noe av 

etisk betydning de har erfart eller observert i løpet av sin praksisperiode. Studentene står fritt 

til å velge hva de selv ønsker å ta opp, men forutsetningen er at det dreier seg om en etisk og 

ikke en rent medisinskfaglig utfordring. Situasjonen skal ha vært etisk utfordrende, der noe av 

betydning stod på spill for pasient, pårørende og/eller helsepersonell. Det må være en 

situasjon der det enten var usikkerhet eller uenighet om hva som var rett å gjøre, eller det ble 

handlet på en måte som anses som etisk problematisk. Alternativt kan studentene skrive om 

en situasjon som ble håndtert på en særskilt vellykket måte. Formålet med disse 

refleksjonsnotatene er å gi studentene anledning til å reflektere rundt en situasjon av 

etikkfaglig karakter som har gjort et inntrykk på dem, og stimulere til etikkrefleksjon i 

utdanningen av kommende medisinere (15). Undervisningen er ment til å bidra til at studenter 

som fremtidige leger « [...] utvikler evnen til å reflektere over sterke og svake sider ved egen 

praksis, egen spesialitet og arbeidsplass, [...] [samt] helsetjenesten i et større perspektiv» (15). 

Avgrensning og problemstilling 

Hovedproblemstillingen for denne prosjektoppgaven var å kartlegge hvilke etiske 

problemstillinger og verdikonflikter som kommer til syne i studentenes refleksjonsnotater, og 

hvordan disse problemstillingene diskuteres og analyseres. Andre forskningsspørsmål som 

adresseres i denne oppgaven er: 

1. Bruker studentene en systematisk refleksjonsmodell? 

2. Synliggjøres berørte parter på en relevant måte? 

3. Trekkes det inn aktuelt lovverk og på hvilken måte gjøres dette?  

4. Bruker studentene etisk teori og prinsipper i sin refleksjon, og hvordan? 

 



 
6 

Disposisjon for oppgaven 

I denne prosjektoppgaven kommer jeg først til å gå gjennom bakenforliggende teori. Jeg 

kommer hovedsakelig til å fokusere på det jeg anser som mest relevant med hensyn til 

oppgavens problemstilling og med bakgrunn i det som fremkommer i studentenes 

refleksjonsnotater. Videre vil jeg presentere metode, og under dette også litteratursøket. 

Årsaken til at jeg har plassert litteratursøket under metodekapittelet er fordi jeg både viser til 

hvordan jeg har gått frem for å finne relevant litteratur, samtidig som jeg presenterer 

søkeresultatet. Etter metodekapittelet vil jeg gå gjennom resultatene fra analysen. Her vil jeg 

hovedsakelig presentere resultater direkte koblet opp mot hovedformålet og 

forskningsspørsmålene i denne oppgaven. I diskusjonen vil jeg belyse forskningsspørsmålene 

med bakgrunn i den tematiske analysen. Jeg kommer til å gå systematisk gjennom 

problemstillingene, i tillegg til å komme med noen andre interessante aspekter som fremkom i 

refleksjonsnotatene. Av plass- og tidsmessige hensyn vil jeg forsøke å poengtere de mest 

fremtredende momentene.  

Noen spesifiseringer 

I min analyse av refleksjonsnotatene har jeg ikke vektlagt om det har vært en mann eller en 

kvinne som har skrevet dem, og følgelig har jeg heller ikke ført noen oversikt over dette. 

Derfor har det vært enklere for meg ved senere henvisninger til studentene å bare benytte 

«hen» som et kjønnsuavhengig pronomen. Ett refleksjonsnotat tok spesifikt opp en etisk 

problemstilling knyttet til bruken av kjønnede pronomen, så her kunne jeg med andre ord ikke 

bruke «hen». Jeg har derfor valgt å bruke «hen» når det kommer til studenter, mens pasienter 

har beholdt sine respektive kjønnspronomen. Dette er ikke et uttrykk for at jeg mener kjønn 

var av større eller mindre betydning i de to henseendene. Valget har rett og slett bare basert 

seg på hva som har vært beleilig for meg– og på at bruken skal være mest mulig konsekvent 

gjennom oppgaven. 

I gjengivelse av sitater fra refleksjonsnotatene har jeg i stor grad forsøkt å beholde sitatene 

slik studentene har skrevet dem. Der jeg har opplevd at dette ikke har vært mulig, for 

eksempel på grunn av ortografiske feil som ville gjort meningsinnholdet vanskelig 

tilgjengelig for leseren, har jeg i stedet valgt å gjengi meningsinnholdet med egne ord. Ellers 

har jeg brukt [sic] («slik står det») bak språklige feil, og satt inn egne ord for bedre flyt eller 

for å bedre forståelsen ved bruk av [ ].  
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Teori 

Etiske begreper 

Noen begreper er sentrale i drøftingen av etiske problemstillinger, og i det følgende avsnittet 

vil disse forklares nærmere 

Moral og etikk 

To sentrale begreper er moral og etikk. Disse brukes ofte om hverandre i dagliglivet, men er 

rent definisjonsmessig, spesielt innenfor moralfilosofien, to ulike begreper (5, s. 19; 16, s. 

108). Moral er de oppfatninger om rett og galt, godt og ondt, som eksisterer i et samfunn, hos 

en gruppe mennesker eller hos enkeltindivider. Begrepet omfatter også våre holdninger og 

våre handlinger. (16, s. 108). Forenklet kan man si at moral er «våre oppfatninger om rett og 

galt, og vår praksis som kan vurderes som rett eller gal» (5, s. 19). Etikk er når vi tar et steg 

tilbake for å betrakte moralen, enten på gruppenivå eller individnivå, og reflekterer over den. 

Etikk kan derfor defineres som den systematiske refleksjonen over moralen (5, s. 19).  

Det skilles vanligvis mellom ulike former for etikk, mellom deskriptiv og normativ etikk. 

Deskriptiv etikk er en beskrivelse av oppfatninger av rett og galt hos et individ, blant en 

gruppe individer eller i et samfunn som helhet (16, s. 108). Et eksempel på deskriptiv etikk vil 

eksempelvis være å undersøke hvilke oppfatninger pasienter og pårørende har på bruken av 

tvang i psykiatrien, slik man gjorde i prosjektet Psykiske helsetjenester, etikk og tvang (17). 

Normativ etikk på den annen beskjeftiger seg med å finne ut av hvilke oppfatninger av rett og 

galt vi bør ha, og hvordan vår praksis bør være (16, s. 108). «De klassiske eller normative 

etiske teoriene er systematiske redegjørelser for det gode og det rette og for hvilke grunner 

som er gyldige i overveielser om handling» (5, s. 23). Normative etiske problemstillinger 

innenfor psykisk helsevern vil eksempelvis være «under hvilke betingelser er tvang 

berettiget?» eller «kan selvmord etisk forsvares?». Noe forenklet kan man si at deskriptiv 

etikk forsøker å beskrive moralen, mens normativ etikk søker etter å påvirke den. Dette betyr 

imidlertid ikke at deskriptiv etikk ikke kan påvirke den rådende moralen i et samfunn, eller at 

normativ etikk alltid påvirker våre oppfatninger av rett og galt. «Poenget er at formålet med 

de to virksomhetene er forskjellig» (16, s. 110).  
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Normer 

I et sosialt system, for eksempel et samfunn, en gruppe mennesker eller mellom 

enkeltindivider, finnes det mange forskjellige typer normer (16, s. 117). Disse normene kan 

klassifiseres på ulike måter, blant annet som faglige, juridiske eller moralske normer (5, s. 20; 

16, s. 117). Felles for dem alle er at «de foreskriver visse handlinger under nærmere angitte 

betingelser» (16, s. 117), og i sin enkleste beskrivelse er normer «regler som veileder 

handling» (5, s. 20). For moralske normer finnes det fire allmenne og formale kjennetegn. 

Moralske normer må være 1) preskriptive, 2) generelle og universaliserbare, 3) ha forrang 

fremfor andre normer, og 4) offentlige (eller i det minste kunne offentliggjøres) (16, s. 119-

120). Med det siste menes det at en norm ikke kan være en moralsk norm dersom 

hemmeligholdelse er en forutsetning for normens virkning (16, s. 120). Magelssen og 

Pedersen (5, s. 20) legger særlig vekt på punkt 2) og 3) og skriver at kjennetegnet på moralske 

normer er deres allmenngyldighet, og at de ofte prioriteres fremfor andre normer fordi vi 

anser dem som spesielt viktige.  

Verdier 

Verdier regnes som noe vi anser som godt, noe som er etterstrebelsesverdig (5, s. 20). «En 

verdi er kort og godt noe som har en betydning for en person, noe personen kan, og har en 

selvstendig evne til å verdsette» (4, s. 46). Siden definisjonen har en personlig dimensjon vil 

hva vi legger i begrepet være ulikt fra person til person. Begrepet kan ha ganske forskjellig 

innhold avhengig av hvem du spør, og dette kan gjøre at det oppleves som litt forvirrende (5, 

s. 20). Kanskje særlig ettersom man ifølge Nortvedt (4, s. 46) hører begreper som verdi, norm 

og prinsipp bli brukt, både i dagligtalen og under politiske debatter, på litt forskjellige måter 

og med ulike betydninger. Magelssen og Pedersen (5, s. 20) opererer med tre definisjoner av 

begrepet verdi: En verdi kan være enten et moralsk ideal, en moralsk norm eller noe vi 

oppfatter som goder. Eksempler på hva vi anser som verdier i den sistnevnte betydningen vil 

være en god helse eller et godt liv (og hva man eventuelt legger i dette). Goder er noe «vi 

forsøker å oppnå eller bevare gjennom handling» (5, s. 20). Vektlegging av toleranse og 

solidaritet i et samfunn er eksempler på moralske idealer, mens respekt for pasienters 

selvbestemmelse er en verdi i form av en moralsk norm. Moralske idealer og moralske 

normer kan sorteres under paraplybetegnelsen moralske verdier. Nortvedt (4, s. 46) mener at 

moralske verdier, til forskjell fra goder, må ha betydning for andre mennesker enn oss selv, de 

må ha mer enn egeninteresse som utgangspunkt. Premisset bak moralske verdier er hva som 
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er godt eller ondt for et annet menneske (4, s. 46). Betegnelsen etisk prinsipp benyttes av og 

til synonymt med verdi i de to sistnevnte betydningene av ordet (5, s. 20).   

Etisk utfordring, etisk problem og etisk dilemma 

Et nødvendig første steg i drøfting av etiske problemstillinger er å faktisk kunne gjenkjenne at 

man står overfor en slik utfordring. For å kunne gjenkjenne et begrep må man først ha en 

forståelse av hva begrepet innebærer. Dette gjelder i etikken som i alle andre aspekter av livet. 

For å kunne gjenkjenne en stol må man ha en grunnleggende forståelse for hvilke 

komponenter som gjør en stol til en stol. Det samme gjelder for etiske utfordringer.  

Magelssen og Pedersen (5, s. 21) beskriver en etisk utfordring som en situasjon hvor det er 

tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt. I denne 

oppgaven brukes etisk utfordring synonymt med etisk problem. Deler av denne definisjonen 

finner man igjen i veilederen for refleksjonsnotatet som er gjort tilgjengelig for 

medisinstudentene: 

Med etisk utfordrende situasjon mener vi en situasjon der noe av betydning står på spill, og 

der det enten var usikkerhet eller uenighet om hva som var rett å gjøre, eller det ble handlet på 

en måte som kan anses som problematisk [...]. Forutsetningen er at det ikke er en rent 

medisinsk-faglig utfordring [...], men en utfordring som også ha etiske sider: noe viktig står 

på spill for pasient, pårørende, helsearbeider og/eller samfunnet (15). 

Forskjellige aktører rundt om i helsevesenet møter daglig på flere utfordringer og 

problemstillinger. Det kan være situasjoner som hovedsakelig har en faglig karakter, eller det 

kan omhandle utfordringer som, enten helt eller delvis, baserer seg på vanskelige etiske 

vurderinger (1, s. 321). Av beskrivelsen som er angitt ovenfor kan man se at det ikke bare 

forventes at studentene vet hva som kjennetegner en etisk problemstilling, de er også nødt til å 

kunne skille dette fra en faglig utfordring. De er dermed, på samme måte som for en etisk 

utfordring, nødt til å vite hva som ligger i dette begrepet. Først når de vet hva de to begrepene 

innebærer kan de skille dem fra hverandre.  

Når et problem oppstår på bakgrunn av faglig uenighet eller usikkerhet omtaler man dette som 

en faglig problemstilling. Her er det uenighet eller usikkerhet rundt faglige premisser, og 

faglige problemer beskjeftiger seg med hva som er sant eller falskt og kan løses primært ved 

hjelp av fagkunnskaper (5, s. 21). Et eksempel på et slik problem innen psykiatrien vil kunne 
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være om et antipsykotisk middel kan antas å hjelpe en pasient med en gitt psykoselidelse. 

Spørsmål om hva man skal eller kan gjøre mener Hem, Molewijk og Pedersen (3, s. 25) gir 

utgangspunkt for faglige eller praktiske refleksjoner, og følgende eksempel gis på et spørsmål 

av faglig karakter: «Hvordan skal jeg overtale pasienten til å ta medisiner?». Årsaken til at 

dette blir et faglig spørsmål er ifølge forfatterne (3, s. 25) «[...] fordi hovedfokus er rettet mot 

hvordan man skal gjennomføre noe man anser for faglig riktig å gjøre». Man har allerede gitt 

sin tilslutning til den handlingen man selv mener er riktig, og det man nå er ute etter er å finne 

ut hvordan gjennomføringen kan bli mest mulig effektiv (3, s. 25). Slik dette spørsmålet er 

formulert blir dette (i første omgang), ifølge Hem, Molewijk og Pedersen (3, s. 25), ikke et 

etisk spørsmål. «Målet tas for gitt og man finner gjerne svaret i eksisterende faglitteratur, 

faglige retningslinjer eller gjennom å spørre kollegaer hvordan de har fått til dette» (3, s. 25).  

Etiske problemer derimot dreier seg om hva som er godt eller ondt, og hvilke handlinger som 

er riktige eller gale. Når en viktig del av usikkerheten eller uenigheten er etisk i natur står man 

overfor et etisk problem eller dilemma. Her et det uenighet eller usikkerhet om etiske 

premisser (5, s. 21). Dette kan skje når helsepersonell og pasienten har ulik oppfatning om 

hva som er nødvendig behandling, for eksempel ved tvangsernæring av en pasient med 

spiseforstyrrelser som lider av alvorlig undervekt og ikke ønsker vektoppgang. Situasjonen 

medfører prioriteringer mellom verdier, og slik verdivurdering inngår ikke i den medisinsk-

faglige kunnskapen (4, s. 125-128). Vissheten om at et medikament er bedre enn et annet ved 

visse former for psykiske lidelser hjelper deg for eksempel ikke i vektingen av fordeler og 

ulemper med tvangsmedisinering. «I etikkrefleksjon [...] reflekterer en om betydning, nytte og 

eventuelt behov for justering av eksisterende mål, kunnskap, retningslinjer og underliggende 

normer» (3, s. 26).  Hem, Molewijk og Pedersen (3, s. 26) anvender dette på sitt eksempel i 

avsnittet ovenfor på følgende måte: «Bør jeg overtale pasienten til å ta medisiner». Slike 

spørsmål mener Hem, Molewijk og Pedersen (3, s. 26) gir en dypere og mer grunnleggende 

refleksjon rundt våre «[...] moralske begrunnelser og kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget». 

Kortfattet kan man si at forskjellen mellom faglige og etiske problemstillinger er som 

følgende: Etiske spørsmål handler om hva som er riktig eller godt, mens fokuset i faglige 

spørsmål dreier seg om sannhet versus usannhet (5, s. 21).  

Når ulike etiske hensyn, verdier eller normer, havner i konflikt med hverandre og ikke kan 

tilgodeses på samme tid, står vi overfor det Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 326) 

betegner som et etisk dilemma. Et etisk dilemma oppstår når en viktig avgjørelse skal tas, og 

man ikke vet med sikkerhet hva som er riktig eller godt i akkurat dette tilfellet. Man blir da 
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nødt til å veie ulike hensyn opp mot hverandre og velge mellom handlingsalternativer som er 

gjensidig utelukkende, og ingen er gode. Noen velger å bruke begrepene etisk utfordring og 

etisk dilemma synonymt med hverandre, mens andre foretrekker å skille mellom disse. De 

som foretrekker det sistnevnte fremhever at et etisk dilemma innebærer to løsningsalternativer 

som ikke kan tilgodeses på samme tid, og at alternativene bærer preg av å være et valg 

mellom såkalt «pest eller kolera» (1, s. 326; 3, s. 14-15; 18).  

Etiske teorier 

Hva skal vi med dem? 

Ifølge Tranøy (19, s. 36) deler vi alle noe han betegner som allmennmoral. «Allmennmoral er 

det sett av moralske verdier, normer og dyder – og de tilsvarende praksiser og institusjoner – 

som har bred aksept og er internalisert og respektert i en gitt kultur til en viss tid» (19, s. 106-

107). Alle mennesker fødes inn i en kultur som allerede har et felles språk og en allmenn 

moral, og vi tilegner oss denne allmennmoralen like naturlig som vi tilegner oss morsmålet. 

«Å lære om verden er samtidig også å lære om den allmennmoral som rår i den verden som 

har dette språket som hovedspråk» (19, s. 37). Ifølge Magelssen og Pedersen (5, s. 36) setter 

dette oss alle i stand til å reflektere over moralen, det vil si å bedrive etikk, uten noen form for 

spesiell opplæring eller teoretisk fordypning. Et enkelt eksempel på dette er når barn 

beskylder hverandre for juks, som ifølge Tranøy (19, s. 102) er en typisk moralsk reaksjon og 

egentlig «forbløffende avansert»: «Å beskylde en annen for juks innebærer (1) at det er regler 

for den leken de leker, (2) at de som er med på leken, kjenner reglene, og endelig (3) at 

deltakerne aksepterer reglene. Den sterke rettferdighetssans som så mange barn har, 

forutsetter det samme» (19, s. 102). Så hvis vi alle deler en allmennmoral, som vi tilegner og 

kan nyttiggjøre oss av allerede som barn, slik at vil alle er kapable til refleksjon, hvorfor 

trenger vi egentlig etiske teorier? 

Magelssen og Pedersen (5, s. 36) hevder at innsikt i etiske teorier er fruktbart, til tross for at vi 

alle har mye etikk som vi kan dra nytte av i refleksjon over situasjoner og hendelser. De 

argumentere også for at vår allmennmoral delvis består av konsepter og begreper som har sitt 

opphav i tidligere etiske teorier. Eksempelvis regnes Immanuel Kant som en sentral 

opphavsmann til vår oppfatning av begrepet autonomi. Autonomibegrepet, i tillegg til andre 

momenter fra etiske teorier opp gjennom historien, har så blitt en naturlig del av vårt felles 

tankesett og vokabular. Og selv om etiske teorier sjelden gir oss entydige og absolutte svar, 
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forkaster de tanken om at alt er like bra, og at det til syvende og sist ikke spiller noen rolle 

hva vi gjør (5, s. 36). Så hva kan vi spesifikt få ut av å lære om etiske teorier? Magelssen, 

Pedersen og Førde (20) fremsetter fire roller etiske teorier kan ha ved drøfting av etiske 

spørsmål i klinikken:  

1. Awareness and identification of moral challenges. 

2. Analysis of, and argumentation about, moral challenges. 

3. Shaping the deliberation process and moral dialogue.  

4. Spurring reflexivity and interpretation. 

For det første kan kjennskapen til etiske teorier bidra til at vi lettere kan identifisere at noe av 

moralsk betydning står på spill. For det andre er teoriene kilder til etisk relevante momenter 

som kan hjelpe oss i vår analyse og argumentasjon ved etisk utfordrende situasjoner. For det 

tredje kan disse demonstrere hvordan man kan gå frem i praksis for å drøfte situasjoner som 

oppleves som etisk vanskelige. Det fjerde og siste punktet der etiske teorier kan være 

behjelpelige, er at de kan fremme refleksjon og forståelse (5, s. 36).  

Identifisering av at noe av moralsk betydning står på spill 

«Helsearbeidere kan hevdes å ha en tendens til å overse moralsk ladede aspekter ved 

situasjoner og fremstille dilemmaer som «rent faglige», selv om det er verdikonflikter og 

menneskelige goder som står på spill» (5, s. 36). Så kan man spørre seg hvordan det er mulig 

at vi som helsepersonell klarer å overse slike viktige etiske hensyn? Hva var det som gjorde at 

vi ikke oppdaget disse moralske relevante aspektene? Eller: Hva er det som gjør at vi innser 

når vi står overfor en faglig utfordring, men ikke når vi står overfor en etisk? Kanskje er en 

viktig del av svaret nettopp dette: Kunnskap.  

Kunnskap om det medisinske er det som gjør at vi gjenkjenner en faglig utfordring (21, s. 64). 

Hvis vi tenker oss en pasient som presenterer med plutselige smerter i venstre flanke med 

utstråling til lysken. Disse smertene er såpass sterke at pasienten har store problemer med å 

sitte i ro. Kanskje har pasienten også litt feber, føler seg kvalm og kaster opp flere ganger på 

akuttmottaket. Med bakgrunn i vår medisinske kunnskap kan vi begynne å mistenke nyresten 

som en mulig differensialdiagnose, og med kjennskap til behandlingsmetoder kan vi 

iverksette slik behandling. «Kunnskap om kliniske sammenhenger, diagnose og årsaksforhold 

strukturerer og styrer vår observasjon, ikke bare hva vi ser, men hva vi skal se etter» (21, s. 

64). Å gjenkjenne etiske relevante hensyn er kanskje ikke så helt ulikt egenskapen til å 
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gjenkjenne «det medisinske». Begge fordrer kunnskap. Vi må vite hva som er etisk relevant 

for å kunne gjenkjenne dette i pasientsituasjoner, og det er blant annet her kjennskapen til 

etiske teorien kommer inn i bildet. Gjennom innsikt i etikkfaget kan helsefagarbeidere utvikle 

evnen til å erkjenne og identifisere moralske relevante aspekter og premisser (5, s. 36).  

Dette er noe vi ser igjen i definisjonen av begrepet moralsk sensitivitet, som nærhetsetiker 

Nortvedt (4, s. 107) beskriver på følgende måte: «Moralsk sensitivitet kjennetegnes først og 

fremst ved evnen til å fange opp og kjenne igjen moralske relevante trekk ved en situasjon 

eller hendelse». Moralsk sensitivitet krever således både kunnskap og forståelse, man må 

kjenne til hvilke etiske aspekter som kan være av betydning for å kunne bedømme situasjonen 

korrekt (4, s. 107). Ifølge Nortvedt (4, s. 107) kan egen oppmerksomhet rundt ivaretagelsen 

av pasienters menneskeverd, og kjennskapen til ulike etiske føringer, gjøre at man kan bli mer 

bevisst hvordan og på hvilken måte egne handlinger kan oppleves som krenkende. Dersom 

man er oppmerksom på at tvang oppleves som krenkende, at bruken av tvang strider mot 

grunnleggende etiske prinsipper, samt at det kreves en spesiell lovhjemmel for bruk av slik 

intervensjon i helsetjenesten, kan dette bidra til refleksjon rundt og forebygging av tvangsbruk 

(4, s. 107).  

Kunnskap er således viktig, men det er ikke nok. Som Nortvedt presiserer (22, s. 62) er vår 

moralske dømmekraft ikke bare avhengig av intellektuelle evner eller evne til refleksjon, men 

er i tillegg avhengig av vår evne til oppmerksomhet. Evnen til å være oppmerksom bygger på 

både kunnskap og erfaringer, men også våre følelser spiller en viktig rolle (22, s. 62). Ifølge 

Nortvedt (4, s. 105) er moralsk sensitivitet noe man i større eller mindre grad er disponert for, 

betinget av faktorer som våre opplevelser og personlige karaktertrekk.  Nortvedt (4, s. 107; 

22, s. 63) reiser spørsmål om hvorvidt moralsk sensitivitet er en ferdighet eller en egenskap, 

og om den kan læres, eller i hvilken grad en slik evne synes å være medfødt? Kanskje kan 

innsikten i etiske teorier gi grobunn for videre utvikling av «moralsk sensitivitet»?  

Kilder til etisk relevante momenter til hjelp i analyse og argumentasjon 

Den praktiske nytteverdien av etiske teorier er til en viss grad omdiskutert, og det finnes ulike 

synspunkter både når det gjelder deres gyldighet, anvendelighet og nødvendighet. Om etiske 

teorier egner seg til å veilede oss i handling kan man (overordnet) si at det finnes to 

ytterpunkter; det tradisjonelle synet og antiteoretiske tilnærminger. Ifølge det tradisjonelle 

synet er etiske teorier forsøk på å systematisk beskrive menneskers handlingsliv og praktiske 
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fornuft, slik at man kommer frem til etiske normer av sann eller universell karakter. Derfor er 

etiske teorier fra et tradisjonelt ståsted både relevante og velegnet til å veilede oss i handling. 

Antiteoretiske tilnærminger derimot mener at det ikke finnes noen generelle eller 

allmenngyldige etiske normer som det er mulig å komme frem til. Her er det grundig 

oppmerksomhet, rettet mot de spesifikke og relevante aspektene ved utfordringen man står 

overfor, som er nøkkelen til å komme frem til den (etisk sett) beste løsningen (5, s. 23-24).  

Magelssen og Pedersen (5, s. 24) argumenterer her for en middelvei, der etiske teorier anses 

som verktøy til hjelp i analyse av etisk vanskelige problemstillinger. I et samfunn preget av 

mangfold er det vanskelig å se for seg at man skal kunne enes om en enkelt etisk teori som 

eneste kilde til absolutte sannheter (5, s. 24). I stedet kan man anse de ulike teoriene som 

utfyllende for hverandre; alle teoriene kan inneholde «[...] korn av sannhet, [eller tilføre] 

innsikter som de øvrige mangler» (5, s. 24). Overfor en etisk utfordring kan de ulike etiske 

teoriene tilføre unike perspektiver og avdekke etiske relevante momenter som ellers ville 

forblitt usynlige. Mer innsikt i etiske teorier kan således bety en større mengde kunnskap å 

utnytte i analyse av etisk vanskelige situasjoner. Kjennskap til etiske teorier kan således bidra 

til at problemer belyses best mulig, og fra flest mulig innfallsvinkler (5, s. 24, 36). Flere av de 

etiske teoriene er også «systematiske redegjørelser for etiske argumenters begrunnelse, styrke 

og relasjon til andre argumenter» (5, s. 36), og kan brukes til å grunngi hvorfor vi mener noen 

hensyn i et gitt tilfelle bør vektes tyngre enn andre. «Med grunnlag i etiske teorier kan vi 

utdype, kritisere og veie argumentasjon og begrunne vår konklusjon» (5, s. 36) 

Demonstrasjon av hvordan man kan gå frem i praksis  

I tillegg til at de etiske teoriene kan være kilder til etisk relevante momenter, kan disse også 

demonstrere hvordan man kan gå frem rent praktisk i drøftingen (5, s. 36). Diskursetikken 

legger for eksempel frem visse prosedurale normer, det vil si normer for hvordan man 

sammen kan diskutere etisk vanskelige spørsmål. For at normer eller beslutninger skal anses 

som gyldige ut fra en diskursetisk posisjon må de blant annet ha fremkommet i en 

«herredømmefri dialog» mellom likeverdige, og alle parter som er berørt må ha fått mulighet 

til å uttale seg. Gyldige normer eller beslutninger er noe alle partene gir sin tilslutning til, og 

diskursetikken foreskriver ikke selv innholdet i slike normer (5, s. 34-35).  
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Fremme refleksjon og forståelse 

Den siste måten etiske teorier kan være behjelpelige på er at de kan fremme refleksjon og 

forståelse. Ifølge Magelssen og Pedersen (5, s. 36) kan etiske teorier styrke vår evne til 

fortolkning, stimulere bevissthet rundt egen rolle og kaste lys over hvilken moral vi selv har 

med oss inn i situasjonen. Gjennom en bevisst anvendelse av forskjellige perspektiver og ved 

bruk av ulike argumenter trener vi vår evne til refleksjon. Etiske teorier kan således føre til en 

dypere erkjennelse av hvordan vi tolker og hvilken forforståelse vi tar med oss inn i ulike 

situasjoner. «En viktig funksjon for slik refleksjon er å få fram hva vi vet og hva vi ikke vet, 

samt skjulte etiske premisser» (5, s. 37).   

Noen utvalgte etiske teorier 

Magelssen og Pedersen (5, s. 24) fremhever særlig ni etiske teorier som kan være nyttige i 

drøftingen av etiske utfordringer i psykisk helsevern: konsekvensetikk, pliktetikk, dydsetikk, 

«de fire prinsippers etikk», naturrettsetikk, kasuistisk etikk, profesjonsetikk, omsorgsetikk og 

nærhetsetikk, feministisk etikk og diskursetikk. På medisinstudiet ved Universitetet i Oslo 

fokuseres det i undervisningen hovedsakelig på konsekvensetikk, pliktetikk, dydsetikk og de 

fire prinsippers etikk (23), slik at det blir naturlig for meg i denne sammenheng å legge 

hovedfokuset her. Jeg kommer særlig til å legge vekt på de fire prinsippers etikk, som er mest 

brukt i studentenes refleksjonsnotater. 

Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk 

I konsekvensetikken er den beste handling den som fører til mest gode konsekvenser, og 

reduserer dårlige konsekvenser, for flest mulig. Her vektlegges konsekvensenes betydning for 

bestemmelse av hvordan vi skal handle. Ved analyse av etiske problemstillinger sier 

konsekvensetikken at vi som helsepersonell må utrede mulige utfall av 

handlingsalternativene, om de er av positiv eller negativ karakter, samt sannsynligheten for at 

de inntreffer. Deretter veies konsekvensene opp mot hverandre, og man velger så den eller de 

handling(er) som fører til det beste resultatet sett i et konsekvensetisk perspektiv (5, s. 26).   

Avveiing av konsekvenser er imidlertid ikke tilstrekkelig for å avgjøre hva som er riktig eller 

galt sett fra et pliktetisk ståsted. Her fremheves heller betydningen av plikter og 

handlingsregler for hvordan vi skal evaluere beste handlingsalternativ. Disse har større 

moralsk betydning for en handling, enn eventuelle konsekvenser handlingen kan føre til. 



 
16 

Immanuel Kant, som regnes som den moderne pliktetikkens far, mente at etikken har en 

universell og allmenngyldig karakter. En handling innebærer dermed at man gir sin tilslutning 

til selve handlingsprinsippet, også kalt handlingens maksime. Handlingen man velger er ikke 

bare gyldig for en selv, men legger føringer for hva andre kan foreta seg i lignende tilfeller. 

Hvis man bryter taushetsplikten gir man implisitt sin tilslutning til at alle kan bryte 

taushetsplikten i en lignende situasjon (5, s. 24-26).  

Mens konsekvensetikere fremhever konsekvensenes betydning og pliktetikere fastholder 

viktigheten av plikter og handlingsregler, understreker dydsetikken betydningen av dyder. En 

dyd kan defineres som «en verdifull karakteregenskap eller et moralsk ideal» (5, s. 27). Det 

motsatte av dyd betegnes som en last, og ifølge Magelssen og Pedersen (5, s. 27) er en dyd 

typisk noe som ligger midt mellom to ytterpunkter som begge er laster. Man er ikke født med 

dyder, disse er noe man må trene opp og utvikle gjennom øvelse; man blir dydig ved å handle 

etter dyden. I dydsetisk teori er det altså ikke konsekvenser eller etterfølgelse av regler som er 

viktigst for å handle etisk, men den handlendes karakter som er av betydning (5, s. 27-28).  

De fire prinsippers etikk  

Den prinsippbaserte etikken har de siste tiårene blitt viet større oppmerksomhet og fått stor 

betydning for den medisinske etikken (24). Magelssen og Pedersen (5, s. 29) mener at av alle 

bøker, har trolig boken til Beauchamp og Childress (Principles of Biomedical Ethics) hatt 

størst innflytelse i moderne medisinsk etikk. Beauchamp og Childress (25, s. 13) trekker frem 

fire prinsipielle normer som spesielt sentrale i helseetikken: 1) respect for autonomy, 2) 

nonmaleficence, 3) beneficence og 4) justice. Oversatt til norsk lyder prinsippene slik: 1) 

respekt for pasientens autonomi, 2) ikke-skade, 3) velgjørenhet og 4) rettferdighet (5, s. 30).  

Autonomibegrepet innebærer retten til å ta egne valg, fri for (kontrollerende) innblanding fra 

andre og begrensninger som kan forhindre meningsfulle valg, slik som for eksempel 

ufullstendig forståelse (25, s. 101). En handling kan regnes som autonom dersom den, ifølge 

Beauchamp og Childress (25, s. 104), innebærer at personen handler med intensjon, basert på 

tilstrekkelig forståelse og uten (kontrollerende) påvirkning (fra ytre eller indre forhold) som 

gjør at den handlende agerer annerledes enn hen ellers ville gjort. Det første prinsippet dreier 

seg således om å både respektere pasientens autonomi, i tillegg til å legge til rette for at 

pasienter kan foreta autonome beslutninger.  
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Prinsippet om ikke-skade forplikter oss til å unngå handlinger som kan forårsake skade hos en 

annen (25, s. 150). Prinsippet dreier seg således om å avstå fra å utføre visse handlinger (25, s. 

204), og slike regler får form av «du skal ikke». Dette er en forskjell fra prinsippet om 

velgjørenhet. Velgjørenhet krever (potensielt) mer enn ikke-skade-prinsippet fordi det fordrer 

at vi aktivt og positivt forsøker å hjelpe andre, ikke bare at vi ikke utfører skadelige 

handlinger (25, s. 202). Vi må handle aktivt for å forhindre, fjerne eller redusere skade, samt 

for å fremme helse (25, s. 152).  

Rettferdighetsprinsippet tilsier at alle skal ha lik tilgang til fundamentale helsetjenester og 

helserelaterte ressurser (25, s. 272-273). Pasienter skal vurderes individuelt og behandles med 

bakgrunn i medisinske behov - uavhengig av sosiale eller biologiske forhold, slik som kjønn, 

etnisitet, kulturell tilhørighet eller sosial status (25, s. 263-263, 276). Et rettferdig helsesystem 

inkluderer to strategier for fordeling av helsegoder; 1) en egalitær strategi som legger vekt på 

likeverd og like muligheter og 2) en utilitaristisk tilnærming som søker etter å maksimere 

goder for både pasienter og for samfunnet (25, s. 254-255, 256-257, 284). Eller slik som 

Nortvedt (4, s. 99) formulerer det: «Prinsippet sier også [...] at når en skal prioritere og 

vurdere hva samfunnet skal bruke helsepengene til, må man også ta hensyn til samfunnets 

bruk av ressurser. [...]». Behovet hos den enkelte må balanseres opp mot en rettferdig 

ressursfordeling for de mange (4, s. 99).   

Disse fire prinsippene må ikke anses som passive påminnelser om etisk viktige momenter i 

arbeidshverdagen (5, s. 30). Prinsippene gir bare et rammeverk med normer (25, s. 17), og er 

ment til å brukes aktivt når vi vurderer en etisk vanskelig situasjon og evaluerer ulike 

handlingsalternativer (5, s. 30-31). For å kunne brukes må prinsippene først og fremst 

spesifiseres. De må relateres til den aktuelle situasjonen ved at innholdet gjøres tilstrekkelig 

konkret (5, s. 30-31; 25, s. 17). Vi kan eksempelvis ikke bare benytte prinsippet om ikke-

skade ved å gi en generell og overordnet forklaring på hva prinsippet om ikke-skade 

innebærer. Vi må presisere hva prinsippet om ikke-skadet innebærer under de gitte 

omstendighetene (25, s. 17). For eksempel i en situasjon der man vurderer tvangsmedisinering 

vil en konkretisering av ikke-skadeprinsippet kunne innebære en evaluering av hvilke fysiske 

eller psykiske konsekvenser dette kan få for individet det gjelder. Fysiske konsekvenser kan 

eksempelvis være skader som følger direkte av eventuell fastholding, eller potensielle 

bivirkninger av medikamentet. Psykiske konsekvenser kan være at man vil kunne påføre 

pasienten et traume som både kan være skadelig for pasientens nåværende mentale helse, 

samtidig som det kan medføre lavere grad av hjelpesøkende adferd i fremtiden. Først etter 
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aktuelle prinsipper, i akkurat den situasjonen man står overfor, har blitt tilstrekkelig 

konkretisert, balanseres de motstridende prinsipper opp mot hverandre (5, s. 31). Balansering 

er en prosess der man finner grunner som understøtter hvorfor enkelte prinsipper bør vektes 

tyngre enn andre i det aktuelle tilfellet (25, s. 20). Således er prinsippene aldri absolutte, men 

kun prima facie; et prinsipp kan alltid oppveies av et annet som i den aktuelle situasjonen 

oppleves som viktigere (5, s. 31). 

Refleksjon 

Refleksjon og reflektiv praksis beskrives i økende grad i litteraturen som en essensiell 

egenskap hos kompetent helsepersonell i stand til å møte vanskelige utfordringer som oppstår 

innenfor dagens helsesystem (13 ; 14). Flere helsefagrelaterte studieprogrammer verden over 

har de siste årene integrert refleksjonsundervisning i sitt utdanningsløp (13 ; 14).  

At det er slik kan ifølge Mann, Gordon og MacLeod (13) gjenspeile flere konvergerende 

oppfatninger, antagelser og begrunnelser. For det første at erfaringsbasert læring er viktig for 

utvikling og vedlikehold av kompetanse gjennom et yrkesaktivt liv. For det andre vil det, etter 

hvert som egen profesjonelle identitet utvikles, være noen læringsmål som fordrer en 

grundigere forståelse av egne forestillinger, holdninger og verdier sett i lys av den 

profesjonelle kulturen. For det tredje krever bygging av et integrert kunnskapsgrunnlag en 

aktiv tilnærming til læring som fører til forståelse og kobling mellom ny og eksisterende 

kunnskap. Til slutt, sett under ett, kan disse tre elementene sammen føre til utdannelsen av 

selvbevisste yrkesutøvere med evne til å kontrollere og regulere seg selv.  

Ifølge Mann, Gordon og MacLeod (13) inneholder refleksjon to komponenter; erfaringer og 

reflekterende aktivitet. Sistnevnte knyttes til ettertanke og tilbakeblikk på erfaringene, og 

innebærer ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 322) at man setter spørsmålstegn ved 

egen forståelse og egne handlinger. Denne prosessen kan gi oss ny forståelse og en økt 

innsikt, samtidig som det kan føre til en større bevissthet rundt egen praksis (1, s. 322). Det er 

med andre ord ikke erfaringer i seg selv som skaper kunnskap, men læringen finner først sted 

når vi (kritisk) reflekterer over de erfaringer vi har gjort (1, s. 322).  
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Definisjon av refleksjon  

Det finnes mange ulike definisjoner av begrepet refleksjon (13). I dagligtalen tillegger man 

gjerne begrepet betydninger som «å tenke gjennom» eller «å tenke over». Refleksjon kan 

dreie seg om etiske utfordringer, eller det kan være spørsmål av rent medisinskfaglig karakter 

som er i fokus (1, s. 322). Mann, Gordon og MacLeod (13) beskriver refleksjon som en 

målrettet, kritisk analyse av kunnskap og erfaring, utført i den hensikt om å oppnå en dypere 

mening og forståelse. 

Ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 322) ble begrepet «den reflekterte praktiker» 

først introduserte av Schön (26). Schön (26, s. 49) mente at vi viser en spesiell form for 

kunnskap når vi utfører mange av hverdagens spontane og intuitive handlinger. Ofte klarer vi 

ikke forklare presist hvilken kunnskap som ligger bak disse handlingene eller valgene vi tar. 

Kunnskapen ligger implisitt i våre handlingsmønstre; den finnes i våre handlinger (knowing-

in-action). Taus kunnskap henviser til kunnskap som ikke så enkelt lar seg artikulere, det vil 

si fremstilles i begreper og symboler, men som er tilstede i handlinger, i fornemmelser og 

følelser. Det er kunnskap som er erfaringsbasert, konkret og situasjonsbestemt (2, s. 166, 179-

187). Arbeidshverdagen til fagutøvere er også avhengig av slik taus knowing-in-action (26, s. 

49). Ifølge Schön (26, s. 49) kan enhver kompetent fagutøver gjenkjenne fenomener, som for 

eksempel en liste med symptomer assosiert med en spesifikk sykdom, men vi klarer ikke 

alltid gi en nøyaktig eller fullstendig beskrivelse av kunnskapen bak vår gjenkjennelse. Schön 

(26, s. 50) mener vi foretar et stort antall slike valg i arbeidshverdagen, uten at vi fullt ut kan 

forklare hvilke kunnskaper som ligger bak. Selv når vi bevisst bruker teorier og teknikker 

basert i forskning, er vi avhengige av tause gjenkjennelser, bedømmelser og tekniske 

utførelser (26, 49-50).  

På den annen side kan vi også tenke over hva vi gjør, noe vi gjør ganske ofte ifølge Schön 

(26, s. 50), og ofte mens vi handler. Eksempelvis kan vi stille spørsmål om hvilke kriterier 

som ligger til grunn for valget vi nå foretar. Vanligvis medfører refleksjon over knowing-in-

action undring over det vi står overfor. Vi reflekterer over fenomenets interessante, gåtefulle 

eller kanskje urovekkende aspekter. Mens vi prøver å forstå det som er foran oss reflekterer vi 

samtidig over hvilke antagelser og kunnskaper som ligger bak handlingen. Vi løfter opp, 

kritiserer og restrukturerer kunnskapen, og bruker så dette i videre handling (26, 49-50). Dette 

er prosessen som ligger til grunn for begrepet reflection-in-action, som for Schön (26, s. 50) 
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er sentralt for en vellykket håndtering av situasjoner preget av usikkerhet, ustabilitet, 

annerledeshet og verdikonflikter. 

Reflection-in-action er ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 323) én av to former for 

refleksjon som beskrives av Schön (26), og viser til den refleksjonen som skjer når man står 

midt oppi en situasjon (slik som beskrevet ovenfor). Den andre typen refleksjon kalles 

reflection-on-action (26, s. 55), og beskrives av Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 323) 

som refleksjon «[...] som skjer i ettertid av en situasjon man har opplevd». Begrepet den 

reflekterte praktiker henviser således til en person «[...] som anvender refleksjon som verktøy 

for å se tilbake på erfaringer, for å se dem i en større sammenheng innenfor en kompleks 

profesjonell praksis, og for å lære av dem» (1, s. 322). 

Ved refleksjon i etterkant av en utfordrende hendelse (reflection-on-action) kan man bli mer 

klar over egne oppfatninger og holdninger, samt bli mer bevisst på våre egne handlinger (1, s. 

322). Vi utfordres «[...] til å sette ord på erfaringer og egen kunnskap, både den som er uttalt 

og den [...] [som er taus]» (1, s. 322). Dette kan bidra til læring, oppdagelse av nye løsninger, 

og forhåpentligvis føre til bedre gjennomførelse av egen praksis. Samtidig finnes det et 

samspill mellom refleksjon on-action og in-action. Ved å først reflektere on-action kan dette 

senere føre til refleksjon in-action dersom man befinner seg i en lignende situasjon (1, s. 322). 

Dette samspillet kan ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 323) stimuleres gjennom å 

reflektere over inntrufne hendelser sammen med andre. Refleksjon i grupper kan fremme nye 

perspektiver ved at ikke bare egne, men også andres oppfatninger og erfaringer løftes frem i 

lyset. Gruppene kan sette deltakerne bedre i stand til å reflektere in-action ved neste 

anledning. Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 323) mener likevel at for å oppnå læring er 

man avhengig av at den enkelte deltaker får testet ut sin nye forståelse og forslag til 

handlingsmønstre i praksis. «Det skjer en læring betinget av ny forståelse, som ikke er 

fullstendig, med mindre det også skjer en handling [...]» (1, s. 323).  

Etisk refleksjon 

Etisk refleksjon er en spesiell form for refleksjon der diskusjonen fokuseres rundt en etisk 

utfordring eller et etisk dilemma (1, s. 326; 3, s. 25). Det er «[...] en systematisk refleksjon 

over hva en bør eller må gjøre, hva som er rett og galt, og trigges typisk [...] av at man står 

overfor en konkret etisk utfordring» (3, s. 25). Imidlertid kan dette også være refleksjon over 

utsatte verdier, normer og etiske prinsipper, eller hvilke av disse «som bør styre vår praksis 
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mer generelt» (3, s. 25). Hensikten med klinisk etikkrefleksjon er å styrke den etiske 

kompetansen blant helsepersonell, slik at man kan bidra til en bedre praksis som til syvende 

og sist gagner pasientene (1, s. 326). Som vi tidligere har sett kan reflektiv praksis føre til at 

man blir bedre kjent med egne holdninger og verdier (1, s. 326; 13). I tillegg kan øvelse i 

refleksjon medføre økt opplevelse av mestring i møte med utfordrende situasjoner, samt bidra 

til en kultur hvor man finner gode strategier og løsninger fellesskap (1, s. 326).  

All refleksjon bør forsøke å være så konkret og nær praksis som mulig. Problemene man 

møter oppstår tross alt oftest innenfor visse rammer betinget av den gitte situasjonen. Det er 

også innenfor disse rammene man er nødt til å komme frem til en løsning som tar hensyn til 

eksisterende forutsetninger og begrensninger (1, s. 323). For etisk refleksjon vil det blant 

annet si at temaet som tas opp bør ha utgangspunkt i reelle (etiske) utfordringer man møter på 

den aktuelle arbeidsplassen (1, s. 326). Å diskutere tvang på et generelt grunnlag kan sikkert 

medføre noe ny forståelse og oppdagelse av andre synspunkter, men det er ikke sikkert disse 

vil hjelpe deg så mye i en konkret situasjon ved en senere anledning. Generelle synspunkter 

for og imot tvang er ikke nødvendigvis så veldig nyttige når man står midt oppi 

pasientsituasjoner som sjeldent er generelle eller ensartede. Etiske relevante aspekter er heller 

ikke en sjekkliste av ting som man kan flytte mellom ulike tilfeller. Hva som er etisk relevant 

er noe man må bedømme ut fra hver enkelt sak. Hvis fokuset ligger kun på det generelle kan 

det føre til at man ikke evner å identifisere hvilke aspekter som har betydning og hvilke som 

ikke har det. Kort oppsummer skriver Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 328) at følgende 

trekk kjennetegner etikkrefleksjon: det handler om en konkret sak, det foregår en systematisk 

prosess med en metodisk tilnærming, og det er etikken som er i sentrum (1, s. 328).  

Systematiske refleksjonsmodeller 

«Et godt hjelpemiddel for å gjøre etikkrefleksjonen systematisk og strukturert, er å benytte en 

refleksjonsmodell eller bestemt metode for refleksjon» (1, s. 328). Tanken er at slike 

tilnærminger bidrar til å belyse utfordringen fra flest mulig sider og på best mulig måte, 

samtidig som de driver prosessen fremover. Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 328) 

presenterer tre metoder som de selv har erfart som nyttige og egnet til stimulering av god 

etikkrefleksjon; SME-modellen, dilemmametoden og sokratisk dialogmetode. Jeg kommer 

hovedsakelig til å fokusere på SME-modellen, og vil kun kortfattet beskrive de to andre 

metodene. Årsaken til dette er at SME-modellen er den som vektlegges mest i forelesninger 
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på medisinsk fakultet i Oslo, og det er denne medisinstudenter anbefales å bruke i sine 

refleksjonsnotater (15).  

SME-modellen 

SME-modellen er en refleksjonsmodell 

bestående av seks trinn (se Figur 1), og 

ble utviklet ved Senter for medisinsk 

etikk (SME) i Oslo (1, s. 329; 27, s. 129-

133). Ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde 

et al. (1, s. 329) hjelper denne modellen 

oss til å både organisere og sikre bredde i 

refleksjonen.  

1. Hva er det etiske problemet? 

Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 326-327) mener selve formuleringen og 

konkretiseringen av det etiske spørsmålet er en forutsetningen for gjennomføring av en god 

etikkrefleksjon. En etisk utfordring formuleres ofte i form av et normativt spørsmål, det vil si 

at den består av en konkret adferdsbeskrivelse i kombinasjon med et normativt verb (slik som 

bør eller må). Den kan også dreie seg om spørsmål om etiske begreper eller dyder. Det som er 

viktig her er å koble spørsmålene til en konkret sak. Ifølge Molewijk (28), referert i Gjerberg, 

Lillemoen, Førde et al. (1, s. 327), skal et godt etisk spørsmål være «[...] kort, nøyaktig og [...] 

[gå] til kjernen av saken».  

2. Hva er fakta i saken? 

Faktaene i saken legger ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 330) «[...] føringer [...] 

[for] resten av refleksjonsprosessen». Det er derfor viktig at man tilstreber å få frem alle 

opplysninger som kan være relevante i den konkrete saken. Relevante opplysninger kan være 

både fakta av medisinsk og pleiefaglig karakter, eller ulike pasientrelaterte opplysninger (som 

for eksempel uttalelser, boforhold eller relasjonelle forhold) (1, s. 330). Gjerberg, Lillemoen, 

Førde et al. (1, s. 330) mener også det er viktig å føre opp det man ikke vet, som noe man er 

nødt til å utforske nærmere.  

3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser? 

1. Hva er det etiske problemet? 

2. Hva er fakta i saken? 

3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og 

interesser? 

4. Hvilke verdier og/eller etiske prinsipper, normer og 

lover er aktuelle? 

5. Hvilke handlingsalternativer fins? 

6. Helhetsvurdering og eventuell konklusjon 

Figur 1. SME-modellens seks trinn 
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Ifølge Børslett, Heilmann, Lillemoen et al. (29, s. 31) er pasienten selv naturligvis en berørt 

part, mens andre viktige berørte parter kan være eventuelle pårørende. Videre kan 

helsepersonell, både ved den aktuelle instansen eller andre steder i helsevesenet, som deltar i 

pasientens behandlingsforløp være relevante berørte parter. I noen tilfeller kan også 

medpasienter eller samfunnet forøvrig være berørte parter (29, s. 31). Samfunnet kan for 

eksempel være en berørt part når man diskuterer en sak som muligens vil kunne utløse 

opplysningsplikten. For Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 330) er det viktig at man 

undersøker hvordan de berørte partene stiller seg til saken, hvilke synspunkter har disse og 

hva slag interesser kan ligge bak. Dersom vi ikke vet hva de berørte partene mener om saken 

er dette et tegn på at vi må undersøke dette nærmere (1, s. 330).  

4. Hvilke verdier og/eller etiske prinsipper, normer og lover er aktuelle? 

Hvilket etisk blikk man har, det vil si hvilken etisk teori man har som utgangspunkt, har 

betydning for hvilke verdier og/eller etiske prinsipper man trekker frem som relevante (27, s. 

132). For eksempel vil man med et utgangspunkt i den prinsippbaserte etikken kunne trekke 

frem prinsipper som respekt for pasientens autonomi, ikke-skade eller velgjørenhet. Det som 

er viktig i denne delen av refleksjonen er at man ikke bare benevner hvilke verdier/etiske 

prinsipper/normer/lover som er aktuelle i situasjonen, men at man undersøker på hvilken måte 

de aktualiseres (1, s. 331).  

5. Hvilke handlingsalternativer fins? 

Før man går til trinn seks der man fortar en helhetsvurdering og kommer med en eventuell 

konklusjon, inviteres deltakerne under dette punktet til å komme med mulige løsningsforslag 

(1, s. 333). Selv om det er fullt mulig å hoppe mellom punktene i en etisk refleksjon, 

anbefaler likevel Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 333) at man ikke går rett til fra trinn 

én til trinn fem. Fordelen med å vente med dette trinnet i refleksjonen er at 

handlingsalternativene som her presenteres blir et resultat av den tidligere prosessen, der 

mange sider er blitt belyst (1, s. 333).  

6. Helhetsvurdering og eventuell konklusjon 

I denne delen foretar man en vekting av de foreslåtte handlingsalternativene for å se om man 

kan komme frem til en løsning som i den aktuelle situasjonen fremstår som det beste 

alternativet (1, s. 334).  
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Dilemmametoden 

Dilemmametoden er ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 334), sammen med 

sokratisk dialogmetode, særlig utbredt i Nederland der den ble utviklet. Mest brukt er den i 

den kliniske hverdagen samt til opptrening av fasilitatorer til refleksjonsgrupper. Metoden 

omfatter elleve trinn. Denne metoden forutsetter at det foreligger et konkret etisk dilemma, 

det vil si to handlingsalternativer som er gjensidig utelukkende og som ikke kan tilgodeses på 

samme tid. Man må derfor formulere dette ut fra kasuistikken som presenteres eller fra et 

etisk spørsmål som har blitt stilt (1, s. 334-335).  

Sokratisk dialogmetode 

Denne metoden stammer ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. (1, s. 336) fra den sokratiske 

metoden, som blant annet er utviklet i Tyskland. Mens den sokratisk metoden kan ta 1-5 

dager varer sokratisk dialogmetode vanligvis rundt 60-120 minutter. Sokratisk dialogmetode 

er mindre strukturert sammenlignet med dilemmametoden (og SME-modellen), og krever 

derfor en mer erfaren fasilitator. Metoden omfatter ni trinn. Man velger ut hvilket etisk 

spørsmål man ønsker å drøfte basert på den aktuelle kasuistikken som presenteres Et godt 

etisk spørsmål i denne forbindelse er av mer prinsipiell og abstrakt karakter, selv om 

drøftingen her også er konkret (1, s. 336-337). 

Noen begreper og lover knyttet til psykisk helsevern 

Da man i denne oppgaven har lest refleksjonsnotater som med problemstillinger som springer 

ut fra praksis i psykiatrien er det naturlig å definere noen begreper og presisere noen aspekter 

som er spesielt relevante for dette.  

Samtykkekompetanse og samtykkevurderinger 

«Å vurdere samtykkekompetanse handler om å finne ut av om pasienter er i stand til å ta en 

meningsfull beslutning» (30, s. 156), og det er den som er faglig ansvarlig for helsehjelpen 

(det vil si enten en psykiater eller psykologspesialist) som skal foreta vurderingen (31, s. 15). 

Ifølge Pedersen og Aarre (30, s. 157) kan samtykkevurdering gjøre enkelt og raskt dersom det 

er opplagt at pasienten ikke forstår hva samtykke innebærer. Dersom man er usikker finnes 

det flere verktøy som kan benyttes for å foreta en mer systematisk vurdering. Disse 

verktøyene søker gjerne etter å kartlegge om pasienten 1) forstår relevant informasjon, 2) er i 
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stand til å forstå hvordan informasjonen relaterer seg til egen situasjon, 3) kan bruke relevant 

informasjon i resonneringen og 4) kan uttrykke samt fastholde et valg (30, s. 157).   

Fra 1. september 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som et tilleggskrav for 

tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, etter henholdsvis §3-2 og §3-3, samt for 

undersøkelse og behandling uten eget samtykke etter §4-4 i psykisk helsevernloven. Pasienter 

som regnes som samtykkekompetente kan derfor nekte å ta imot behandling fra psykisk 

helsevern, selv om de har en alvorlig sinnslidelse og helsepersonell mener de er i behov av 

behandling (31, s. 14-15). Unntakene fra dette vilkåret kan gjøres ved «nærliggende og 

alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse» (32).  

Tvang 

Det finnes mange definisjoner av begrepet tvang, og flere har forsøkt å teoretisere hvilke 

innholdskomponenter og momenter som må være til stede for at noe skal kunne betegnes som 

tvang (33). Den kanskje enkleste måten å beskrive tvang på er slik: «[Person] A stiller et 

tvangsmessig krav til [person] B om å gjøre Y [...] der [person] B ikke har noen annen 

mulighet enn å adlyde» (17, s. 9). Husum, Hem, Pedersen og Aarre (34, s. 191) deler inn 

tvang i formell, uformell og opplevd tvang. Her kommer jeg til å fokusere på de to 

førstnevnte, og særlig på formell tvang.  

Formell tvang 

Formell tvang vil si tvang som er regulert i loven, og som det fattes juridiske vedtak om (17, 

s. 10; 34, s. 191). Bruken av formell tvang i de psykiske helsetjenestene reguleres gjennom 

lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, også kalt psykisk helsevernloven 

(34, s. 191). Psykisk helsevernloven åpner for følgende tvangsformer; tvungen observasjon 

(§ 3-2), tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold (§ 3-3), tvangsbehandling 

(§ 4-4) og bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold (§ 4-8) (32 ; 34, s. 192). Jeg 

kommer ikke til å gå gjengi hele lovteksten i de aktuelle paragrafene, men vil nevne noen 

aspekter som er viktigere for senere diskusjon i denne oppgaven.  

Hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse (32). 

I tillegg til dette må pasienten oppfylle ett av to tilleggskriterier; det man kaller behandlings- 

eller farekriteriet (34, s. 192). Det vil si at pasienten enten «får sin utsikt til helbredelse eller 

vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende 
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i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret [(behandlingskriteriet)]» (32), eller at 

pasienten «utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse 

[(farekriteriet)]» (32). Hovedvilkåret for tvungen observasjon er at det er overveiende 

sannsynlig at pasienten oppfyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern, det vil si at 

pasienten har en alvorlig sinnslidelse og enten oppfyller behandlings- eller farekriteriet (32). 

Dersom man benytter behandlingskriteriet, eller hvis pasienten «kun» utgjør en fare for egen 

helse, er det et krav om at pasienten også mangler samtykkekompetanse (34, s. 192). Alvorlig 

sinnslidelse er et rettslig begrep, og henviser ikke til en egen medisinsk diagnose (31, s. 31). 

Psykoser vil som regel falle inn under begrepets kjerneområde, men også andre lidelser kan 

omfattes at dette vilkåret. I grensetilfellene må man foreta en helhetsvurdering, der man ikke 

bare vektlegger selve sykdomstilstanden, men også utslagene den gir. Det man må svare på er 

om sykdommen får så store konsekvenser for pasientens funksjonsnivå og medfører en såpass 

stor grad av realitetsbrist at den kan sidestilles med en psykosetilstand (31, s. 31).  

Tvangsbehandling omfatter tvangsmedisinering og tvangsernæring, og gjelder kun for 

pasienter som er under tvungent psykisk helsevern (§ 3-3). Tvangsmidler som kan benyttes 

med hjemmel i § 4-8 er; mekaniske tvangsmidler (for eksempel belter), kortvarig 

isolasjon/skjerming («anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale tilstede» (32)), 

kortidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt eller kortvarig fastholding. 

Tvangsmidler etter denne paragrafen kan benyttes både på pasienter under tvungent psykisk 

helsevern og pasienter som er frivillig innlagt på institusjon. For personer under 16 år er det 

ikke tillat å bruke mekaniske tvangsmidler eller kortvarig isolasjon/skjerming (32).  

Uformell tvang 

Uformell tvang (eller fordekt tvang som det også kalles) er tvang som utøves uten å være 

nedfelt i lovverket, det vil si tvang som det ikke fattes juridiske vedtak om. Dette kan for 

eksempel være situasjoner der pasienter trues med ulike konsekvenser (som for eksempel 

utskrivelse) dersom de ikke godtar behandlingen som helsepersonell foreslår (34, s. 196).  
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Metode og litteratursøk 

Innsamling og anonymisering 

Siden obligatorisk innlevering av refleksjonsnotater ble innført på medisinstudiet i Oslo, har 

Senter for medisinsk etikk i Oslo samlet inn studentenes bidrag. Refleksjonsnotatene har blitt 

lagret i TSD (tjenester for sensitive data), en forskningsplattform som skal oppfylle de 

rettslige kravene til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (35).  

Av hensyn til taushetsplikten skal studentene sørge for at notatene er tilstrekkelig anonymisert 

ved omtale av pasienter og pårørende. Før innlevering må studentene bekrefte at opplysninger 

som kan bidra til identifisering av personer, slik som navn, fødselsår, særegne kjennetegn og 

lignende, ikke fremkommer i teksten. Videre må studentene bekrefte at teksten heller ikke 

inneholder navnet på sykehuset eller den aktuelle avdelingen. Ved lagring er også studentenes 

navn fjernet, og notatene lagret med nummer (fra 1 og oppover). Det eneste man ikke har 

fjernet er studentens kjønn. I notatene (og ellers) opplyses det ikke om dato for innlevering og 

de er, etter min kjennskap, ikke overordnet organisert etter årstall for innlevering. Notatene 

kan således ikke knyttes til enkeltindivider eller spesifikke studentkull. 

Utvelgelse 

Av alle de innsamlede notatene ble det vilkårlig plukket ut 100 stykker. Da det som nevnt 

ikke er skrevet noe i tittelen på dokumentene, eller i refleksjonsnotatene i seg selv, var det 

ingen anledning for meg å vite når notatene var skrevet og dermed hvilket årskull utvalget 

tilhører. Notatene kan ha vært fra ett kull eller flere kull. De kan ha vært skrevet i samme 

tidsperiode eller over perioden 2014-2018. Det var imidlertid viktig å ta hensyn til at jeg ikke 

satt igjen med notater fra eget kull. Både med tanke på hvordan dette kunne oppleves av 

medstudenter, samt at vi ville risikert at jeg kunne gjenkjent kasuistikkene (og dermed knyttet 

disse til ulike sykehus) dersom studentene skulle komme til å snakke seg imellom. Dette tok 

vi høyde for ved at utvelgelsen skjedde i forkant av at mitt årskull startet på 

psykiatrisemesteret.  
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Noen betraktninger 

At jeg ikke skulle vite tidspunktet notatene var skrevet var også et forsøk på å opprettholde 

graden av anonymisering, både for pasienter og pårørendes del – samt andre som figurerer i 

refleksjonsnotatene, inkludert studentene selv. Dette har således hatt klare fordeler, men det 

har også medført noen ulemper.  

En slik ulempe har vært ved vurderingen av om studentene har benyttet seg av aktuelt og 

relevant lovverk i sine notater. Noen ganger har jeg ved første øyekast tenkt at lovverket har 

blitt anvendt direkte feil, men etter å ha gått gjennom eldre lovverk sett at det kan hende det 

var korrekt dersom lovendringen skjedde i etterkant. Eksempelvis ble det fra 1. september 

2017 innført krav om manglende samtykkekompetanse ved bruk av tvang etter psykisk 

helsevernloven. Etter denne endringen ble det et vilkår at pasienten må mangle 

samtykkekompetanse ved vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern samt 

undersøkelse og behandling uten eget samtykke (31, s. 14). Så da en student i sitt 

refleksjonsnotat hevdet at det ved etablering av tvungent psykisk helsevern «gjøres eksplisitt 

unntak fra hovedregelen om samtykke» var det vanskelig å vite om dette var fordi studenten 

har gått glipp av et vesentlig juridisk aspekt, eller om studenten skrev notatet før endringen 

trådte i kraft. Det samme gjaldt refleksjonsnotater der det ble poengtert at vilkårene for tvang 

var tilstede «ettersom pasienten hadde en alvorlig sinnslidelse, samt oppfylte 

behandlingsvilkåret og/eller farevilkåret», men ikke nevnte noe om pasientens 

samtykkekompetanse. Dersom en student anvender en lov (eller utelater viktige aspekter ved 

loven) på en slik måte at jeg, ut i fra min forståelse, anser bruken som unøyaktig, på grensen 

til eller direkte ukorrekt har jeg oppsøkt ulike kilder før jeg konkluderer. Dette vil som regel 

si at jeg først leste gjennom paragrafen som studenten hadde anvendt. Dersom jeg fremdeles 

ikke var helt enig i anvendelsen leste jeg gjennom ulike rundskriv, fortolkninger av hvordan 

lover og forskrifter skal forstås og praktiseres, fra Helsedirektoratet. Om jeg fremdeles mente 

at anvendelsen var ukorrekt forsøkte jeg å finne ut om loven/paragrafen har blitt endret i løpet 

av perioden 2014-2018, og i så fall hvilke endringer som har blitt gjort (eksempelvis i form av 

tillegg, som i eksempelet ved «manglende samtykkekompetanse», eller i form av at 

paragrafen har blitt fjernet i nyere tid). Hvis jeg derimot ikke kunne finne noen slike 

endringer, og min oppfattelse stemte overens med rundskriv fra Helsedirektoratet, noterte jeg 

dette ned som «ukorrekt anvendelse av lovverk».  
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At samfunnet, og videre hva samfunnet er opptatt av, også er i stadig endring vil også kunne 

påvirke min fortolkning og analyse av refleksjonsnotatene. Hva vi eksponeres for i 

eksempelvis mediene, og graden av denne eksponeringen, kan påvirke hvordan vi fortolker 

ulike praksiser i psykisk helsevern. Eksempelvis publiserte Verdens Gang (36 ; 37 ; 38) i 

november 2016 en omfattende kartlegging av bruk av belter i psykiatrien. Det vil kunne 

tenkes at det som dominerer mediebildet også vil kunne påvirke hva som opptar studentene, 

hvor de retter sin oppmerksomhet og således hva de velger å ta opp i sine notater. Dersom alle 

mine refleksjonsnotater ble levert inn i et tidsrom der mediebildet viet stor oppmerksomhet til 

(lovstridig) tvangsbruk i psykiatrien, kan det ha gitt utslag i fordelingen av hvilke tema 

studentene velger å ta opp. Det kan også tenkes å ha gitt utslag for hvordan studentene 

argumenterer og reflekterer rundt bruken av tvang. Slike betraktninger og videre teoretisering 

rundt hva som kan ha vært med på å skape eller forme innholdet i dataene er noe man 

forsøker ved en latent tematisk analyse (39). Ved denne formen for analyse ville det 

antageligvis ha vært av større betydning å vite når refleksjonsnotatene ble skrevet, for å videre 

kunne se på aspekter slik som dette. Jeg har derimot valgt å se på det semantiske innholdet i 

denne oppgaven, og derfor er kanskje akkurat dette av litt mindre betydning for min analyse 

av resultatene.  

Samtidig er også medisinen i rask endring, og dette gjelder også psykiatrien. De forhold som 

presenteres i denne oppgaven kan være mer eller mindre aktuelle i dagens medisin enn 

tidligere. Nye behandlingsmetoder, nye synspunkter, nye retningslinjer, nye lover – og de 

utfordringer som kan oppstå spontant eller som et resultat av disse endringene – vil kunne 

skyve studentperspektivene fra et problemområde til et annet. Stadige endringer medfører ny 

forståelse av virkeligheten rundt oss, og disse forandringene, som er mer eller mindre erkjent, 

påvirker vår hverdag enten vi legger merke til det eller ikke. Til tross for dette vil jeg likevel 

si at disse notatene vil kunne si oss noe viktig, ikke bare om studentenes personlige situasjon, 

men også om forhold i psykiatrien, dimensjoner ved utdanningen og fremtidige læringsbehov. 

Etiske betraktninger 

Studenter fikk ved innlevering spørsmål om de samtykker til at oppgaven deres kan benyttes 

til forskningsprosjekter. Det presiseres at dette samtykket er frivillig, og implisitt at dette ikke 

vil påvirke om notatet godkjennes eller ikke. Den graden av anonymisering som også er 

foretatt (først ved at studentene selv anonymiserer personer og sykehus, deretter ved at 
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studentenes eget navn og årskull er fjernet) gjør det tilnærmet umulig for meg å identifisere 

studenter eller personer som figurerer i tekstene. Ettersom oppgaven således ikke befatter seg 

med sensitive persondata ble det sammen med veileder avklart at prosjektet ikke var 

meldepliktig overfor Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 

eller Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Litteratursøk (40) 

For å finne ut hvilken forskning som allerede er gjort på området (refleksjonsnotater i 

(medisin)utdanning) ble det foretatt et litteratursøk i databasen Medline via PubMed (1946 – 

dags dato). Søket ble strukturert med utgangspunkt i et PICO-skjema (se Figur 2). I denne 

oppgaven var man primært ute etter å finne litteratur som omhandler populasjonen 

«medisinstudenter». Det var også relevant for oppgaven at utfallet var et resultat av noe 

studentene hadde opplevd i en klinisk setting. I denne oppgaven er man ikke ute etter å 

sammenligne flere tiltak, men det var ønskelig å få med at «outcome» skulle ha en «etisk» 

eller «reflektiv» komponent. Dette ble derfor oppført under punkt C. Utfallet av 

intervensjonen skulle være i form av en skriftlig fremstilling. 

P 

Patient/Problem/Population 

I 

Intervention 

C 

Comparison 

O 

Outcome 

Medisinstudenter Klinisk praksis Etikk Refleksjonsnotater 

Figur 2. Modifisert PICO-skjema 

Utførelse av søket 

Søket ble foretatt i perioden 16.01.2020-17.01.2020. Søket ble sorter ved bruk av «Most 

recent» for å unngå at tidligere søk ble inkludert i resultatlisten (ved bruk av filteret «Best 

match»). Flere av søkeordene ble funnet ved benyttelse av databasens emneordliste (MeSH 

database), mens andre ble funnet ved å lese relevante artiklers «title and abstract» som dukket 

opp underveis. Termer funnet i MeSH databasen er markert med [Mesh], mens andre 

nøkkelord i «title and abstract» er denotert med [tiab]. Se Tabell 1 for utførelsen av søket. 
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Søk # Søkestrategi Antall objekter funnet 

#1 «Students, Medical»[Mesh] 32 578 

#2 «Education, Medical»[Mesh] 161 545 

#3 #1 OR #2 176 409 

#4 «Clinical clerkship»[Mesh] 4946 

#5 «Internship and residency»[Mesh] 48 028 

#6 #4 OR #5 52 449 

#7 «Clinical setting»[tiab] 34 113 

#8 «Clinical practice»[tiab] 180 144 

#9 «Clinical experience»[tiab] 34 905 

#10 «Clinical rotation»[tiab] 534 

#11 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 296 324 

#12 #3 AND #11 55 931 

#13 «Ethics»[Mesh] 144 181 

#14 «Reflection»[tiab] 55 045 

#15 «Reflections»[tiab] 26 459 

#16 #13 OR #14 OR #15 221 105 

#17 #12 AND #16 2166 

#18 «Writing»[Mesh] 34 365 

#19 «Writing»[tiab] 45 528 

#20 «Essays»[tiab] 3651 

#21 #18 OR #19 OR #20 66 659 

#22 #17 AND #21 116 

#23 #22 Filters: English, Norwegian, Swedish, Danish; Humans 107 

#24 #23 Format: Abstract 107 

Tabell 1. Gjennomføring av litteratursøk 

Det ble også foretatt et søk hvor man la til ordene «Psychiatry»[Mesh] og «Psychiatric» (se 

Tabell 2).  

#25 «Psychiatry»[Mesh] 102 845 

#26 «Psychiatric»[tiab] 324 906 

#27 #25 OR #26 403 167 

#27 #22 AND #27 7 

#28 #27 Filters: English, Norwegian, Swedish, Danish; Humans 7 

#29 #28 Format: Abstract 7 

Tabell 2. Gjennomførelse av søk med tilleggskriterier 

Dette søket ga ingen andre relevante resultater enn de som allerede var inkludert i søket 

ovenfor.  
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Utvelgelse av relevante artikler 

For seleksjon av relevante artikler så man først på artiklenes titler. Dersom de tydelig kunne 

relateres til denne oppgavens problemstilling ble de tatt med. Dersom man var i tvil gikk man 

nærmere gjennom artikkelens «abstract». Hvis «abstract» ikke var tilgjengelig, men tittelen 

hintet om at studien kunne være relevant, ble artikkelen søkt opp i universitetsbibliotekets 

databaser for å få tilgang til artikkelen i sin helhet.  

I utvelgelsen var man ute etter artikler som omhandlet medisinstudenter i en klinisk setting, 

der studentene ble bedt om å reflektere i form av en skriftlig innlevering. Det var ønskelig at 

«etikk» var en viktig del av selve refleksjonen, men grunnsøket ble likevel utvidet til å 

inneholde begrepet «refleksjon» i tillegg. Dette ble gjort fordi man ellers var redd for at 

relevante artikler skulle ekskluderes i søkeresultatet.  

Ved første gjennomgang ble alle artikler som omhandlet en form for skriftlig refleksjon av 

medisinstudenter inkludert, også artikler som omhandlet både medisinstudenter og utdannede 

leger. Artikler som kun omhandlet ferdig utdannede leger, annet helsepersonell eller studenter 

innenfor andre fagfelt (som eksempelvis sykepleierstudenter), ble ekskludert. Det ble ikke satt 

noen betingelser angående formatet eller andre forhold rundt det skriftlige produktet. 

Eksempelvis var det flere artikler som omhandlet refleksjon i «tweet-format» publisert på 

ulike sosiale medier (som Facebook og Twitter), også disse ble inkludert i første omgang. Fire 

kriterier ble likevel satt for utvelgelse: refleksjonen skulle ikke dreie seg om en rent 

medisinskfaglig problemstilling (da dette ikke harmonerer med denne oppgavens formål), det 

skulle være en skriftlig fremstilling produsert av medisinstudentene selv (altså ikke respons på 

et spørreskjema, et intervju, eller lignende), bakteppet for refleksjonen skulle være en klinisk 

situasjon som studentene selv har vært vitne til eller involvert i, og nedtegnelsene til 

studentene må være en del av hovedformålet i artikkelen. Årsaken til at man ønsket at en 

«klinisk situasjon» skulle være et kriterium, er at man var på utkikk etter eksempler på 

systematisk refleksjon over en praksissituasjon, og at denne skulle 

være retrospektiv (at studentene reflekterer over hendelsen i 

etterkant). Disse premissene ble satt sammen til en kortfattet 

stikkordsliste med fire punkter (se Figur 3). Punktene var ment til 

å være en slags «veileder» under gjennomlesingen, slik at hver 

artikkel ble vurdert opp mot de premissene man hadde fastlagt.  

1. Medisinstudenter 

2. Klinisk setting 

3. Refleksjon 

4. Skriftlig produkt 

Figur 3. Premisser for 

utvelgelse 
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Etter første gjennomgang stod 

man igjen med totalt 26 artikler. 

Disse ble deretter gjennomgått en 

gang til der man først sjekket at 

artiklene stemte med de 

premissene man tidligere hadde 

fastlagt (se Figur 3), samt at de 

oppfylte videre krav til innhold 

og hovedformål (Figur 4). 

Etter dette satt man igjen med åtte 

artikler. Disse ble deretter 

gjennomgått i detalj. Det man var 

ute etter var å se på om den 

enkelte artikkelens hovedformål 

tangerte de primære 

forskningsspørsmålene fastsatt i 

denne oppgaven (se Figur 5), samt 

at artiklene virkelig oppfylte 

tidligere fastlagte premisser (se 

Figur 3 og Figur 4). Igjen 

oppdaget man tre artikler der 

refleksjonsnotater ble brukt i et forsøk på å kartlegge andre aspekter eller utrede behov 

og/eller nye fokuseringsområder i medisinutdanningen eller legeprofesjonen. En av disse 

artiklene brukte tekstene til å undersøke hvilke aspekter ved mellommenneskelig 

kommunikasjon som studenter finner utfordrende, for å kunne bruke dette i en eventuell 

fremtidig utforming av læreplanen. Selv om denne kunne ha blitt inkludert, ettersom en stor 

del av artikkelen omhandler tematisk analyse av skriftlig refleksjon fra medisinstudenter, 

faller den likevel gjennom med tanke på at den er noe begrensende tematisk for studentene 

(«mellommenneskelig kommunikasjon»). I denne oppgaven gjøres det et poeng av å 

undersøke hva studenter selv ønsker å ta opp, og at det ikke legges for mange føringer som 

kan virke for begrensende for studentenes refleksjon. I tillegg til at artikkelen var noe 

begrenset tematisk, mener man også at den ligger litt utenfor denne oppgavens rekkevidde. 

Etiske aspekter kan være av stor betydning for helsepersonells kommunikasjon med pasienter 

1. Utforsking av studentperspektivet er hovedfokuset i 

artikkelen 

2. Tekstene skal ikke være benyttet som metode for å 

undersøke andre perspektiver 

3. Formålet med studien skal ikke være å undersøke en 

metodes egnethet 

4. Artikkelen skal ikke dreie seg om sammenligninger 

5. Artikkelen skal dreie seg om det tematiske innholdet i 

tekstene, ikke andre aspekter som eksempelvis kvaliteten på 

skrivingen 

Figur 4.  Krav til innhold og hovedformål 

Hovedproblemstillingen for denne prosjektoppgaven var å 

kartlegge hvilke etiske problemstillinger og verdikonflikter som 

kommer til syne i studentenes refleksjonsnotater, og hvordan 

disse problemstillingene diskuteres og analyseres. 

Andre forskningsspørsmål som adresseres i denne oppgaven er: 

1. Bruker studentene en systematisk refleksjonsmodell? 

2. Synliggjøres berørte parter på en relevant måte? 

3. Bruker studentene etisk teori og prinsipper i sin refleksjon, 

og hvordan ? 

4. Trekkes det inn aktuelt lovverk og på hvilken måte gjøres 

dette? 

 Figur 5. Hovedformål og primære forskningsspørsmål i denne 

prosjektoppgaven 
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og/eller pårørende, for eksempel hvilke vurderinger som ligger til grunn for hvilken 

informasjon som gis (taushetsplikt eksempelvis når informasjon gis til pårørende, pasienters 

rett til informasjon, ikke-skade prinsippet, osv.), men det er ikke her denne artikkelen har sitt 

hovedfokus. Fokuset i artikkelen retter seg mer mot hvilke aspekter av kommunikasjon 

studentene synes er vanskelig (for eksempel hvordan man skal formidle dårlige nyheter), og 

hvordan bruken av refleksjonsnotater kan kartlegge fremtidige fokuseringsbehov i 

kommunikasjonsundervisningen.  

Til slutt satt man igjen med tre artikler (se Tabell 3) som ble ansett som relevante og som 

tangerte godt med forskningsspørsmålene (se Figur 5) i denne prosjektoppgaven. Alle disse 

ble publisert i et fagfellevurdert tidsskrift. 

Tittel Forfattere Publiseringsdato 

Understanding ethichal dilemmas in the 
emergency department: views from medical 
students’ essays 

House JB, Theyyunni N, Barnosky 
AR, Fuhrel-Forbis A, Seeyave DM, 
Ambs D et al.  

2015 

Medical student’s experiences with medical 
errors: an anaysis of medical student essays 

Martinez W og Lo B 2008 

The Adequacy of Medical Ethics  Education in 
a Pediatrics Training Program 

Waz WR og Henkind J 1995 

Tabell 3. Relevante artikler 

Relevante artikler 

Understanding ethical dilemmas in the emergency department: views from medical 

students’ essays  

Denne artikkelen ble publisert i Journal of emergency medicine i april 2015 av forfatterne 

House, Theyyunni, Barnosky et al. I denne artikkelen analyserte man 173 refleksjonsnotater 

skrevet av fjerdeårsmedisinstudenter under obligatorisk praksis på et akuttmottak i perioden 

2012-2013. Med bakgrunn i disse refleksjonsnotatene undersøkte og kategoriserte man hvilke 

etiske dilemmaer og etisk utfordrende situasjoner fjerdeårsstudenter møter i akuttmottaket. 

Studentene ble bedt om å skrive et avsnitt om en etisk problemstilling de hadde opplevd i den 

aktuelle perioden. Dersom de ikke hadde opplevd en slik situasjon under sin praksis på 

akuttmottaket kunne de skrive om en tidligere erfaring fra en annen klinisk setting. 

Studentene ble ikke gitt noen annen form for veiledning med tanke på spesifikke etiske 

prinsipper eller problemstillinger. Studentene fikk bestått så lenge de fullførte oppgaven, 

uavhengig av innholdet i notatet. Her ble grounded theory benyttet som analysemetode for å 
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identifisere og katalogisere temaene som gikk igjen. Etter tekstene var kodet, ble de vanligste 

kodene analysert videre med tanke på relasjon til vanlige etiske prinsipper. Det ble totalt 

identifisert ni ulike tema i refleksjonsnotatene. Disse temaene fordelte seg i to kategorier; den 

ene omhandlet etiske konflikter, som inkluderte de fire etiske prinsippene (autonomi, 

velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet), den andre om etterstrebelsesverdige dyder 

(trofasthet, respekt, medfølelse, konfidensialitet og ærlighet). Det hyppigste temaet som ble 

tatt opp var autonomi (41%), etterfulgt av rettferdighet (32,4%), ikke-skade (31,8%), 

velgjørenhet (26,6%), trofasthet (12%) og respekt (8,7%). Andre tema som ble tatt opp var 

medfølelse (8,1%), ærlighet (3,5%) og konfidensialitet (2,9%). Hvert refleksjonsnotat kunne 

inneholde flere koder. Refleksjonsnotater var for det meste enten eksempler på hvordan de 

etiske prinsippene eller dydene ikke ble overholdt, eller eksempler på adferd som studenten 

beundret og mente burde fremholdes som gode eksempler til etterfølgelse (41).   

Medical students’ experience with medical errors: an analysis of medical students essays  

Denne artikkelen, skrevet av Martinez og Lo, ble publisert i juli 2008 i tidsskrifter Medical 

education. I denne studien fokuserte man på medisinstudenters erfaringer med medisinske 

feil, og man var spesielt interessert i tre aspekter; 1) studentenes respons, 2) overlegenes 

respons og 3) hvordan studentene beskrev videreformidling av informasjon angående feilen til 

pasienter og/eller familie. 191 fjerdeårsstudenter i perioden 2001 og 2002 ble bedt om å 

skrive en anonymisert tekst om en signifikant feil de enten hadde begått selv eller som de 

hadde observert i sin kliniske praksis. Oppgaven ble gitt i forbindelse med et obligatorisk kurs 

i medisinsk etikk, og studentene skulle forberede disse tekstene til en dag med forelesninger 

om temaet medisinske feil. Studentene ble ikke bedt om å adressere spesifikke spørsmål, men 

man ba dem vurdere hva som hadde skjedd og hvorfor, hvilke konsekvenser feilen hadde fått 

for pasientene og hvilken respons den utløste. 172 studenter leverte inn et essay, og av disse 

ble 147 analysert ved bruk av tematisk innholdsanalyse. 18% av studentene beskrev en feil de 

selv hadde begått, mens 76% beskrev en feil de hadde observert. 16% av studentene 

responderte med bekymring/engstelse («distress»), og oftere der studenten selv hadde begått 

en feil. 7% beskrev en respons fra overlegen som inneholdt en form for tildekking eller 

feilrepresentering av den medisinske feilen. 54% av essayene diskuterte hvorvidt pasienten 

og/eller familien hadde blitt informert om feilen, der litt over halvparten av studentene (54%) 

beskrev at pasient og/eller familie ble informert, mens 46% skrev at verken pasient eller 

familie ble informert. Noen studenter ble tilsynelatende frarådet fra å videreformidle 

informasjon eller diskutere feilen som ble begått (42).  
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The adequacy of medical ethics education in a pediatrics training program 

Denne artikkelen ble publisert i tidsskriftet Academic medicine i november 1995 av Waz og 

Henkind. Formålet med studien var å identifisere etiske dilemmaer som studenter hyppig 

møter under praksis i pediatrien. Under tredje året på et universitet i New York (Buffalo 

School of Medicine and Biomedical Sciences) må alle studenter lever inn en rapport der de 

beskriver et etisk dilemma som har oppstått under klinisk rotasjon i pediatrien. Man 

undersøkte alle essay som var blitt levert inn i løpet av en toårsperiode (fra juni 1992 til juni 

1994). Dette tilsvarte 214 studentessay, som man identifiserte følgende gjentakende tema fra; 

barnemishandling og omsorgssvikt (28%), bruk av heroiske tiltak for å vedlikeholde en 

terminal pasient (20%), taushetsplikt/konfidensialitet (19%), fordeling av medisinske 

ressurser (12%), surrogatavgjørelser på vegne av mindreårige (7%), respekt for pasientens 

autonomi ved ulike alderstrinn (4%), og formidling av diagnostisk og/eller prognostisk 

informasjon til mindreårige (2%). Basert på dette utformet man et spørreskjema som man ba 

«pediatric residents» svare på. Siden dette faller litt utfor denne prosjektoppgavens 

rekkevidde vil jeg ikke gjengi resultatene fra dette spørreskjemaet (43).  

Resultat fra litteratursøk 

Basert på dette litteratursøket synes det som at det er få publiserte studier som spesifikt 

omhandler etikkrefleksjon i medisinutdanningen. Det er ingen av de inkluderte tre artiklene 

som omhandler medisinstudenters etikkrefleksjon i psykiatrien.  

Analysemetode 

For å besvare noen av spørsmålene som stilles i denne oppgaven ble det valgt å benytte seg av 

tematisk innholdsanalyse. Tematisk innholdsanalyse er en metode som brukes til å 

identifisere, analysere og rapportere ulike mønstre/tema i et datasett. Denne metoden krever, 

kanskje i motsetning til andre former for analyse, ikke dyptgående eller detaljert kjennskap til 

bakenforliggende teori. Metoden anses derfor å være velegnet tilnærmingsmåte for 

nybegynnere, altså personer med liten eller ingen erfaring med forskning (39, s. 37). Braun og 

Clarke (39, s. 10-14) har laget en oversikt med hvilke punkter man bør ta stilling til før man 
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starter med analysearbeidet (se Figur 6). Jeg 

starter denne delen av oppgaven med å gå 

gjennom disse punktene:  

1. Hva teller som et tema? 

Grunnleggende sett skal et tema fange opp 

noe viktig om den innsamlede datamengden i 

relasjon til problemstillingen, og representerer 

en form for mønstret respons eller betydning i datasettet (39, s. 10). Et fundamentalt spørsmål 

ifølge Braun og Clarke (39, s. 10) er derfor hva man legger i sin definisjon av et tema, eller 

hvilken størrelse et tema må være? Må et tema ha en viss størrelse, og i så fall hvordan 

definerer man denne størrelsen? Skal størrelse baseres på hyppighet, altså hvor ofte det 

dukker opp i datasettet som helhet, eller skal det baseres på innhold, altså hvor mye plass 

temaet vies i de enkelte tekstene? Dette blir et spørsmål om prevalens, både med tanke på 

plass i hvert enkelt dataelement og over hele datasettet. Prevalens i forbindelse med tematisk 

analyse kan måles på flere forskjellige måter, og kan defineres av eksempelvis «hvor mange», 

«hvor mye» eller «hvor ofte» (39, s. 10-11). I denne prosjektoppgaven vil det si at man måtte 

ta en avgjørelse om et tema skal defineres ut fra hvor stor plass det tar rent innholdsmessig i 

enkelte refleksjonsnotat, eller om definisjonen skal basere seg på antallet refleksjonsnotater 

som adresserer eller tar opp den samme tematikken? 

I starten av arbeidet med denne prosjektoppgaven var min tanke at tema skulle defineres ut fra 

det sistnevnte, altså noe som ble tatt opp i flere refleksjonsnotater. Idéen var at dette ville 

gjøre at temaene jeg presenterte var mer representative for hva studenter flest anså som 

vanskeligst å forholde seg til. Slik ville hvert tema ha den nødvendige tyngden og teoretiske 

oppbyggingen til å rettferdiggjøre min presentasjon av akkurat dem. Imidlertid innså jeg at 

man ved bruk av denne fremgangsmåten på et vis ville kommunisere at tema som enkelte 

studenter tar opp er mindre viktige, eller mindre vanskelige å forholde seg til, kun fordi de 

ikke representerer et flertall. Eksempelvis var det et notat som tok opp en kasuistikk angående 

en pasient som ble behandlet som en kasteball i systemet, ikke var han ønsket på somatisk 

avdeling og ei heller på psykiatrisk avdeling. At et slikt tema (senere benevnt uønsket 

pasient), som altså bare ble tatt opp av én student, ikke skulle rapporteres som et eget tema 

føltes ikke helt riktig. Det var således viktig for meg å kunne beholde en viss grad av frihet i 

rapporteringen av resultatene. Jeg ønsket dypest sett at denne prosjektoppgaven skulle gi et så 

1. Hva teller som et tema? 

2. Rik beskrivelse av hele datasettet, eller 

detaljert utgreiing av ett aspekt? 

3. Induktiv eller teoretisk tematisk analyse? 

4. Semantiske eller latente tema? 

5. Epistemologi: essensialistisk/realistisk eller 

konstruktivistisk tematisk analyse? 

Figur 6. Punkter man bør ta stilling til før man starter 

analysearbeidet 
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riktig bilde som mulig av alle de problemstillingene studentene møter på i sin praksisperiode. 

Av denne grunn bestemte jeg meg for at hvor mange studenter som tar opp den samme 

utfordringen skulle være av mindre betydning.  

Jeg ville også at resultatene fra min oppgave i størst mulig grad skulle vise en generell 

tendens blant medisinstudenter, og ikke bare tendensen blant akkurat de refleksjonsnotatene 

som var valgt ut. I dette ligger det derfor en utfordring ved å skulle presentere tema 

utelukkende basert på prevalens i form av antall refleksjonsnotater dersom man ser på selve 

fordelingen av studentene i psykiatrien. Ettersom jeg ikke vet årstallet for mine notater, vet 

jeg ikke om de representerer ett enkelt kull eller flere kull. Derfor kan jeg ikke vite om 

fordelingen på de ulike praksisplassene er representativt for den reelle distribusjonen. Av de 

96 studentene, der refleksjonsnotatet var utvalgt til denne oppgaven, var fordelingen av 

oppgitt praksissted som følgende (se også Tabell 4): rundt 49% på akuttavdeling, 11% på 

poliklinikk, 10% på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, 10% på intermediæravdeling, 

8,0% på annen type avdeling og 5,0% på langtidsavdeling. Hos ca. 5,0% av studentene var 

utplasseringsplassen ikke nærmere spesifisert. Av studentene som oppga å ha vært i praksis på 

en annen type avdeling, hadde fire studenter 

vært utplassert på allmenn psykiatrisk 

døgnpost, avrusingsavdeling, 

konsultasjons- og liaison-enhet eller 

avdeling for rus og avhengighet (illegal 

rus), mens de resterende fire studentene 

hadde sin praksis på distriktspsykiatrisk 

senter (DPS). Denne fordelingen vil kunne 

ha betydning for fordelingen av hyppigst 

forekommende Eksempelvis kan man se for 

seg at bruk av tvang (og de etiske utfordringene som følger) er en større del av praksisen på 

en akuttavdeling enn det vil være på en poliklinikk. Pasientsammensetningen, deres 

underliggende diagnoser og akutte behov, samt personalets utfordringer i møte med disse 

pasientene, vil trolig være ulik. Denne betraktningen gjorde også at jeg så for meg at antallet 

studenter som tar opp samme tematikk skulle være av mindre betydning tematikk i 

refleksjonsnotatene. 

. 

Praksissted Antall % av alle 

Akuttavdeling 47 49,0 

Poliklinikk 11 11,4 

Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling 

10 10,4 

Intermediæravdeling 10 10,4 

Annen type avdeling 8 8,3 

Langtidsavdeling 5 5,2 

Ikke nærmere spesifisert 5 5,2 

Tabell 4 Oversikt over studentfordelingen i psykiatrien 
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Dette medførte imidlertid et nytt problem; dersom jeg skulle rapportere hvert eneste tema som 

sin egen kategori ble det til slutt svært mange kategorier. Det ble også plutselig vanskelig å 

skulle sortere flere notater under samme kategori. En slik fremstilling ville trolig ikke kunne 

gi et særlig godt bilde av den helhetlige situasjonen. Oversikten skal tross alt forhåpentligvis 

gi et enkelt oversiktsbilde, og ikke være en opplisting av alle mulige kategorier med alle sine 

små ulikheter. Hvis vi ser for eksempel ser på temaet «tvang» som kategori, er det nemlig slik 

at «tvang» sjeldent diskuteres under de samme forutsetningene eller fra det samme ståstedet 

hver gang. Det kunne kan enten omhandle formell tvang, i form av bruk av belter eller 

tvangsmedisinering, eller det kan dreie seg om uformell tvang, for eksempel ved at man truer 

med utskrivelse dersom pasienten ikke går med på legens behandlingsforslag. Utgangspunktet 

kan være en psykoselidelse, eller et selvmordsforsøk. Man kan diskutere om vilkårene for 

tvang er oppfylt, eller om en diagnose oppfyller kravet om alvorlig sinnslidelse. Jeg innså 

derfor at jeg var nødt til å finne en mellomting, en metode som både begrenset antall tema, 

samtidig som jeg beholdt bredden i min presentasjon av refleksjonsnotatene. Dette ble gjort 

på følgende måte: 

Da jeg leste gjennom et refleksjonsnotat ble tema definert ut fra hvor mye plass det tok i 

teksten. Ofte tok studentene opp flere tema samtidig, spesielt så man tendens til dette ved 

formulering av den etiske problemstillingen, men det var det som ble viet mest 

oppmerksomhet gjennom drøftingen (og teksten som helhet) som ble ansett som hovedtemaet. 

Samtidig er det slik at en etisk utfordring sjeldent diskuteres uten at den drar med seg (eller 

settes opp mot) andre etiske relevante utfordringer (for eksempel knyttes spørsmål om tvang 

ofte tett opp til respekten for pasientens selvbestemmelse). Derfor ble det foretatt en vurdering 

av hvilket tema som var selve utgangspunktet for at andre verdier/prinsipper ble diskutert. 

Slik at i en oppgave med både tvang og samtykke ble tvang valgt som hovedtema, fordi 

autonomi ble diskutert «sekundært» og på bakgrunn av bruken av tvang. 

Da jeg i etterkant satte opp en liste over disse temaene jeg hadde identifisert sorterte jeg disse 

inn i hovedkategorier og innførte også det jeg har valgt å kalle «subtema». På den måten fikk 

hvert notat sitt eget tema, mens man i etterkant så på alle disse temaene og fant 

hovedkategorier som disse kunne sorteres under. Sagt på en annen måte ble det derfor i denne 

oppgaven brukt prevalens i begge betydninger, både i form av innhold i det enkelte notat og 

over datasettet som helhet.  
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2. Rik beskrivelse av hele datasettet eller detaljert utgreiing av ett aspekt 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å gi en rik beskrivelse av datasettet, i stedet for en detaljert 

utgreiing av ett enkelt aspekt. En av grunnene til dette er at metoden regnes å være spesielt 

egnet dersom man undersøker et område som ikke er forsket på i så stor grad, eller der 

deltakernes synspunkter ikke er fullt ut kjent (39, s. 11). Gjennom litteratursøket har jeg ikke 

klart å finne noe forskning på akkurat dette området tidligere; studenter med praksis i 

psykiatrien. Jeg fant tre lignende studier, der man har sett på hvilke utfordringer studenter tar 

opp etter opplevelser i klinisk praksis, men ingen av disse omhandlet psykiatrien spesifikt. 

Den ene var basert på studenters opplevelse i akuttmottak, den andre handlet om erfaringer fra 

pediatrien, mens den tredje så på studentenes opplevelser med medisinske feil i løpet av 

klinisk praksis på studiet. Selv om det nok er slik at flere tematiske innholdsmomenter kan 

sies å overføringsverdi mellom disse ulike kliniske settingene, mener jeg likevel det visse 

forskjeller som er viktige å få frem og dermed underbygger nødvendigheten av det denne 

oppgaven søker etter. Synspunkter på og etiske utfordringer i forbindelse med avgjørelser i 

psykiatrien er velkjent, og det finnes flere studier på området; for eksempel i prosjektet i 

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang. Her så man imidlertid på hvordan helsepersonell og 

pasienter/pårørende så på bruken av tvang (17). Jeg er ikke kjent med at studenters 

synspunkter på dette, eller andre etisk utfordrende områder i psykiatrien, er fullt ut kjent.  

Selv om rik beskrivelse således har flere fordeler finnes det også noen ulemper. Ved å benytte 

seg av denne tilnærmingen vil noe av dybden og kompleksiteten i refleksjonsnotatene og 

studentenes betraktninger gå tapt (39, s. 11). Jeg skulle eksempelvis gjerne gått dypere inn i 

studentenes opplevelse av tvang, hvordan de oppfatter bruken av tvang og hvilke argumenter 

de kommer med i sine redegjørelser. Jeg tror det ville vært interessant å kartlegge hvilke 

synspunkter kommende leger innehar allerede før de trår ut i yrkeslivet. Samt hadde det vært 

spennende å forsøke å forstå hvor disse holdningene kommer fra, hva er det som former 

studentenes syn på tvangsbruk. Det ville vært lærerikt å sett på hvilke faktorer som fører til at 

man anser tvang som mer eller mindre greit i behandlingen av våre medmennesker. At noen 

studenter i sine refleksjonsnotater ikke bare argumenterer for, men nesten regelrett forsvarer, 

at pasienter vekkes for å tvangsmedisineres med sovemedisin, finner jeg personlig ganske 

urovekkende. Samtidig hadde det vært interessant å se på hva som ligger bak slike 

synspunkter, kanskje særlig med tanke på hvordan man kan forhindre at holdninger som dette 

utvikles og opprettholdes blant fremtidige leger. Jeg tror likevel det er hensiktsmessig å først 

fremme en rik beskrivelse av den datamengden jeg nå sitter på. En detaljert beskrivelse av et 
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enkelt aspekt vil tross alt gå på bekostning av andre aspekter. Man ville risikert å miste 

helhetsbildet som jeg ønsker å formidle. Dessuten er det vanskelig å se at problemstillingen 

som er valgt i denne oppgaven vil kunne la seg kombinere med noe annet enn en rik 

beskrivelse. Et prosjekt som nevnt over ville kunne være et forslag til en annen 

studentoppgave, som muligens kan bygge på de resultater man kommer frem til her.  

3. Induktiv eller teoretisk tematisk analyse  

I tematisk analyse kan tema eller mønstre i de enkelte dataelementene identifiseres på en av to 

måter, enten induktivt («bottom up») eller teoretisk/deduktivt («top down»). En induktiv 

fremgangsmåte gjør at temaene er sterkt forbundet med dataene, og innsamlet datamateriale 

kan ha lite sammenheng med det spesifikke spørsmålet som ble gitt til deltakerne. Temaene 

drives i mindre grad av forskerens teoretiske interesse på området. Slik blir induktiv analyse 

er en prosess der man koder dataene uten at man forsøker å tilpasse disse til en 

preeksisterende koderamme eller forskerens egne analytiske forestillinger. Denne formen for 

analyse er drevet av selve dataene. Teoretisk tematisk analyse på den annen side har en 

tendens til å ledes av forskerens teoretiske eller analytiske interesse på området. Denne 

metoden er dermed mer eksplisitt analysedrevet (39, s. 12). En slik måte å lese 

refleksjonsnotatene på kunne eksempelvis vært å stille spørsmål som «hvordan opplever 

studentene vurderinger av samtykkekompetanse», «hvordan forstår og bruker studentene 

begrepet sykdomsinnsikt» eller «hvordan omtaler studentene bruken av tvang i psykiatrien». 

Selv om en deduktiv analyse på mange måter kunne vært interessant, valgte jeg i denne i 

denne oppgaven å benytte meg av induktiv fremgangsmåte. Identifiserte tema skulle baseres 

på det studentene selv formidlet, og ikke være et resultat av en forhåndsbestemt henstilling. 

For det første ville dette samsvare bedre med oppgavens forskningsspørsmål, som i sin natur 

er relativt åpen og generelt søkende: Hovedproblemstillingen for denne prosjektoppgaven var 

å kartlegge hvilke etiske problemstillinger og verdikonflikter som kommer til syne i 

studentenes refleksjonsnotater, og hvordan disse problemstillingene diskuteres og analyseres. 

For det andre er denne formen mer forenelig med den type beskrivelse jeg ønsket å gi av 

datamaterialet. En tendens ved deduktiv analyse er nemlig at den fører til en mindre rik 

beskrivelse, og heller en mer detaljert analyse av ett aspekt av dataene (39, s. 12). Notatene 

ble derfor lest med formål om å finne ut hva studentene selv ønsket å fortelle, og ikke 

gjennomgått med et spesifikt spørsmål i tankene, for å kunne gi en rik beskrivelse av 

datamaterialet.  
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Selv om den induktive analysemetoden i hovedsak er datadrevet, og ikke anføres av 

forskerens teoretiske eller analytiske interesser innen feltet som ved en deduktiv 

fremgangsmåte, er det likevel ikke slik at forskere kan frigjøre seg helt fra sin teoretiske og 

epistemologiske tilhørighet, det vil si sin forforståelse. Dataene kodes ikke i et epistemologisk 

vakuum, men koding har også sin forutsetning i forskerens egne erfaringer og antagelser (39, 

s. 12). Mitt utgangspunkt er for eksempel at jeg er medisinstudent, og har selv skrevet et slikt 

notat med bakgrunn i min psykiatripraksis. Jeg har antagelser om brukt av tvang, at dette 

kanskje er en hyppig nevnt utfordring i notatene, at studentene i denne delen av praksisen er 

preget av en dominerende juridisk forståelse av problemstillingene og løsningene, og at etiske 

vurderinger kan komme i bakgrunnen.  

4. Semantiske eller latente tema 

Om man skal bedrive en latent eller semantisk tematisk analyse er en avgjørelse av hvilket 

nivå temaene skal identifiseres ut fra. Det finnes to slike nivåer i en tematisk analyse, og 

typisk fokuseres det eksklusivt på kun ett av disse. Enten identifiseres temaene på et 

semantisk (eller eksplisitt) nivå, eller ut fra et latent (eller fortolkende) nivå. Mens man ved en 

semantisk tilnærming identifiserer tema ut fra det som uttrykkes på overflaten, uten å søke 

etter dypere mening enn det som faktisk står skrevet, går man i en latent analyse lengre enn 

det uttrykte for å identifisere eller undersøke underliggende ideer, antakelser og konsepter 

(39, s. 13). Det vil si at man i denne oppgaven måtte bestemme seg for om man skulle basere 

seg kun på det som stod i teksten, som ved en semantisk tilnærming, eller om man skulle 

bevege seg lenger og fortolke studentenes tekster i en større sammenheng.  

Dersom man ser på forskningsspørsmålene i denne oppgaven kan man se at de primært 

omhandler det som ligger uttrykt på overflaten, og dermed sannsynligvis best vil kunne 

besvares med en semantisk innholdsanalyse. Slik problemstillingen er formulert, er det ikke 

inkludert noen videre spørsmål om en dypere forståelse enn det studentene selv formidler. 

Hovedformålet var ikke å søke etter underliggende konsepter, ideer eller antagelser blant 

studentene – og etterforske hvordan disse uttrykkes gjennom det semantiske innholdet i 

refleksjonsnotatene. Med et semantisk utgangspunkt involverer den analytiske prosessen, 

ideelt sett, en progresjon fra beskrivelse til fortolkning. Beskrivelsen er den delen der dataene 

er organisert slik at de viser mønstre i det eksplisitte innholdet, mens fortolkning er et forsøk 

på å teoretisere betydningen av dette mønsteret og deres bredere mening og implikasjoner (39, 

s. 13). Dette er også et av de formålene man så for seg med denne oppgaven; at man først 
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ønsket å gi en beskrivelse av innholdet, før man gikk over til å fortolke disse resultatene og se 

på hvilken betydning og implikasjoner dette kan ha videre.  

I tillegg til det overnevnte var det også flere begrensninger som førte til at man valgte å gå 

bort fra en latent tematisk analyse. En av disse begrensningene dreide seg rett og slett om 

tidsaspektet som var satt for prosjektoppgaven og størrelsen på datamengden jeg skulle gå 

gjennom. Man anså at en latent tematisk analyse ville være for omfattende med tanke på 

dette. Jeg har også begrenset erfaring med bruken av tematisk analyse, og det ble ansett som i 

overkant dristig å skulle begi seg med en metode som kanskje krever lengre fartstid og 

grundigere kjennskap til metoden enn jeg kunne skilte med. Det finnes også flere 

sammenhenger i disse valgene, eksempelvis er det ved en rik beskrivelse ofte vanlig å 

fokusere på semantiske tema, mens latente tema oftere er sentrale ved valg om å gi en 

detaljert beskrivelse av ett aspekt (39, s. 15)  

5. Epistemologi: essensialistisk/realistisk eller konstruktivistisk tematisk 

analyse 

Epistemologi betegner læren om forutsetninger og grunnlaget for vår erkjennelse. I 

erkjennelsesteorien skilles det mellom to ulike problemstillinger. Den ene omhandler 

erkjennelsens opprinnelse, mens den andre beskjeftiger seg med spørsmål om mulighet for 

kunnskapen – altså om det er mulig å oppnå viten (44). «Any theoretical framework carries 

with it a number of assumptions about the nature of the data, what they represent in terms of 

the «the world», «reality», and so forth» (39, s. 9). Spørsmålet rundt epistemologi bestemmes 

vanligvis ved utformingen av et forskningsprosjekt, og utgangspunktet veileder både hva man 

kan si om datamaterialet sitt og informerer samtidig om hvordan man teoretiserer mening. Det 

er derfor viktig at den teoretiske posisjonen for den tematiske analysen synliggjøres, og at det 

epistemologisk utgangspunkt uttrykkes klart (39, s. 14). 

En tematisk analyse kan være realistisk eller konstruktivistisk (39, s. 14). Med et realistisk 

synspunkt legger man til grunn at virkeligheten finnes der ute og at denne er mulig å oppdage 

gjennom forskning, og at man således kan rapportere erfaringer, meninger og realiteten til 

deltakerne (39, s. 11; 45, s. 224). Med denne fremgangsmåten går man ut fra at det finnes et 

hovedsakelig ensrettet forhold mellom meninger og/eller erfaringer og språket. Språket både 

reflekterer og setter oss i stand til å artikulere våre meninger og erfaringer. Slik at det er mulig 

å for eksempel teoretisere motivasjoner, opplevelser og mening på en rett frem måte. En 
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essensialistisk eller realistisk tilnærming vil således si at man tar utgangspunkt i at det 

innholdet som beskrives, reelt foreligger (39, s. 14). Med en konstruktivistisk tilnærming 

derimot går man ut fra at det ikke finnes noen ytre virkelighet som det er mulig å få tak i 

gjennom forskning (45, s. 224). Fra et konstruktivistisk perspektiv er meninger og opplevelser 

et sosialt produkt. Produktet anses ikke som noe som kommer fra individet selv, produktet 

bare reproduseres (39, s. 14). Virkeligheten blir således konstruert i og gjennom språket, og 

man kan derfor kun etterspørre deltakernes representasjon av situasjoner (39, s. 14; 45, s. 224, 

227). En konstruktivistisk forståelse innebærer at man, ut fra en på forhånd gitt forforståelse, 

skaper eller konstruerer data. Forskning blir således en måte å konstruere ulike versjoner av 

virkeligheten, og forskerens fortolkning blir det nærmeste vi kommer sannheten (45, s. 224).  

I relasjon til denne oppgaven vil jeg si at utgangspunktet mitt er et essensialistisk /realistisk 

ståsted. Jeg legger til grunn at virkeligheten reelt sett finnes og at det er mulig for meg å 

undersøke denne gjennom hva studentene uttrykker i sine refleksjonsnotater.   

Gjennomføring av analysen 

Braun og Clarke (39, s. 16-23, 35) har laget en 

trinnvis guide for hvordan man kan gjennomføre 

den tematiske analysen (se Figur 7). Jeg har i mitt 

arbeid valgt å legge meg ganske nærme deres 

fremgangsmåte, men med noen unntak:  

I selve arbeidet med den tematiske analysen har jeg 

fulgt oppskriften strukturert, men ikke kronologisk med tanke på tidspunkt. For meg veksling 

mellom ulike deler av oppgaven en bedre måte å arbeide på, fordi den ligger tettere opptil 

mine personlige preferanser, samt at det gir meg tid til å reflektere og tenke over hva jeg 

nettopp har gått gjennom. Hvis jeg står fast finner jeg at en pause, der jeg arbeider med andre 

deler av oppgaven, gjør det lettere for meg å se nye løsninger når jeg vender tilbake. 

Fase 1: Gjøre seg kjent med datamaterialet 

Den første fasen av prosessen handlet om å gjøre seg kjent med det skriftlige materialet jeg 

hadde fått utlevert. Det hadde vilkårlig blitt plukket ut 100 refleksjonsnotater, og alle disse ble 

gjennomlest minst to ganger – de fleste opptil flere ganger. Etter første gjennomlesning ble ett 

Fase 1. Gjøre seg kjent med datamaterialet 

Fase 2. Generering av innledende koder 

Fase 3. Søken etter temaer 

Fase 4. Evaluering av temaer 

Fase 5. Definisjon og benevning 

Fase 6. Produksjon av rapport 

Figur 7. Ulike faser i den tematiske analysen 
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refleksjonsnotat ekskludert fordi det viste seg å være et duplikat av et annet (trolig som følge 

av at det hadde blitt lagt inn i TSD to ganger).  

Ved første gjennomlesning tok jeg få eller ingen notater . Her forsøkte jeg i stedet å få en 

slags oversikt og mer «overfladisk» forståelse av refleksjonsnotatene som en helhet. Jeg 

tenkte over hva som slo meg med disse notatene, var det noe som jeg merket påvirket meg 

positivt eller negativt, hvilke inntrykk satt jeg igjen med, og hva ønsket jeg å finne mer ut av? 

Ved andre gjennomlesning ble jeg mer fokusert i min lesing og tok flere notater. For hvert 

enkelt notat skrev jeg ned noen stikkord om innhold, problemstilling, og generelle tanker.  

Fase 2: Generering av de første kodene 

Etter den første fasen var unnagjort begynte arbeidet med å opprette de første kodene, og i 

denne fasen organiseres dataene inn i meningsfulle grupper (39, s. 18). En kode refererer til 

«[...] the most basic segment, or element, of the raw data or information that can be assesed in 

a meaningful way regarding the phenomenon» (46, s. 63), og representerer enten semantiske 

eller latente trekk ved datamaterialet som fremstår interessant for den som utfører analysen 

(39, s. 18). Kodet datamateriale er imidlertid forskjellig fra analyseenhetene (temaene) som 

ifølge Braun og Clarke (39, s. 18) oftere er bredere. I denne fasen fulgte jeg rådet til Braun og 

Clarke (39, s. 19) om å kode så mange potensielle tema/mønstre som mulig, ut fra det 

tidsaspekter jeg jobbet innenfor.  

Jeg leste først gjennom hvert refleksjonsnotat og noterte ned noen begynnende koder på 

forsiden av notatet. Slike koder kunne for eksempel være: tvangsmedisinering, autonomi, 

samtykkekompetanse, respekt, SME-modellen. Alt jeg kom over, og som jeg tenkte kunne 

være relevant for denne oppgavens problemstilling og de underliggende 

forskningsspørsmålene, ble notert.  

Ved andre gjennomlesning gikk jeg mer systematisk til verks, og var til dels mer grundig i 

kodearbeidet. Tilnærmingen til datamaterialet i denne fasen var preget av en slags dobbelthet; 

jeg leste refleksjonsnotatene for å komme frem til funn basert i teksten, samtidig som jeg 

aktivt søkte etter svar på det man allerede hadde klarlagt at man ønsket å få ut av notatene; for 

eksempel bruk av refleksjonsmodell, bruk av etiske prinsipper/teorier, bruk av juridisk 

argumentasjon (med andre ord lette man aktivt etter svar på de ulike forskningsspørsmålene). 

I starten av denne gjennomlesingen la jeg merke til at jeg kunne glemme å adressere visse 

aspekter ved refleksjonsnotatene, slik at jeg senere måtte gå tilbake for å lese 
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refleksjonsnotatet på nytt. Jeg bestemte meg derfor for å sette opp en form for «oppskrift» for 

hvordan jeg skulle gå gjennom hvert notat. En klar struktur gjør at jeg arbeider bedre og med 

større letthet kommer meg gjennom datamaterialet. Det forhindrer også at jeg må gå tilbake 

mange ganger for å notere ned de punktene jeg er ute etter. Med en oppskrift opplevde jeg 

både at det ble bedre kontinuitet i arbeidet, det ble enklere og hvert notat fikk samme mengde 

oppmerksomhet.  

Jeg gikk gjennom hvert notat med følgende oppskrift: Først noterte jeg hvor studenten hadde 

hatt sin praksis (for eksempel i akuttmottak eller poliklinikk). Etterpå leste jeg gjennom 

teksten i sin helhet, og noterte hvorvidt studenten hadde benyttet seg av en systematisk 

refleksjonsmodell. Jeg noterte også ned dersom noen av studentene hadde endret, fjernet eller 

byttet rekkefølgen på trinnene i SME-modellen. Deretter så jeg spesifikt på situasjonen 

studenten beskrev, og lagde noen stikkord basert på studentens egne formuleringer. Etter dette 

gikk jeg gjennom teksten på nytt, med fokus på å generere mulige tematiske koder.  

I dannelsen av de første kodene brukte jeg flere forskjellige tilnærminger; det kunne være 

koder basert på studentenes formuleringer, det kunne være sitater trukket ut av teksten, eller 

det kunne være mine egne uttrykk. Etter jeg hadde formulert noen mulige temakoder leste jeg 

gjennom notatet for å finne svar på de ulike forskningsspørsmålene som ikke ble adressert 

tidligere i denne fasen. Det innebar at jeg så på berørte parter og synliggjøringen samt 

redegjørelsen av disse, bruken av etiske prinsipper/teorier, bruken av lovverk og forholdet 

mellom jussen og etikken i refleksjonsnotatet.  

Helt til slutt av denne gjennomlesningen noterte jeg ned aspekter som for meg fremstod som 

interessante å undersøke videre, sitater jeg kunne tenke meg å bruke i den ferdige rapporten, 

eller momenter i teksten som jeg opplevde som uklare på et eller annet vis. Eksempler på det 

siste kunne for eksempel være anvendelse av lovverk som jeg ikke helt var enig med (men 

som jeg var usikker på om var direkte feilaktig), eller det kunne være spesifikke spørsmål som 

jeg ønsket å ta opp med veileder (for eksempel om jeg hadde forstått studenten riktig eller om 

veileder var av en annen oppfatning). Å få tilbakemelding fra veileder i denne prosessen var 

meget nyttig, ettersom det viste seg at jeg i noen tilfeller kunne ha en litt strengere oppfatning 

og dermed en noe mindre objektiv tilnærming til det studentene skrev. Alt jeg kom over ble 

skrevet på forsiden av refleksjonsnotatet. Figur 8 gir et eksempel på hvordan dette kunne se ut 

i praksis.  
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Avdeling Akuttmottak 

Refleksjonsmodell Ja, SME-modellen 

Situasjon Kvinne med mulig paranoid psykose, massive vrangforestillinger, fremstod suicidal 

Oppsøkt psykisk helsevesen frivillig, men opplevd som vekslende samarbeidsvillig. 
Nekter å ta imot anbefalt medikamenter på grunn av frykt for bivirkninger. Flere ganger 
i løpet av det frivillige oppholdet forsøkt å skrive seg ut, men overtalt til å bli 

Får til slutt beskjed om at det er liten vits i å være innlagt dersom hun ikke ville la seg 
behandle. Kvinnen ønsker da å skrive seg ut, men blir da konvertert på bakgrunn av 
selvmordsrisiko 

Mulig tema Tvang, formell tvang, tvang mot frivillig innlagt pasienter, konvertering, 
samtykkekompetanse, autonomi 

Berørte pater Pasienten (redegjort) 

Psykiateren (redegjort) 

Etikk Prinsipper: Respekt for pasientens autonomi, velgjørenhet, ikke-skade 

Korrekt: Ja 

Aktualisert: Ja 

Jus Psykisk helsevernloven §3-3, §3-4 og §4-4 

Relevant: Ja 

Etikk vs. jus Omtrent like mye 

Annet Studenten nevner samtykkekompetanse, men skriver ingenting om hvordan man kan 
vurdere om en pasient er samtykkekompetent 

Fordekt tvang? Later som kvinnen har et reelt valg? 

Sitat: «Hvordan føles det å ha så mye makt over et annet menneske?» 

Mulig feilaktig lovbruk: Usikkert om studenten vet at farekriteriet alene ikke er nok for 
§3-3 («På den annen side er det sannsynlig at pasienten ved utskrivelse vil være til fare 
for å skade og/eller ta livet av seg. Det er hovedbegrunnelsen for å tvangsinnlegge 
henne») 

Figur 8. Eksempel på oppsummering av et refleksjonsnotat 

Hvert refleksjonsnotat ble gjennomgått på samme måte, og fikk en tilsvarende 

«oppsummering». Da jeg hadde gått gjennom alle notatene tok jeg en ny runde der jeg så på  

momenter jeg hadde vært usikker på, eller som jeg ønsket å undersøke videre. For eksempel 

kunne det være lovverk jeg mente var anvendt feil, eller aspekter som jeg oppdaget hadde gått 

igjen i flere notater (for eksempel det med samtykke og samtykkevurderinger). Jeg opprettet 

et eget dokument med beskrivelse og forklaring av alle slike momenter som jeg ønsket å ta 

opp i den endelige rapporten. Etter denne fasen satt jeg igjen med en veldig lang liste med 

mulige tematiske koder.  

Fase 3: Leting etter tema 

Denne fasen begynner når alle dataene er kodet og sortert (39, s. 19). Her skifter analysen 

fokus, det vil si den går opp et nivå, fra det smale (kodene) til det brede (temaene). I denne 
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fasen kan koder forfremmes til tema, men det er ifølge Braun, Clarke og Hayfield (45, s. 236) 

mer vanlig at man samler flere koder som ligner hverandre slik at de sammen danner ett tema. 

Nøkkelkriteriet for å bestemme om et potensielt tema faktisk er et tema er at det både 

identifiserer et koherent aspekt av dataene, samtidig som det forteller oss noe om dem i 

relasjon til oppgavens problemstilling (45, s. 236). Et tema må bygges på et sentralt 

organiserende konsept, eller «a key analytic point» som Braun, Clarke og Hayfield (45, s. 

236) kaller det. Samtidig som man vurderer temaene hver for seg, må man også se på 

relasjonen dem imellom. Altså; forteller temaene det du ønsker formidle, og fungerer temaene 

som helhet? (39 ; 45, s. 236). Det vil si at denne fasen innebærer to ulike nivåer for vurdering 

og utvikling av tema. Det første nivået involverer å gjennomgå temaene på nivået med det 

kodede datamaterialet. Det betyr at man må lese gjennom alt det ekstraherte materialet for 

hvert tema, og bestemme seg for om det danner et sammenhengende mønster. Dersom temaet 

virker å danne et slikt logisk mønster, kan man gå over til det andre nivået. Dersom temaet 

ikke fungerer må man foreta en vurdering om problemet ligger i temaet selv, eller om noe av 

det ekstraherte materialet rett og slett ikke passer inn. Dette vil da medføre at man enten må 

arbeide videre med temaet, danne et nytt tema, flytte det ekstraherte materialet som ikke 

passer inn eller eventuelt fjerne dem fra analysen (39, s. 19). 

Jeg satte i gang med Fase 3, men opplevde at overgangen bød på noen problemer. Jeg kastet 

derfor et blikk på listen over koder generert i Fase 2, og oppdaget da flere koder som passet 

dårlig med oppgavens hovedformål, var for vage i formuleringen, henviste mer til en 

situasjonsbeskrivelse, eller som refererte til ulike etiske prinsipper. Angående det sistnevnte 

er det ikke slik at jeg generelt anser bruken av etiske prinsipper som tema som «feil». 

Problemet var at jeg ikke kunne huske noen notater der studentens hovedfokus var refleksjon 

rundt et spesifikt etisk prinsipp. Prinsippene ble slik jeg husket det hovedsakelig brukt i 

argumentasjonen. Listen fremstod slik som ikke helt fullgodt gjennomarbeidet. Jeg gikk 

derfor tilbake til arbeidet med notatene, og foretok flere modifiseringen i listen over kodene. 

Etter jeg hadde gjort dette fortsatte jeg med Fase 3.  

I første del av denne fasen så jeg gjennom alle de kodene jeg hadde notert ned for hvert notat, 

og begynte så å sortere koder som lignet hverandre. I andre del av denne fasen fant jeg 

foreløpige navn til de disse temaene. Til slutt satt jeg igjen med 23 mulige tema (se Tabell 5): 
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Tvangsmedisinering, tvangsmidler og tvangsinnleggelse 

«Ikke-tvang» 

Tvang mot frivillig innlagte pasienter 

Konvertering/overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern 

Samtykke 

Behandlers rett til innsyn i journal 

Taushetsplikt 

Samhandling mellom psykiatrien og somatikken 

Uenighet om sykdomsforståelse og/eller behandlingstiltak mellom behandler og 
pasient 

Uenighet mellom behandlere 

Pårørendeinvolvering til besvær? 

Legens dobbeltrolle 

Press fra kollegaer 

Ansvar vs. Trygghet 

Lege-pasient-forholdet 

Forhold etter utskrivelse 

Profesjonalitet/habilitet 

Vanskelige avgjørelser og prioriteringer 

Studentrollen 

Tillit 

Negative følelser 

Respekt for pasientens ønsker 

Diverse 

Tabell 5. De første tematiske kodene 

Fase 4: Revurdering av tema 

Denne fasen handler om å finpusse de temaene man har kommet frem til. Her finner man 

kanskje tema som ikke passer så godt, som har manglende grunnlag eller flere tema som kan 

slås sammen (39, s. 20). Med god hjelp fra veileder ble det foretatt flere navneendringer og 

videre sammensmelting av noen temakategorier. Tvangsmedisinering, tvangsmidler og 

tvangsinnleggelse ble endret til formell tvang. Ikke-tvang fikk det nye navnet positiv 

legitimering av tvang. Tvang mot frivillig innlagte pasienter og konvertering/overføring fra 

frivillig til tvungent psykisk helsevern ble slått sammen til tvang og frivillig innleggelse. 

Formell tvang, positiv legitimering av tvang og tvang og frivillig innleggelse ble deretter slått 

sammen til hovedtemaet tvang. Samtykke og behandlers rett til innsyn i journal ble slått 

sammen til ett tema under benevnelsen samtykke, og noen notater fra taushetsplikt ble flyttet 
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over hit. Samhandling mellom psykiatrien og somatikken og uenighet om sykdomsforståelse 

og/eller behandlingstiltak mellom pasient og behandler fikk begge nye navn, henholdsvis 

samarbeid og uenighet. Videre ble et nytt tema trukket ut fra et refleksjonsnotat under 

kategorien samarbeid og benevnt uønsket pasient. Uenighet var nå ikke bare begrenset til 

uenighet mellom behandler og pasient, men også mellom andre involverte parter. 

Pårørendeinvolvering til besvær? og uenighet mellom behandlere ble begge ansett til å 

samstemme godt med denne nye definisjonen, og ble dermed flyttet til uenighet. Ansvar vs. 

trygghet ble lagt under vanskelige avgjørelser og prioriteringer (nå benevnt vanskelige 

vurderinger), og deretter slått sammen med legens dobbeltrolle, profesjonalitet/habilitet (nå 

kun profesjonalitet), pasient-lege-forholdet og press fra kollegaer. Denne nye kategorien fikk 

navnet legerollen, og tillit og negative følelser ble begge sortert inn under subtemaet pasient-

lege-forholdet. Studentrollen og taushetsplikt ble stående som egne kategorier. Forhold etter 

utskrivelse fikk et nytt navn; profesjonelt ansvar og utskrivelse. Respekt for pasientens ønsker 

fikk den nye betegnelsen respekt. Etter disse endringene, med både navneendringer og 

definisjonsmessige endringer, kunne refleksjonsnotater som tidligere ble sortert under diverse 

få nye plasseringer. Den nye listen, med de 10 ulike temaene, ble dermed seende slik som 

angitt i Tabell 6. 

Tema fra 
refleksjonsnotatene 

Subtema 

Tvang Formell tvang, tvang og frivillig innleggelse, positiv legitimering av tvang 

Samtykke  

Samarbeid  

Uenighet Mellom behandlere, mellom behandler og pasient, mellom behandler og 
pårørende, mellom behandler/pasient og pårørende, mellom behandler/pårørende 
og pasient 

Uønsket pasient  

Legerollen Legens dobbeltrolle, Press fra kollegaer, profesjonalitet/habilitet, vanskelige 
avgjørelser og prioriteringer, pasient-lege-forholdet 

Studentrollen  

Taushetsplikt  

Profesjonelt ansvar og 
utskrivelse 

 

Respekt  

Tabell 6. Endelige tema 

I denne fasen ble ytterligere tre notater fjernet etter diskusjon med veileder. Det ene fordi det 

ikke omhandlet psykiatrien, det andre fordi det dreide seg om en rent medisinskfaglig 
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problemstilling, og det tredje fordi det var vanskelig å identifisere hva studenten egentlig 

mente å ta opp i sitt refleksjonsnotat. Det vil si at av de 100 refleksjonsnotatene ble totalt 96 

tatt med videre.  

Fase 5: Definisjon og navngivning av tema 

Etter fase 4 satt jeg altså igjen med 10 ulike tema, hvorav noen var inndelt i egne subtema. I 

denne fasen gikk jeg også gjennom noen refleksjonsnotater som jeg hadde vært litt usikker på, 

eller som jeg kom til å tenke at ikke passet så godt i sine respektive kategorier. Var jeg veldig 

usikker, søkte jeg råd hos veileder.  

Fase 6: Produksjon av rapport 

Etter alle temaene var klargjort ble resultatene ført inn i oppgavens resultatdel, og relevante 

aspekter videre drøftet i diskusjonsdelen.  

Fremgangsmåte for diskusjon 

I diskusjonsdelen vil jeg se nærmere på og besvare de fire forskningsspørsmålene sett i lys av 

den tematiske analysen. 
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Resultater 
Ettersom man i denne oppgaven så på flere ulike aspekter ved studentenes refleksjonsnotater 

er det naturlig at man deler opp resultatdelen tilsvarende. Jeg vil først presentere resultatene 

med bakgrunn i hva som er oppgavens hovedformål, deretter vil jeg presentere resultatene fra 

de andre forskningsspørsmålene etter tur.  

Tema fra studentenes refleksjonsnotater 

Fra de 96 refleksjonsnotatene ble det utarbeidet 10 

hovedtema. Den prosentvise fordelingen av temaene 

fra studentenes refleksjonsnotater var som følger: 

rundt 48% omhandlet tvang, 15% handlet om sider 

ved legerollen, 15 % om etisk og faglig uenighet, 6% 

om profesjonelt ansvar og utskrivelse, 6% om 

samtykke, 3% om respekt, 2% om samarbeid, 2% om 

sider ved studentrollen, 2% om taushetsplikt og 1% 

om uønsket pasient. Se også Tabell 7. 

Jeg vil i videre avsnittet gi en presentasjon av hvert 

hovedtema (med eventuelle underliggende subtema).  

Tvang 

Tvang med forekomst på 48% var det definitivt 

hyppigst forekommende temaet blant 

refleksjonsnotatene. Dette temaet ble videre 

inndelt i følgende subtema: formell tvang, positiv 

legitimering av tvang og tvang og frivillig 

innleggelse. Se Tabell 8 for prosentvis fordeling. 

Formell tvang var det hyppigste subtemaet i denne 

kategorien, og utgjorde ca. 70% av 

refleksjonsnotater om tvang. Subtemaet inkluderte følgende former for formell tvang: tvungen 

observasjon, tvungent psykisk helsevern (med eller uten døgnopphold), tvangsbehandling, 

tvangsmidler, overføring uten samtykke og skjerming.  

Hovedtema Antall % av alle 

Tvang 46 47,9 

Legerollen  14 14,6 

Uenighet 14 14,6 

Profesjonelt ansvar 
og utskrivelse 

6 6,3 

Samtykke 6 6,3 

Respekt 3 3,1 

Samarbeid 2 2,1 

Studentrollen 2 2,1 

Taushetsplikt 2 2,1 

Uønsket pasient 1 1,0 

Totalt 96 100 

Tabell 7. Oversikt over fordeling av hovedtema, 

sortert etter hyppighet 

Subtema Antall % av tvang 

Formell tvang 32 69,6 

Positiv legitimering 
av tvang 

10 21,7 

Tvang og frivillig 
innleggelse 

4 8,7 

Totalt 46 100 

Tabell 8. Oversikt over fordeling av subtema under 

tvang 
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Positiv legitimering av tvang er et subtema som beskriver studenter som har reflektert og 

debattert rundt begrensninger for (lovmessig) bruk av tvang i psykiatriene. Dette kan være 

studenter som diskuterer hvorfor man ikke kan tvangsinnlegge pasienter på bakgrunn av økt 

selvmordsrisiko uten at det foreligger en alvorlig sinnslidelse. Eller en student som diskuterte 

problemer med at elektrokonvulsjonsbehandling ikke er inkludert i § 4-4 i psykisk 

helsevernloven og argumenterte for hvorfor dette burde være tillat. Dette subtemaet utgjorde 

rundt 22%. 

Tvang og frivillig innleggelse utgjorde ca. 9% av subtemaene under tvang, og er 

refleksjonsnotater der studenter har diskutert og problematisert rundt forskjellige typer tvang, 

som har blitt utøvd eller vurdert iverksatt, overfor frivillig innlagte pasienter: For eksempel 

ved å bryte konverteringsforbudet, eller ved bruk av formell tvang i form av fastholdelse og 

beltelegging mot frivillig innlagte pasienter.  

Legerollen 

Dette temaet omhandlet diverse 

problemstillinger knyttet til den rollen man 

har som lege, og utgjorde sammen med 

uenighet den nest største kategorien i 

refleksjonsnotatene. 15% av studentene 

skrev om ulike forhold knyttet til temaet 

legerollen. Subtemaene her var: legens 

dobbeltrolle (ca. 36%), pasient-lege-

forholdet (ca. 21%) , vanskelige vurderinger 

(ca. 21%), opplevd press fra kollegaer (ca. 14%) og profesjonalitet (ca. 7%). Se også 

Tabell 9.  

Legens dobbeltrolle henspiller på notater som dreide seg om konflikter som oppstår når leger 

forsøker å fylle både rollen som pasientens beskytter/advokat samt samfunnets beskytter (for 

eksempel plikten til å beskytte andre dersom man mistenker at pasienten vil komme til å 

skade noen), i tillegg til å fordele ressurser rettferdig og basert på visse kriterier. Slike 

kriterier kan for eksempel være avdelingers egne retningslinjer for hvilke pasienter de tar inn, 

med tanke på underliggende diagnoser (eksempelvis avdelinger som spesialiserer seg på 

spiseforstyrrelser) og hvem de ikke aksepterer (eksempelvis er det noen avdelinger som ikke 

Subtema Antall % av legerollen 

Legens dobbeltrolle 5 35,7 

Pasient-lege-forholdet 3 21,4 

Vanskelige vurderinger 3 21,4 

Press fra kollegaer 2 14,3 

Profesjonalitet 1 7,1 

Totalt 14 100 

Tabell 9. Oversikt over fordeling av subtema under 

legerollen 
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aksepterer pasienter som regnes som å ha økt voldsrisiko), eller det kan dreie seg kriterier for 

sosiale ytelser (som for eksempel arbeidsavklaringspenger). 

Pasient-lege-forholdet omhandler aspekter som kan gjøre det vanskelig å være den 

medisinske parten i relasjonen, og som kan forringe kontakten og forståelsen mellom partene 

(og muligens også føre til et dårligere behandlingstilbud for pasienten). I denne 

underkategorien var det tre notater. Det ene notatet reflekterte rundt hvordan man skal 

håndtere egne negative følelser overfor en pasient. Det andre reflektere rundt hvordan 

manglende tillit til det pasienten forteller kan forringe den terapeutiske relasjonen. Det tredje 

notatet omhandlet en pasient som ønsket innsyn i egen journal for å se hva legene på 

avdelingen hadde skrevet om han, noe man fryktet ville vanskeliggjøre videre samarbeid. 

Vanskelige vurderinger omfattet tre notater. Det ene notatet omhandlet spørsmål vedrørende 

når det var berettiget å kontakte barnevernet, og hvilke grunner som kan medføre en eventuell 

omsorgsovertagelse. Det andre notatet dreide seg om iverksetting av en spesifikk type 

medisin som legen ikke var komfortabel å starte opp med på poliklinikken. Problemet her var 

at den aktuelle avdelingen pasienten var søkt inn til hadde lang ventetid, og man var ganske 

overbevist om at hvis pasienten ikke startet på medisinen hurtig ville tilstanden hennes 

forverres betraktelig. Det tredje notatet omhandlet en student som hadde vært med på et 

inntaksmøte der man tok opp en pasient med en kriminell forhistorie som gjorde personalet 

usikre på om de hadde ressurser eller kompetanse nok til å behandle denne pasienten 

forsvarlig. Det var få lignende avdelinger som spesialiserte på denne pasientens medisinske 

utfordringer som i det aktuelle tilfellet. Det var således få andre muligheter for pasienten å få 

hjelp andre steder med høyere kompetanse og større ressurser tilgjengelig for slike pasienter.  

Press fra kollegaer viser til to refleksjonsnotater der studenten reflekterte rundt en konflikt 

som oppstod når ansvarlig behandler opplevde å bli presset fra sine kollegaer. Det ene 

omhandlet press på å nedjustere en voldsrisikovurdering, slik at pasienten kunne få plass på 

en døgnavdeling. Mens det andre dreide seg rundt en situasjon der pasienten ble beltelagt, og 

ansvarlig lege (som ikke hadde vært involvert i episoden og egentlig mente grunnlaget for 

tvangen var for tynt) følte seg presset til å fatte et tvangsvedtak i etterkant av episoden. 

Profesjonalitet var et subtema som man fant i et notat der studenten reflekterte rundt hvordan 

man skal forholde seg til pasienter som man kjenner privat, spesielt når man er lege på et 

mindre sted.   
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Uenighet 

Dette temaet omhandler uenighet om 

sykdomsforståelse og/eller 

behandlingstiltak, og var sammen med 

legerollen det nest hyppigste temaet 

(rundt 15%).  

Uenighet kunne være mellom 

behandler og pasient (som tilsvarte 

50%), eller mellom behandler og 

pårørende (ca. 21%). Det kunne også være en uenighet der behandler og pårørende stod på 

den ene siden og pasienten på den andre (ca. 14%). Det var også ett notat som omhandlet 

uenighet mellom behandlere (7%) og ett notat der behandler og pasient var uenige med 

pårørende (7%). Se også Tabell 10.  

Uenighet rundt sykdomsforståelse kunne eksempelvis være en pasient som mente at hun var 

somatisk syk, der legen etter klinisk undersøkelse ikke mente det fantes holdepunkter for 

dette. Diagnostisk kunne det også dreie seg om foreldre som var uenig i den diagnosen 

behandler ønsket å gi barnet, enten fordi de mente diagnosen var for stigmatiserende eller 

fordi de, som i eksempelet ovenfor, mente det måtte dreie seg om en somatisk sykdom. Eller 

det kunne dreie seg om pasienter som mente de hadde en psykiatrisk diagnose som behandler 

mente de ikke oppfylte kravene for. Angående uenighet rundt behandlingstiltak kunne det 

dreie seg om pasienter som mente ikke hadde behov for medisinering, eller pårørende som 

overtalte pasienter til å slutte på medisinen legen hadde foreskrevet. Det kunne også dreie seg 

om ulik vurdering av effekt av medisiner, for eksempel at legen mente effekten var 

utilstrekkelig mens pasienten selv opplevde god effekt. Et eksempel omhandlet en konflikt 

som oppstod mellom behandler og pasientens pårørende angående utskrivelse; pårørende 

ønsket pasienten fortsatt tvangsinnlagt, mens behandler (og pasient) mente hun var frisk nok 

til å skrives ut. Et eksempel på uenighet om både sykdomsforståelse, og i forlengelse 

behandlingstiltak, var to behandlere som hadde ulikt syn på hvorvidt pasienten oppfylte 

hovedkravet om alvorlig sinnslidelse. 

Subtema Antall % av uenighet 

Mellom behandler og pasient 7 50 

Mellom behandler og pårørende 3 21,4 

Mellom behandler/pårørende og 
pasient 

2 14,3 

Mellom behandlere 1 7,1 

Mellom behandler/pasient og 
pårørende 

1 7,1 

Totalt 14 100 

Tabell 10. Oversikt over fordeling av subtema under uenighet 
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Profesjonelt ansvar og utskrivelse 

Profesjonelt ansvar og utskrivelse er et tema som omhandler etiske utfordringer med tanke på 

praktiske eller sosiale forhold rundt pasientsituasjonen etter utskrivelse fra sykehuset. Det 

kunne dreie seg om boforhold (at pasienten ikke har noe sted å bo), hvor pasienten skulle 

følges opp (pasient som ikke ønsker å følges opp i hjemkommunen, men ikke har 

folkeregistrert adresse der hun ønsker å bo), eller ivaretagelse av pasienter som er utvist fra 

landet. Disse refleksjonsnotatene tok ofte opp flere forhold i ett og samme notat, og det ble 

ikke sett som hensiktsmessig å forsøke å dele opp dette temaet i subtema. Totalt sett utgjorde 

dette temaet ca. 6% av alle refleksjonsnotater.  

Samtykke 

Spørsmål vedrørende temaet samtykke utgjorde 6% av alle refleksjonsnotatene. Denne 

kategorien inneholder ikke bare studenter som spesifikt diskuterte rundt samtykke, men også 

notater som tok opp etiske utfordringer i forbindelse med at pasienter ikke samtykket. 

Eksempler på dette var to notater der pasienten nektet behandleren innsyn i tidligere journal, 

noe legen i disse tilfellene mente ville være hensiktsmessig med tanke på riktig 

diagnostisering. Det var også et notat som tok opp problemet i forbindelse med behandlers 

ønske om å innhente komparentopplysninger fra pasientens nærmeste pårørende. Andre 

eksempler på dette var en pasient som ikke samtykket til at utfyllende informasjon om hennes 

psykiske helsetilstand ble videreformidlet til hennes to mindreårige barn.  

Respekt 

Respekt utgjorde ca. 3% av alle refleksjonsnotatene. Det var tre notater som tok opp etiske 

utfordringer som omhandlet dette temaet spesifikt. I det ene notatet dreide diskusjonen seg om 

man skulle tiltale pasienten som «han» eller «hun» (i samtaler og ved journalføring), og 

hvorvidt man skulle basere dette på hva pasienten selv ønsket eller ut fra pasientens juridiske 

kjønn. I et annet notat reagerte studenten på at behandler i samtaler baserte sine vurderinger 

nesten utelukkende basert på hva mor sa, og i liten grad vektla pasientens egne utsagn. 

Spesielt tydelig opplevde studenten dette når det var diskrepans i opplysninger fra mor og 

barn (at behandler da så bort i fra det barnet fortalte). I det tredje notatet sprang den etiske 

utfordringen ut fra hvorvidt man skulle informere barnet om noe som hadde blitt sagt under 

en samtale, og som behandler ønsket å videreformidlet til foreldrene.   
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Taushetsplikt 

Taushetsplikt som tema utgjorde 2% og ble tematisert i to refleksjonsnotater. I det ene notatet 

dreide det seg om taushetsplikt overfor medpasienter i en gruppesetting, mens det andre 

notatet omhandlet hvilke helseopplysninger om en tredjeperson som skulle nedtegnes i 

pasientens journal. Dette siste refleksjonsnotatet omhandlet en mindreårig pasient, og man 

anså at opplysningene om tredjeparten (i dette tilfellet pasientens mor) var relevante for 

pasientens videre behandlingsforløp og således nødvendig i journalføringen. Problemet 

oppstod på bakgrunn av at pasientens foreldre var midt i en omsorgsfordelingssak, og far 

hadde i den forbindelse bedt om utlevering av barnets journal. Konflikten oppstod dermed på 

bakgrunn av at man stod i fare for å bryte taushetsplikten overfor mor, samtidig som man 

mente opplysningene var relevante for å sikre god pasientoppfølging.  

Studentrollen 

Det var to notater som tok opp studentrollen som tema, noe som tilsvarte 2% av totalt antall 

refleksjonsnotater. Den ene studenten reflekterte rundt om hen kunne si sin mening i en 

vurderingssituasjon. Pasienten i dette tilfellet var inne til vurdering med tanke på en mulig 

ADHD-diagnose. Studenten mente pasienten ikke oppfylte diagnosekriteriene, og lurte på om 

behandler tenkte det samme (eller eventuelt hvorfor behandler mente det motsatte). Hen 

uttrykker imidlertid usikkerhet om det er greit å ta opp disse tankene og bekymringene, 

ettersom studenten fryktet hen vil risikere å påvirke behandlerens oppfatninger av pasientens 

lidelse – og dermed i forlengelse påvirke hvilken behandling pasienten ble tilbudt. Den andre 

studenten reflekterte rundt en situasjon der hen ikke fikk bli med inn til en pasient med 

pågående psykose. Legen mente pasienten var for dårlig og led så sterkt av paranoide 

vrangforestillinger at om studenten ble med inn kunne dette uroe pasienten unødvendig.  

Samarbeid 

Samarbeid er et tema som viser til refleksjonsnotater som tok opp utfordringer som oppstod 

på bakgrunn av dårlig samarbeid mellom somatikken og psykiatrien. Det var to 

refleksjonsnotater som tok opp denne tematikken spesifikt, noe som tilsvarte ca. 2%. Det ene 

notatet omhandlet en eldre, utagerende pasient. Pasienten hadde over lengre tid utviklet en 

demenslignende tilstand, med økende utagering i form av fysiske utfall (som slag og biting) 

mot personalet i omsorgsboligen. Somatisk avdeling mente at de ikke hadde anledning til å 

håndtere denne pasienten, og at pasienten måtte legges inn på psykiatrisk. Det ble derfor ikke 
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foretatt noen klinisk undersøkelse eller kartlegging av pasientens fysiske status før sent på 

kvelden. Etter blodprøvesvarene forelå ble pasienten sendt tilbake til somatisk avdeling der 

tilstanden raskt forverret seg, og pasienten døde i løpet av natten. Det andre notatet tok opp en 

hendelse der overlegen på somatisk avdeling (Lege 1) ønsket å innlegge en ung pasient på 

psykiatrisk akuttmottak etter et selvmordsforsøk. Overlegen i det psykiatriske akuttmottaket 

(Lege 2) ønsket å konferere med Lege 1 før en eventuell overflytting, og ba Lege 1 om å 

vente med å sende pasienten til mottaket. Lege 2 ønsket å snakke med Lege 1 for å finne ut 

mer om bakgrunnen til pasienten og om forhold ved selvmordsforsøket, dette for å kartlegge 

pasientens ønsker og behov med tanke på videre behandling og oppfølging. Til tross for at 

Lege 2 har forklart dette til Lege 1, og at de har avtalt en telefonsamtale senere på dagen, 

ankommer pasienten akuttmottaket i en ambulanse uten at Lege 2 har blitt informert om dette 

(og før legene har fått tid til å snakke sammen på telefon som avtalt). 

Uønsket pasient 

Det var ett notat som tok opp temaet uønsket pasient (noe som tilsvarte ca. 1%). I dette notatet 

tok studenten opp et tilfelle med en pasient som verken var ønsker i somatikken eller 

psykiatrien, og pasienten omtales som «en gammel kjenning» av helsepersonell fra begge 

avdelingene. Fra tidligere er pasienten diagnostisert med en alvorlig psykoselidelse, og han 

kommer nå inn med mistanke om forverring av hans grunnlidelse. Pasienten eskorters av 

politiet i transportbelter, og det opplyses om at pasienten skal ha falt og slått hodet sitt under 

en slåsskamp tidligere på kvelden. Pasienten skal også ha mistet bevisstheten i forbindelse 

med dette fallet. Han hadde først vært innom legevakten for å sy et stort kutt i bakhodet, men 

pasienten var såpass utagerende at legevaktslegen ikke fikk gjennomført prosedyren. Det ble 

videre begjært en tvangsinnleggelse fra legevaktslegen, og pasienten sendes til psykiatrisk 

akuttmottak. Pasienten oppleves som truende ved ankomst, og ansatte på avdelingen har en 

formening om at han lett tyr til vold basert på tidligere erfaringer. Studenten beskriver også at 

pasienten omtales i negative ordelag, som for eksempel at han er manipulerende. Psykiateren 

som tar imot pasienten ønsker å sende pasienten til somatisk avdeling med tanke på det 

eventuelle hodetraumet. Vakthavende på somatisk avdeling vil imidlertid ikke ta imot 

pasienten med begrunnelse i at de ikke har mulighet til å håndtere pasienten på sin avdeling. 

Han har tidligere rasert et behandlingsrom og slått ned en sykepleier. Pasienten blir derfor 

stående mellom to avdelinger, som begge forsøker å skyve ansvaret for pasienten fra seg.  
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Refleksjonsmodell 

Av de 96 refleksjonsnotatene var det totalt 

86 som brukte en systematisk 

refleksjonsmodell, og alle disse brukte 

SME-modellen. Dette tilsvarer omtrent 

90% av alle refleksjonsnotatene. Det var 10 

refleksjonsnotater som ikke brukte noen 

refleksjonsmodell som mal, verken SME-

modellen, dilemmametoden eller sokratisk dialogmetode, som tilsvarte omtrent 10%. Dette 

var noe studentene hadde anledning til, og det er bare anbefalt at man benytter seg av SME-

modellen. Se også Tabell 11. 

Berørte parter 

I samtlige av de 96 refleksjonsnotatene var berørte parter 

synliggjort i teksten. Synliggjort betyr i dette tilfellet at 

studenten i teksten har påpekt hvem som er berørte parter 

i den aktuelle saken. Dette kunne enten være ved at 

studenten spesifikt bruker benevnelsen berørte parter (og 

deretter lister disse opp), eller ved at det fremkom i 

teksten ved at studenten har fremlagt disses synspunkter 

og interesser. I 94 refleksjonsnotater har studentene også 

redegjort for berørte parter. Redegjort betyr i denne 

sammenheng studenten har skrevet noe (enten lite eller mye) om hvilke synspunkter og 

interesser de berørte parter har i forbindelse med den aktuelle hendelsen. Dette tilsvarte 

omtrent 98%. Det var kun 2 refleksjonsnotater hvor studenten regnet seg selv som en berørt 

part, noe som tilsvarte ca. 2%. Se også Tabell 12. 

Etikk og jus 

I denne delen vil jeg gi en oversikt over antall refleksjonsnotater som bruker etikk og/eller 

juridiske aspekter i sin argumentasjon. Etiske prinsipper/teorier omfatter både de fire etiske 

prinsipper, etiske teorier eller bruk av profesjonsetiske normer (som for eksempel «etiske 

 Antall % av alle 

Systematisk refleksjonsmodell/ 
SME-modellen 

86 89,6 

Ingen refleksjonsmodell 10 10,4 

Totalt 96 100 

Tabell 11. Oversikt over bruk av refleksjonsmodell 

Berørte parter 

 Antall % av alle 

Synliggjort 96 100 

Redegjort 94 97,9 

Studenten selv 2 2,1 

Tabell 12. Oversikt over synliggjøring og 

redegjørelse av berørte parter, samt 

studenten selv som berørt part 
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regler for leger»). Jeg har ikke lett etter formuleringer som kan passe med innholdet i de fire 

prinsippene. Det henvises kun til at studenter har benevnt disse (eksplisitt med navn) som et 

etisk prinsipp (og ikke som en juridisk rettighet), og sier ingenting om de har blitt redegjort 

for eller aktualisert.  Når det kommer til juridiske aspekter betyr det i denne sammenhengen at 

studenter har henvist til spesifikke lover og paragrafer, men oversikten gir ikke et bilde på  

hvor relevant, omfattende eller korrekt denne lovbruken har vært. Generelle henvisninger, 

som for eksempel «etikk er selvsagt også viktig her» eller «også psykisk helsevernlov vil 

være relevant her», har ikke blir regnet som argumentasjon brukt i henholdsvis «etisk» eller 

«juridisk» forstand. Oversikten gir et bilde av hvor mange som har brukt kun etiske 

argumenter og kun juridiske argumenter, i tillegg til hvor mange som har benyttet begge 

deler. Jeg har også inkludert antallet studenter som verken har brukt etiske prinsipper eller 

lovverk i sine refleksjonsnotater.  

Av tabellen (Tabell 13) ser man at ca. 7% av 

studentene kun har brukt etiske argumenter i 

sine refleksjonsnotater, mens rundt 32% kun 

har benyttet seg av juridisk argumentasjon. Litt 

over halvparten, rundt 54% har benyttet seg av 

både etisk og juridisk argumentasjon. Ca. 6% 

av studentene brukte verken juridiske eller etiske argumenter i sine refleksjonsnotater. Dette 

vil si at av alle 96 refleksjonsnotatene var det ca. 61% som inneholdt etiske komponenter.  

De som benyttet seg av både etisk og juridisk argumentasjon ble delt inn i tre kategorier; de 

som hovedsakelig fokuserte på etiske aspekter (ca. 8%), de som sentrerte seg rundt juridiske 

betraktninger (ca. 35%), og de som hadde lik vekting av både etiske og juridiske aspekter (ca. 

58%). Se også Tabell 14.  

 Antall % av refleksjonsnotater med både etisk og juridisk 
argumentasjon  

Hovedsakelig etisk 4 7,7 

Hovedsakelig juridisk 18 34,6 

Lik vekting av etiske og juridiske aspekter 30 57,7 

Tabell 14. Oversikt forholdet i vektingen av etiske og juridiske aspekter i refleksjonsnotater med både etisk og 

juridisk argumentasjon.   

Det er imidlertid viktig å påpeke at oversiktene i dette avsnittet sier ingenting om hvor mye 

plass i teksten studenten har viet til denne delen av refleksjonsnotatet. Det kan ha vært alt fra 

Argumentasjon Antall % av alle 

Kun etisk 7 7,3 

Kun juridisk 31 32,3 

Både etisk og juridisk 52 54,2 

Verken etisk eller juridisk 6 6,3 

Tabell 13. Oversikt over argumentasjonsformer 
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én linje til fire avsnitt. I forbindelse med den siste oversikten her (Tabell 14) vil det altså si at 

den sier ingenting om nøyaktig mengdeforskjellen mellom etikk og jus, eller mellom de ulike 

inndelingene, bare at det var (hovedsakelig etisk/juridisk) eller ikke var en forskjell (lik 

vekting av etiske og juridiske aspekter). Det kan ha vært én linje om etikk og tre setninger om 

jus, eller det kan ha vært to avsnitt om etikk og fire avsnitt om jus – og begge ville blitt 

kategorisert som «hovedsakelig juridisk». Det kan ha vært to korte setninger om jus og et 

avsnitt om etikk (hovedsakelig etisk) eller to korte setninger om jus og etikk (lik vekting av 

etiske og juridiske aspekter).  

Etiske prinsipper 

De hyppigst forekommende etiske prinsippene i studentenes journalnotater var prinsippene 

om respekt for pasientens autonomi og velgjørenhet. I de totalt 59 refleksjonsnotatene som 

brukte etikk (kun etisk + både etisk og juridisk, se tabell 3) var det totalt 55 refleksjonsnotater 

som brukte begrepene fra fireprinsippsetikken. Dette tilsvarte omtrent 93% av alle 

refleksjonsnotater som benyttet seg av etisk argumentasjon, og ca. 57% av totalt antall 

refleksjonsnotater. De som ikke benyttet seg av de etiske prinsippene brukte «etiske regler for 

leger» (2 refleksjonsnotater), utilitarismen (1 notat) eller den hippokratiske eden (1 notat).  

Av de fire prinsippene var det prinsippene respekt for pasientens autonomi og velgjørenhet 

som forekom hyppigst i refleksjonsnotatene, deretter fulgte prinsippet om ikke-skade og til 

slutt rettferdighetsprinsippet. Se Tabell 15 under.  

Prinsipp Antall notater Prosentvis fordeling i av de 55 notatene 

Respekt for pasientens autonomi 42 76,4 

Velgjørenhet 42 76,4 

Ikke-skade 22 40,0 

Rettferdighet 5 9,1 

Tabell 15. Oversikt over forekomst og fordeling av etiske prinsipper i de 55 refleksjonsnotatene som benyttet seg av 

de fire prinsippers etikk. Det kunne forekomme flere prinsipper i ett og samme notat 
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Diskusjon 
I denne delen vil jeg se på de ulike forskningsspørsmålene i lys av den tematiske analysen. 

Jeg starter med å gå gjennom oppgavens hovedformål, og vil deretter bevege meg gjennom de 

ulike forskningsspørsmålene etter tur. Til sist vil jeg se på noen generelle aspekter ved 

studentenes refleksjonsnotater.  

Hovedproblemstillingen for denne prosjektoppgaven var å kartlegge hvilke etiske 

problemstillinger og verdikonflikter som kommer til syne i studentenes refleksjonsnotater, og 

hvordan disse problemstillingene diskuteres og analyseres. De fire forskningsspørsmålene jeg 

har fokusert på i oppgaven var: 

1. Bruker studentene en systematisk refleksjonsmodell? 

2. Synliggjøres berørte parter på en relevant måte? 

3. Trekkes det inn aktuelt lovverk og på hvilken måte gjøres dette?  

4. Bruker studentene etisk teori og prinsipper i sin refleksjon, og hvordan? 

Tema i studentenes refleksjonsnotater 

Tema og eventuelle subtema som ble identifisert med bakgrunn i den tematiske analysen kan 

ses i Tabell 16. 

Hovedtema Subtema 

 Antall % av alle  Antall % av 
hovedtema 

% av alle 

Tvang 46 47,9 Formell tvang 32 69,9 33,3 

Positiv legitimering av tvang 10 21,7 10,4 

Tvang og frivillig innleggelse 4 8,7 4,2 

Legerollen  14 14,6 Legens dobbeltrolle 5 35,7 5,2 

Pasient-lege-forholdet 3 21,4 3,1 

Vanskelige vurderinger 3 21,4 3,1 

Press fra kollegaer 2 14,3 2,1 

Profesjonalitet 1 7,1 1,0 

Uenighet 14 14,6 Mellom behandler og pasient 7 50,0 7,3 

Mellom behandler og 
pårørende 

3 21,4 3,1 

Mellom behandler/pårørende 
og pasient 

2 14,3 2,1 

Mellom behandlere 1 7,1 1,0 
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Mellom behandler/pasient og 
pårørende 

1 7,1 1,0 

Profesjonelt ansvar 
og utskrivelse 

6 6,3     

Samtykke 6 6,3     

Respekt 3 3,1     

Samarbeid 2 2,1     

Studentrollen 2 2,1     

Taushetsplikt 2 2,1     

Uønsket pasient 1 1,0     

Tabell 16. Prosentvis fordeling av alle temaene og eventuelt tilhørende subtema 

Som forventet utgjorde tvang hoveddelen av temaene i studentenes refleksjonsnotater. Det 

som var mindre forventet var subtemaet positiv legitimering av tvang, der jeg til tider har 

opplevd at studentene utviser en slags frustrasjon over hvor begrenset anledning lovverket gir 

for anvendelse av formell tvang.  

Profesjonelt ansvar og utskrivelse omhandlet flere utfordringer som jeg selv ikke opplevde i 

min praksis, eller som jeg kan huske at ble særlig tatt opp og forelest om. Muligens kan dette 

være fordi det ikke omhandler spesifikke psykiske lidelser og behandlingen av disse. Eller det 

kan være at disse problemstillingene ikke opptrer så hyppig, og at det ikke foreleses om fordi 

man fokuserer mer på generelle aspekter og hovedtrekk. Det var spesielt interessant å få 

innblikk i perspektiver og løsningsforslag ved slike utfordringer. Her eksemplifiseres mange 

utfordringer som kanskje ikke dekkes i forelesninger. Disse refleksjonsnotatene hadde et 

større fokus rettet mot andre områder som også kan være av betydning for god mental helse. 

Det kunne for eksempel dreie seg om boforhold, enten ved at pasienten mangler en plass å bo, 

eller at pasienten bor sammen med noen (enten nær familie eller andre som de ikke har så 

nære relasjoner til) som behandler mener øker risikoen for tilbakefall. Det kunne også være  

pasienter som ikke er norske statsborgere og som har nærmeste familie i utlandet, men som 

mangler midler til å reise hjem. Disse refleksjonsnotatene tok også opp problemstillinger 

knyttet til forståelse av lovverket og paragrafers utstrekning; for eksempel en pasient som var 

underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og vedtak om tvangsbehandling, som 

hadde forlatt landet. Disse refleksjonsnotatene var også interessante på en annen måte; slike 

notater kunne være gode grunnlag for etisk refleksjon, ettersom studentene oftest her ikke 

kjente til noen spesifikke lovbestemmelser. De lovene studentene brukte her ble også oftest 
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anvendt feil, noe som igjen kan tyde på at studentene i disse situasjonene virkelig ikke var 

kjent med hvilke deler av lovverket man kunne støtte seg på. Det som blir interessant er at de 

likevel ikke bruker etikken – og foretar dermed ingen etisk refleksjon. De velger heller å 

verken bruke lovverk eller etikk, eller de benytter paragrafer som det kan synes som at de 

ikke er så fryktelig godt kjent med innholdet i. Dette temaet viste flere gode 

læringssituasjoner for studenter som det hadde vært gunstig å dele med både resten av kullet 

og de som har ansvaret for forelesningsinnholdet. 

Jeg hadde også forventet flere notater som tok opp samtykke som et tema, men jeg lurer på 

om dette kan ha sammenheng med at studenter finner samtykkevurderinger relativt vanskelig, 

noe jeg kommer tilbake til dette i senere avsnitt.  

Refleksjonsmodell 

De fleste studentene har benyttet seg av SME-modellen i sine refleksjonsnotatet. Dog er det 

noen studenter som har byttet om modellens første og andre punkt, henholdsvis 1) Hva er det 

etiske problemet? og 2) Hva er fakta i saken?. Det er også noen studenter som har valgt å 

fjerne spesifikke punkter i oppgaven, dette dreier seg for det meste om punkt 4) Hvilke 

verdier, etiske prinsipper og/eller teorier, normer og lover er aktuelle her? De som ikke 

benyttet seg av en systematisk refleksjonsmodell viste i mindre grad tendenser til å redegjøre 

for berørte parter, ved at de både var mer begrensende i hvem de inkluderte og med tanke på 

hvor mye de beskrev av berørte parters interesser. Det var i tillegg mye vanskeligere å finne 

ut om studentene her hadde en slags bevissthet rundt redegjørelsen av berørte parter. De 

brukte også i mindre grad etiske argumenter og relevant lovverk, samt at de sjeldnere 

aktualiserte hvordan etikken eller jussen gjorde seg gjeldende i den aktuelle situasjonen. Noen 

av disse studentene anvendte også lovverket såpass utilstrekkelig at det var vanskelig å 

vurdere hvorvidt lovverket var anvendt korrekt. For eksempel var det en student som skrev 

om en utenlandsk student som hadde fått opphold på bakgrunn av at han var selvforsørgende. 

Som følge av en innleggelse i forbindelse med en psykotisk episode hadde denne pasienten 

mistet studieplassen sin, og blitt tvangsflyttet ut av studentboligen. Da pasienten ble frisk stod 

han derfor uten bolig eller midler til å reise hjem til familien, Denne studenten henviste her til 

at pasienten ikke hadde krav på hjelp i følge sosialtjenesteloven, men pekte ikke på hvilke 

paragrafer hen sikter til eller konkret hvilke vurderinger som var lagt til grunn for dette. Så 
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selv om jeg hadde en anelse av at dette i beste fall var en ganske unyansert fortolkning av 

loven, kunne jeg ikke definitivt klarlegge om (den svært begrensede) lovbruken var feil.  

Hovedsakelig var det også studentene som ikke hadde benyttet SME-modellen som falt inn 

under kategorien «verken juridisk eller etisk refleksjon». De viste stort sett liten grad av 

refleksjon i sine refleksjonsnotater, og tekstene fremstod for meg som nærmere rene 

situasjonsbeskrivelser enn forsøk på refleksjon. Denne måten synes således å være en mye 

mindre egnet læringsmetode for å trene på refleksjon, til tross for at også disse studentene ble 

gitt samme veiledning angående kravet til innholdet i oppgaven (det er ingenting i veilederen 

som tilsier at studenter som ikke bruker en systematisk refleksjonsmodell ikke trenger å 

oppfylle samme krav om for eksempel etisk vinkling som de som bruker SME-modellen). Det 

kan tyde på at bruken av refleksjonsmodell er viktig som en påminnelse for studenten om 

hvilke momenter som er særlig relevante å diskutere. Generelt var de også dårligere til å 

formulere en etisk problemstilling, det vil si de forsøkte sjeldnere å gjøre dette enn de som 

brukte SME-modellen.  

Berørte parter 

Hvem er de berørte partene? 

Pasient, behandler og pårørende trekkes hyppigst frem som berørte parter i 

refleksjonsnotatene. Behandler nevnes imidlertid hyppigere som en berørt part enn pårørende. 

Det var få studenter som ikke hadde synliggjort pasienten som en berørt part i sine 

refleksjonsnotater. Det var kun snakk om to notater der pasienten ikke ble synliggjort på en 

eller annen måte. I det ene notatet var dette spesielt underlig, ettersom studenten skrev om en 

situasjon der hen opplevde at ingen lyttet til pasienten. Andre berørte parter som studentene 

trekker frem er; behandlere i andre deler av helsevesenet, samfunnet (både i sin helhet og 

andre mennesker), medpasienter og offentlige tjenesteytere (som for eksempel Nav). Basert 

på dette utvalget av refleksjonsnotater fremstår det som at svært få studenter anser seg selv 

som en berørt part. Kun 2% av studentene har spesifikt henvist til seg selv som en berørt part.  

Synliggjøring av berørte parter 

Når det gjaldt synliggjøring av berørte parter så man etter om studenten nevnte en berørt part 

under denne benevnelsen (eventuelt under en annen formulering), eller på en slik måte at man 
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oppfattet at studenten henviser til pasienten som en berørt part. Dette kunne for eksempel 

være i form av en setning som «pasienten opplever dette som veldig negativt og gir uttrykk 

for at hun ikke ønsker å være under tvang» eller «pasienten uttrykker sinne i forbindelse med 

denne avgjørelsen, hun ønsker ikke å skrives ut og er redd for hvilke konsekvenser dette vil 

ha for hennes depresjon».  

Jeg opplevde at samtlige studenter synliggjorde berørte parter i sine refleksjonsnotater. Dog 

skal det nevnes at dette har vært tydeligst i de notatene som har benyttet seg av SME-

modellen. Ved bruk av SME-modellen er det et spesifikt punkt som omhandler dette, og det 

var følgelig også lettere å trekke ut hvem studenten anså som berørte. Hos de som ikke brukte 

en refleksjonsmodell, og dermed ikke hadde et eget punkt som omhandlet dette, var det mer 

uklarhet rundt hvem som ble ansett som berørte parter. Her måtte man lete i teksten etter 

synspunkter og interesser som studenten tilskrev de involverte partene, og ut fra dette trekke 

en slutning om studenten anså disse som berørte. Utfordringen her var å skille synspunkter 

og/eller interesser som fremkom i teksten, fra rene faktaopplysninger kun ment til å 

underbygge hvorfor det oppstod et etisk problem. For eksempel kan man anse «pasienten så 

ikke behovet for og ønsket ikke innleggelse» som et synspunkt, en interesse, og som noe 

studenten har skrevet ned i forsøk på å synliggjøre pasienten som en berørt part. På den annen 

side kan dette være en ren faktaopplysning, brukt i den henseende om å forklare hvorfor det 

oppstod en konflikt i den aktuelle situasjonen (hvis for eksempel legen, i motsetning til 

pasienten, mente en innleggelse var nødvendig og ønsket dette). Hos studenter som ikke 

brukte en refleksjonsmodell var det dermed større usikkerhet rundt hvem studentene trakk 

frem som berørte, og hvem sine synspunkter som egentlig bare tilhørte «faktadelen» i 

refleksjonen. Sagt med andre ord; det var vanskeligere å få tak i om studenten i disse tilfellene 

hadde hatt en bevissthet rundt synliggjøringen av berørte parter, eller om studenten bare 

brukte deres synspunkter og/eller interesser som «viktige faktaopplysninger» i beskrivelsen av 

hendelsen.  

I notatene uten en refleksjonsmodell var det også en tendens til at berørte parter ble begrenset 

til kun de som rent fysisk var involvert i den aktuelle saken. Det vil si at man synliggjorde for 

eksempel behandler og pasient, men at man ikke så utover, altså hvilke andre mennesker som 

kan berøres i valgene som tas. Disse «andre» nevnes oftere mer som statister, for eksempel i 

forklaringen av hvorfor det er riktig for pasienten å komme hjem, men får ikke en egen rolle i 

selve teksten. De blir forklaringspunkter for andre, og ikke presentert som berørte parter i sin 

egen rett. Det ser ut til at studenten uten bruk av refleksjonsmodell ikke får samme 
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oppmerksomhet, eller veiledningen til å se det større bildet. At modellen virker å legge til 

rette for at studentene kan se «utover» den aktuelle situasjonen. Dette betyr ikke at alle 

studentene som brukte SME-modellen har vært «bredere» i sin synliggjøring av berørte 

parter, men det generelle inntrykket basert på hele datamaterialet var at de hyppigere 

synliggjorde parter som ikke bare var fysisk nærværende ved den aktuelle hendelsen.  

Redegjørelse for berørte parter 

Noen ganger vet studentene hvordan alle de parter, som studenten har betegnet som berørte, 

stiller seg i saken. Dette kan være fordi de har fått opplysninger om dette gjennom veileder 

(eller andre ansatte på avdelingen), fordi de har snakket med de involverte eller fordi de har 

deltatt når avdelingen har gått gjennom det aktuelle. Oftere er det nok slik at studenten ikke 

fullt ut er kjent med hvordan alle stiller seg i saken. I slike tilfeller er det nok ganske 

nærliggende å kunne tenke seg at det kan være vanskelig for studenten å innhente nøyaktige 

opplysninger fra alle involverte, for eksempel fra pårørende eller utenforstående. Det er også 

flere ting studenter må forholde seg til, som for eksempel taushetsplikt. Plutselig kan man 

oppleve at studenten uten å vite det videreformidler taushetsbelagt informasjon til andre uten 

å være klar over dette. Å forvente at en student med letthet skal kunne navigere seg i dette 

farvannet føles i overkant optimistisk. Man er tross alt heller ikke ute etter en helt nøyaktig 

beskrivelse, man ønsker primært at studenten reflekterer etisk. At studenter ikke fullt ut vet 

nøyaktig hva alle berørte parter mener i en sak har derfor ikke vært gjenstand for min 

bedømmelse av hvorvidt denne delen av refleksjonsnotatet har vært tilstrekkelig eller ikke. 

Jeg tenker likevel det kan være nyttig å kommentere noen aspekter ved studentenes 

redegjørelse av berørte parter: 

Pasienter og pårørende 

Det er flere tilfeller av det som man kan anse som en mangelfull redegjørelse for interessene 

til pasienter og pårørende. Studenter bruker her ofte formuleringer som «umulig å vite 

hvordan pårørende stiller seg i saken», «usikkert hva disse [pårørende] mente» eller 

«pasienten var for syk til å kunne uttrykke sin mening». Som jeg nevnte over er det ikke slik 

at jeg forventer at studenter fullt ut er kjent med hvordan alle involverte stiller seg i saken, 

eller at de aktivt forsøker å innhente slike opplysninger, men jeg ble likevel noe overrasket 

over andelen studenter som ikke har forsøkt å tenke seg til mulige synspunkter og interesser. 

Man kan ikke alltid vite med sikkerhet, men det burde ikke være noe i veien for at man kan 
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prøve å se situasjonen fra ståstedet til for eksempel pårørende. Jeg mener dette er et viktig 

punkt fordi det sier noe om vårt ønske om og evne til å sette oss inn i andres situasjon når vi 

kommer ut i arbeidslivet. 

I noen refleksjonsnotater fant man også noen svært negative formuleringer om pasientens 

pårørende. For eksempel slik som dette: «Pårørende ble ikke oppfattet av sykehuset som å 

være noen ressurs». Det er ikke klart om disse formuleringene kommer fra studenten selv, 

eller om det er formuleringer hen har overhørt fra for eksempel ansatte på avdelingen. Det kan 

også være at studenten har overhørt utsagn som kan tyde på en slik oppfatning fra de ansatte, 

og som studenten senere har sammenfattet og uttrykt på en kortfattet måte. I andre tilfeller er 

det uklart om dette er synspunkter studentene selv har, basert på egne oppfatninger av de 

pårørende. Det er imidlertid ingen studenter som har motsagt slike utsagn i teksten. Dette kan 

tyde på at slike utsagn enten er noe studenten er enig med, eller det kan bare være noe 

studenten gjengir uten å tenke så mye over hvordan det fremstår. Likevel synes jeg det var 

underlig at alle studentene som har brukt slike påstander, ikke har fremmet egne 

motargumenter mot slike oppfatninger. Noe som kan tyde på at de enten selv står inne for 

disse, eller at de med letthet aksepterer dette som en hvilken som helst form for 

faktaopplysning; som pasienten er kvinne, pasienten ønsker ikke innleggelse og disse 

pårørende er ikke en ressurs som man kan regne med.  

Av og til forekommer det irrelevante redegjørelser, og når dette forekommer er det som oftest 

i forbindelse med pasienter eller pårørende. Et eksempel på dette var en student som skrev om 

pasientens synspunkt på skilsmisse, hvordan hennes kulturelle bakgrunn kunne forsvare 

hennes syn på vold i nære relasjoner, og at hun ikke synes at ektemannen var godt nok 

integrert – dette når den etiske problemstillingen i notatet dreide seg om tvangsinnleggelse. 

Jeg kunne ikke finne noen tilsvarende mindre relevante redegjørelser for behandler. Det kan 

tyde på at studentene finner det vanskeligere å se synspunkter og interesser hos pårørende, 

enn det er å se tilsvarende hos behandler. Noe som kan være et tegn på at de i større grad 

identifiserer seg med en behandlerrolle, enn de gjør med en pasient-/pårørenderolle. Eventuelt 

kan det bare være at de oftere får opplysninger fra behandlers ståsted, men i mindre grad 

formidles synspunkter og interesser til pasient/pårørende.  

Behandlere 
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Det syntes også å være en tilbøyelighet blant studentene å ha en noe idealisert fremstilling av 

legen som en slags «barmhjertig samaritan». Ingen studenter tillegger leger «egoistiske» 

interesser i sine redegjørelser. Derimot er legen alltid ute etter å hjelpe pasienten, og har kun 

som formål å gjør det som er best for pasienten. Det virker generelt som om studentene i stor 

grad har høy respekt for legene som gode rollemodeller, og legene anses som forbilder for 

studentene. Som en student skriver:  «Enhver leges viktigste ideal er å gjøre det som er det 

beste for pasienten». Den rollen studentene gir legen i berørte parter kan derfor muligens tyde 

på at leger som studentene følger under praksis kan ha stor påvirkning på studentenes 

utvikling. Dette kan være noe som man for eksempel kan bruke i utdanningen.  

Studenten som berørt part 

Det er svært få studenter som anser seg selv som en berørt part. Det var kun 2 notater der 

studenten regnet seg selv som en berørt part, og begge disse notatene omhandlet temaet 

studentrollen. Det vil si at av disse 96 studentene var det 2% som anså seg selv som berørte, 

og da kun når de reflekterte rundt sin egen rolle. Sagt på en annen måte; 98% av studentene 

anser ikke seg selv som en berørt part, og ingen av studentene som gjorde dette berørte tema 

som egne reaksjoner og følelser i relasjon til pasienten og pasientens situasjon. Dette kan tyde 

på at studenter i en slik praksissituasjon anser seg selv som utenforstående, og at de ikke 

deltar i behandlingen i like stor grad som annet helsepersonell. Det var likevel ett notat som 

viste en grad av emosjonell berørthet: «alt jeg ville var å gi pasienten en klem og si at dette 

kom til å gå bra». Denne studenten var likevel ikke en av dem som anså seg selv som en 

berørt part, og studenten kom ikke tilbake til dette punktet senere i teksten. Å trekke veldig 

bastante konklusjoner ut fra ett enkelt notat er nok ikke helt riktig, men jeg har lurt på om 

dette kan være et tegn på noe annet; at det egentlig er flere studenter som berøres enn det 

refleksjonsnotatene gir uttrykk for, men at de opplever at egne følelser i mindre grad kan 

tillates plass i praksisperioden, i studiet og i refleksjonsnotatet.  

Lovverk 

Det er flere studenter som har benyttet seg av kun juridisk argumentasjon enn det er studenter 

som kun har fokusert på etiske prinsipper/teorier. Av de som både har benyttet seg av etikk og 

jus er det gjennomgående slik at studentene vier mest plass til det juridiske. Jeg opplever det 

slik at studentene ofte bare henviser til etiske prinsipper, uten å aktualisere disse, for så å gå 

grundig gjennom de aktuelle juridiske paragrafene. Noen studenter har også brukt etiske 
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prinsipper i en juridisk forstand, spesielt gjelder dette prinsippet om å respektere pasientens 

autonomi. Som en student som beskriver pasientens autonomi som en viktig og lovfestet 

rettighet i form av at pasienten må samtykke til helsehjelp. Selv om det finnes noen eksempler 

på irrelevant lovbruk og (enda færre) eksempler på feilaktig lovbruk, er det generelle 

inntrykket at de fleste studenter har god kjennskap til relevant lovverk og bruker dette flittig i 

sine refleksjoner.  

Relevant lovbruk 

Stort sett har studenter benyttet seg av relevant lovverk i sine refleksjonsnotater. Spesielt 

virker det som om studentene er godt kjent med og fullt ut forstår når man skal anvende 

paragrafene i kapittel 3 og kapittel 4 i psykisk helsevernloven. Det er få tilfeller der bruken har 

vært mindre relevant, og dette har ofte vært i notater som i mindre grad har fokusert på etikk. 

Det har av og til virket som om studentene her har brukt lovverk kun for å bruke noe, det vil 

si bruk av lover som en slags «plassfyller». Det for eksempel et par studenter som har henvist 

til en paragraf i et lovverk, redegjort for den, for så å skrive at «Denne loven er ikke aktuell 

her». I ett refleksjonsnotat om legens dobbeltrolle, med både etisk og juridisk argumentasjon 

– med høy vektlegging av det juridiske aspektet – henvises det til tre ulik lover 

(helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og  folketrygdloven), og totalt ni 

forskjellige paragrafer. Ved nøye gjennomgang viste det seg at ingen av paragrafene var brukt 

i den situasjonen som studenten beskrev. Her var de fleste paragrafene ikke bare i liten grad 

relevante, men såpass irrelevante at det virket noe usannsynlig at studenten egentlig var kjent 

med innholdet i dem. I dette notatet var det totalt 10 henvisninger til juridiske aspekter, og 

kun én henvisning til etiske aspekter. 

Feilaktig lovbruk 

Få notater inneholder feilaktig lovbruk. De som oftest brukes feil er: sosialtjenesteloven og 

straffeloven, mens det er få som bruker paragrafer i psykisk helsevernloven og pasient-og 

brukerrettighetsloven feil. Dette bildet preges selvsagt av den innbyrdes fordelingen over 

studenter som har brukt de ulike lovene i sine notater. Det er for eksempel ganske mange som 

har referert til psykisk helsevernloven, mens det er færre som har brukt straffeloven og enda 

færre som har benyttet seg av sosialtjenesteloven i sin diskusjon. Siden antall studenter som 

har brukt de forskjellige lovene er såpass begrenset er det vanskelig å trekke bastante 

konklusjoner om at studenter har bedre eller dårligere kjennskap til den ene eller andre loven. 
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Det man likevel kan si et at det virker som om studentene har godt kjennskap kapittel 3 og 

kapittel 4 i psykisk helsevernloven, og mye kan tyde på at de har bedre kjennskap til denne 

loven enn andre lover. De virker eksempelvis bedre kjent med hva som ligger i begrepet 

«alvorlig sinnslidelse», enn det virker som om de forstår hva ligger i «nærliggende og alvorlig 

fare» ved henvisninger til nødrettsparagrafen. Samtidig kan det at såpass få trekker inn andre 

lover enn psykisk helsevernloven være et uttrykk for at studentene er mest komfortable med å 

bruke denne, noe som ville vært forståelig tatt i betraktning at de utviser en relativt god 

kjennskap til denne.  

Selv om de fleste er godt kjent med psykisk helsevernloven, forekom det likevel noen feil. 

Blant annet i et notat der studenten skriver at pasienten ikke led av en alvorlig sinnslidelse og 

ble regnet som samtykkekompetent, slik at man da stod igjen med farekriteriet i vurderingen 

av tvangsinnleggelse. Dette er feil. Man har ikke anledning til å legge pasienter kun basert på 

farekriteriet (eller behandlingskriteriet) alene. Dette var heller ikke tilfellet før lovendringen i 

2017. Hovedkriteriet er en alvorlig sinnslidelse, og foruten dette kan man ikke tvangsinnlegge 

pasienter. I et annet notat skrev en student at man ikke kan benytte seg av tvangsmidler på 

frivillig innlagte pasienter. Dette er ikke korrekt, loven tillater slik tvangsbruk også mot 

frivillig innlagte pasienter. Tvangsbehandling etter §4-4 er det derimot ikke anledning til å 

gjennomføre på pasienter som ikke er innlagt etter §3-3.  

Når det kom til straffeloven var feilene stort sett i form av feil henvisning til spesifikke 

paragrafer, som at en student (som ut i fra innholdet i teksten sannsynligvis mente å henvise 

til §17 om nødrett) henviste til §139 som handler om «flykapring». Likevel viste disse 

studentene at de forstod innholdet i selve paragrafen, de har bare skrevet feil paragraf. Det 

kan være grunnet i både at de har blandet sammen paragrafer, eller at det er snakk om ikke-

intensjonelle feil (altså slurvefeil). Det var sjeldent at selve innholdet i paragrafen ble 

fortolket, oppfattet eller brukt feil. Dog var det en student som i sitt notat diskuterte om man 

kunne bruke §17 (studenten henviste til §47) i forbindelse med elektrokonvulsjonsbehandling. 

Selv om også Helsedirektoratet har åpnet for en slik tolkning av lovverket (31, s. 59), skal det 

ganske mye mer til både med tanke på diagnose, andre forsøkte behandlingsmetoder, 

alvorlighetsgrad til konsekvenser og sannsynligheten for disse, enn det studenten mente var 

tilstrekkelig i det aktuelle tilfellet.  
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Troen på lovverket 

Studentene viser i flere tilfeller i sine refleksjonsnotater en ganske stor tiltro til lovverket. For 

det første virker det som studenter tror at så lenge man følger loven vil man ikke oppleve 

avgjørelser som særskilt vanskelige, fordi man ved bruk av loven alltid vil finne svar på hva 

som er riktig å gjøre. For eksempel skriver en student: «For meg er det en trygghet å vite at 

jeg som fremtidig lege kan støtte meg til lover og regler når jeg skal trekke beslutninger i 

forhold til innleggelser og behandling, samtidig som pasientene har sin rett til å klage på de 

vedtak som fattes». Det virker også som om studentene har en oppfatning om at 

helsepersonell anvender lovverket med letthet, og at det finnes få gråsonetilfeller som ikke 

kan løses med litt lovverk. Som en student skriver: «Forutsetning for tvangsinnleggelse [i 

henhold til § 3-3 i psykisk helsevernloven] er klare og i de fleste tilfeller riktige».  En annen 

student skriver i sin konklusjon: «Dermed vil jeg også har loven på min side ved å sende 

pasienten over til tvungent psykisk helsevern». For meg virker det som om studentene 

generelt mener det er viktigere å ha loven på sin side enn det etiske. Ettersom det ikke 

forekommer noen eksempler i de 96 refleksjonsnotatene på formuleringer som «For meg er 

det en trygghet å vite at jeg i møte med vanskelige situasjoner kan bruke etiske prinsipper 

og/eller teorier til å finne ut hva som er det beste for pasienten i akkurat denne situasjonen». 

Det er ingen studenter som har gitt uttrykk for samme syn når det kommer til etikken. 

Generelt vil har jeg i gjennomlesing av akkurat disse refleksjonsnotatene, sittet igjen med en 

følelse av at brorparten av studentene setter loven over etikken når det kommer til brukbarhet 

i refleksjon rundt etiske vanskelige situasjoner. Det virker nesten som om loven for 

studentene har en spesiell gyldighet som etikken ikke har, slik at loven til syvende og sist 

oppfattes som den «avgjørende» argumentasjonen.   

For det andre fremstår det som om etikken får en mye lavere posisjon i forhold til loven når 

det kommer til å ta riktige avgjørelser. Dette ses for eksempel når studenter ikke finner svar i 

lovverker, de bruker formuleringer som «dette er ikke noe jeg kan se lovverket tar tak i» eller 

«jeg kan ikke se at det finnes noe i lovverket som regulerer dette», så bruker de heller ikke 

etikken. Et av poengene med å lære etisk refleksjon er vel nettopp dette; at studenter skal 

kunne navigere seg i et yrke der ikke alle aspekter er regulert av lovverket, andre relevante 

momenter gjør at lovverket slik det er i dag ikke kan benyttes i akkurat dét tilfellet. Poenget 

med (etisk) refleksjon og argumentasjon er at studentene skal lære hvordan man kan finne 

gode løsninger, selv om de ikke har bestemte lover eller retningslinjer å forholde seg til. Noe 
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som vil være tilfellet i en arbeidshverdag der ingen pasienter er like og ikke alle situasjoner er 

sammenlignbare.   

For det tredje blir loven en slags målestokk for kvalitet, som studentene bruker til å måle 

aktuelle handlingers riktighet opp mot. For eksempel i dette notatet «Her skal det imidlertid 

nevnes at tidligere behandlingsopplegg ikke alltid har gitt ønskede resultater, samtidig som 

opplegget til enhver tid har skjedd i tråd med beste gjeldende kunnskap – det har aldri blitt 

funnet lovmessige feil i det». At det ikke har blitt funnet lovmessige feil i det blir altså en 

form for kvalitetssikring, et kvalitetsstempel. Siden man ikke har handlet mot loven i sin rette 

forstand, har man heller ikke handlet uriktig. Ikke er bare lovverket en målestokk for selve 

handlingene, det er også en rettesnor for kvaliteten til psykisk helsevern, slik man kan se i 

dette som en student skriver: «På en avdeling som jobber med pasienter med 

spiseforstyrrelser er det svært viktig at klinikken handler i tråd med psykisk helsevernloven». 

Det har vært underlig for meg at jeg ikke finner noen tilsvarende formuleringer som på 

samme måte opphever etikkens plass i helsevesenet.  

 Etisk refleksjon  

Som nevnt ovenfor er det relativt mange studenten kun fokuserer på juridiske aspekter. 

Nesten en tredjedel av alle notatene kan betraktes som å være rene juridiske 

refleksjonsnotater. Det vil si at kun to tredjedeler av studentene kan sies å ha fulgt de 

føringene som ble gitt. Men også her er det en stor andel som har lagt hovedvekt på jussen, og 

de fleste i en såpass stor grad at det var vanskelig å egentlig argumentere for at etikken var 

viet særlig plass i det hele tatt (selv om det forekom henvisninger til etikk i teksten). Med 

dette mener jeg at mange av studentene hadde flere, og til dels ganske utfyllende, avsnitt om 

juridiske betraktninger. Mens etikken hyppigere ble nevnt med én eller to setninger, eller i en 

bisetning. En student skrev for eksempel to ganske utfyllende avsnitt om juridiske 

betraktninger, mens det etiske aspekter ble nevn på følgende måte: «Pasientens 

selvbestemmelse [etisk prinsipp] tilsier og taushetsplikten tilsier at det ikke skal meldes fra til 

verken politiet eller barnevernet». Det var ingen flere henvisninger til etikken i denne teksten. 

Likevel ble notatet karakterisert som å inneholde «både etiske og juridiske aspekter», fordi 

den tross alt inneholdt en form for etisk argumentasjon – selv om denne må kunne sies å være 

svært, svært begrenset. Det vil si at misforholdet mellom etikk og juss i kategorien 

«hovedsakelig juridisk argumentasjon» var til dels ganske stor, og det ville vært mulig å 
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forsvare at mange av disse notatene egentlig tilhørte «kun juridisk argumentasjon». Dette kan 

tyde på at også studenter utviser en tendens til å overse viktige etiske aspekter ved 

pasientsituasjoner, på samme måte som man kan hevde at helsepersonell har en tendens til å 

overse relevante moralske hensyn (5, s. 36).  

Formulering og konkretisering av et etisk spørsmål er ifølge Gjerberg, Lillemoen, Førde et al. 

(1, s. 326-327) en forutsetning for gjennomførelsen av en god etikkrefleksjon. Generelt virker 

det som om studentene har funnet dette vanskelig, og refleksjonsnotatene har vist en tendens 

til at studentene ikke fullt ut er kjent med hva som er forskjellen mellom en etisk og en faglig 

problemstilling – og hvordan man skal kunne skille disse to. Mange bar for eksempel preg av 

å være såkalte «gjennomføringsspørsmål», det vil si spørsmål der studenten allerede hadde 

gitt sin tilslutning til hva hen anså som den «riktige» handling. Basert på det jeg har sett i var 

det få som hadde en ren etisk problemstilling, og de aller fleste var i beste fall formulert helt 

på grensen til en faglig utfordring. Det var også flere studenter som valgte å droppe dette 

punktet. Sammenlignet med de som hadde en etisk problemstilling var tekstene uten en 

problemstilling mer utflytende, og mindre fokusert, noe som til en viss grad gjorde 

refleksjonen dårligere. 

Av de som har hatt med etiske prinsipper i sine refleksjonsnotater (som tilsvarte rundt 93% av 

de 59 refleksjonsnotatene som brukte etiske argumenter) var autonomi og velgjørenhet de 

hyppigst brukte, begge forekom i rundt 76% av studentenes refleksjoner. Det var noe 

overraskende at rettferdighetsprinsippet forekom såpass sjeldent; kun fem studenter henviste 

til prinsippet om rettferdighet i sine refleksjonsnotater (noe som tilsvarte ca. 9%). De fleste 

har til en viss grad aktualisert prinsippene, men det forekom relativt mange tilfeller der 

studentene kun benevner dem – noe som ikke samsvarer med måten de er tiltenkt brukt. Noen 

studenter har benyttet prinsippene feil, og oftest gjaldt dette prinsippet om ikke-skade og 

velgjørenhet. At disse to hyppigst ble registrert som anvendt feil har sammenheng med den 

feilen studentene gjør, som er å forveksle disse to prinsippene. For eksempel ved at de 

redegjør for innholdet i velgjørenhetsprinsippet, men benevner det som et ikke-skade-

prinsipp. For eksempel var det en del studenter som forsvarte tvangsmedisinering med 

bakgrunn i ikke-skade-prinsippet, ved å skrive at dette ville fremme pasientens beste fordi det 

kunne forhindre ytterligere skade. Tvangsmedisinering blir i disse tilfellene sett på som en 

slags positiv plikt av studentene («du skal tvangsmedisinere for å forhindre skade»), og passer 

således bedre overens med det som ligger i velgjørenhetsprinsippets. Prinsippet om ikke-

skade er, i motsetning til velgjørenhetsprinsippet, en negativ plikt - prinsippet dreier seg om å 
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avstå fra visse handlinger (25, s. 150-152, 202-204).  Som tidligere nevnt er det også flere 

studenter som har brukt prinsippene i en lovmessig forstand, spesielt autonomiprinsippet.  

Generelt vil jeg si at etisk refleksjon var hyppigere hos de som benyttet SME-modellen. De 

viste høyere grad av bruk av etikken, samt formulering av et konkret etisk spørsmål enn de 

som ikke brukte en refleksjonsmodell. Det kan være at utvalget er litt for lite og ujevnt til å 

sammenligne, tatt i betraktning at kun 10% ikke brukte en refleksjonsmodell mens 90% 

brukte SME-modellen. Dette kan gjøre at overvekten av SME-modellen gjør at de til sammen 

virker som mer «etisk refleksjon» enn de 10 refleksjonsnotatene som ikke brukte en slik 

modell. Likevel tenker jeg det kan være lurt å ikke la dette være et alternativ. At studentene 

må bruke en systematisk refleksjonsmodell (studentene kan få velge hvilken), og at dette kan 

muligens føre til bedre etisk refleksjon, synliggjøring av berørte parter, bruk av etikk 

Generelle aspekter 

Samtykkevurderinger 

Flere refleksjonsnotater inneholdt spørsmål, henvisninger eller utsagn om 

samtykkekompetanse og/eller samtykkevurderinger, men ingen av disse viste spesifikt til 

hvordan man kan gå frem for å (korrekt) vurdere samtykke. Det var også en tendens til at 

studenter anser en alvorlig psykisk lidelse til å være ensbetydende med at pasienter mangler 

samtykkekompetanse. Jeg har opplevd det nesten slik at studenter har unngått å «ta tak» i 

samtykket. Hvis de nevner det, blir det ofte «i forbifarten», som et spørsmål («er pasienten 

samtykkekompetent?), en generelle henvisning («pasienten var ikke samtykkekompetent») 

eller med en instruktiv hensikt («man burde vurdere pasientens samtykkekompetanse»). De 

redegjør ikke for dette, de forklarer ikke hva det innebærer å være samtykkekompetent, hva 

det innebærer å mangle samtykkekompetanse eller hvordan man kan vurdere 

samtykkekompetanse. Studentene bruker spørsmål om samtykkekompetanse og 

kompetansevurderinger som et argument i seg selv, som et viktig aspekt, som noe man kan og 

bør undersøke nærmere. Samtykkekompetansen bare er, eller ikke er der. I det hele virker det 

som om det finnes «noe» i veien for at studentene klarer å bruke aspekter ved 

samtykkekompetanse og samtykkevurderinger i sine refleksjonsnotater. Og når de i få tilfeller 

foretar (en slags) vurdering av samtykkekompetanse, ser det ut til at gjør det feil. 
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«Å vurdere samtykkekompetanse handler om å finne ut av om pasienter er i stand til å ta en 

meningsfull beslutning» (30, s. 156). En slik vurdering skal være konkret, det vil si at man 

skal ta stilling til om pasienten er samtykkekompetent i det aktuelle spørsmålet på det gitte 

tidspunktet. Det man ikke skal er å ta stilling til om en pasient er samtykkekompetent på en 

generell basis (30, s. 156). I studentenes refleksjonsnotater er det imidlertid en tendens at man 

trekker slutninger om samtykkekompetanse fra det konkrete til det generelle. Studenter bruker 

samtykkevurderinger i forbindelse med for eksempel tvangsinnleggelse til at pasienten må 

anses som ikke samtykkekompetent også ved andre spørsmål. Her eksemplifisert med dette 

sitatet fra ett av refleksjonsnotatene: «Det er fattet vedtak om tvungent psykisk helsevern, [og] 

ut fra vilkårene i §3-3 [i Psykisk helsevernloven] kan [man] slutte at pasient ikke vurderes 

som samtykkekompetent rundt betraktninger om egen helse. Det er da lite sannsynlig at hun 

har innsikt i og forstår konsekvensene av å gi eller ikke gi barna hennes informasjon». Her 

slutter studenten at pasienten ikke er samtykkekompetent på ett område og derfor heller ikke 

kan være det på andre områder. Videre skriver studenten «Vurderer man pasienten som ikke 

samtykkekompetent, som jeg mener det er grunn til å gjøre, faller dette prinsippet [respekt for 

pasientens autonomi] bort». Dette skriver studenten uten å redegjøre videre for hvilket 

grunnlag studenten har vurdert samtykkekompetansen ut fra, og jeg antar dermed at studenten 

bygger videre på samtykkevurderingen som ble gjort ved spørsmål om tvangsinnleggelsen. En 

ting er å feilaktig anta at en konkret samtykkevurdering har overføringsverdi, men studenten i 

trekker i tillegg en slutning på bakgrunn av noe som slettes ikke trenger å bety at pasienten 

ikke er samtykkekompetent. For å oppfylle vilkårene i §3-3 i Psykisk helsevernloven er ikke 

ensbetydende med at man mangler samtykkekompetanse, slik studenten fremlegger det i dette 

refleksjonsnotatet. Pasienter kan innlegges på tvang til tross for at de vurderes til å være 

samtykkekompetente, også etter lovendringen i 2017, dersom det er nærliggende og alvorlig 

fare enten for eget liv eller for andres liv eller helse. Så ikke bare gjøres det en feil i bruken av 

samtykkevurderingen, den baseres også på en feilaktig antagelse om at pasienten må ha 

manglet samtykkekompetanse ved den aktuelle tvangsinnleggelsen.  

Det var to refleksjonsnotater som omhandlet om det var riktig at behandler kunne innhente 

opplysninger, i det ene tilfellet fra pasientens tidligere journaler og i det andre tilfellet fra 

pasientens nærmeste pårørende, når pasienten ikke samtykket til dette. I begge disse notatene 

har studentene brukt taushetsplikten som argumentasjon for og imot dette. Ingen av disse 

studentene har omtalt samtykkekompetanse. Dette er en noe underlig tilnærmingsmåte, 

ettersom taushetsplikten strengt talt ikke er spesielt aktuell i disse tilfellene; taushetsplikten 
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vil her omfatte tidligere behandlere, ikke nåværende behandler som studentene vinkler sine 

refleksjonsnotater mot. Det er også viktig at fravær av samtykkekompetanse er et vilkår for å 

vurdere om taushetsplikt er brutt i disse tilfellene. I det ene notatet har imidlertid studenten 

skrevet at «man må gjøre en konkret vurdering i forhold til pasientens kompetanse ovenfor 

[sic] problemstillingen i den aktuelle situasjonen og ikke i helhet [sic]». Jeg antar her at 

studenten henviser til en vurdering av samtykkekompetanse, men likevel har studenten ikke 

skrevet noe mer om samtykkekompetanse videre i teksten – som hva det innebærer å være 

samtykkekompetent eller hvordan man kan vurdere samtykkekompetanse. I stedet har 

studenten hovedsakelig fokusert på lover som omhandler taushetsplikten. 

Studenter viser også en tendens til å mangle forståelse for hva som ligger til grunn for 

vurdering av samtykkekompetanse og hva som skal til for å mangle samtykkekompetanse. 

Blant annet tror noen studenter at en alvorlig sinnslidelse i seg selv er grunn nok til 

konkludere med at pasienter mangler samtykkekompetanse, eksemplifisert med sitater fra 

disse to notatene: «Alvorlig sinnslidelse er et av kravene for å kunne fastslå en pasient som 

ikke samtykkekompetent» og «hvor psykotisk må man være for å ikke regnes som 

samtykkekompetent?». 

Jeg har derfor lurt på om studentene enten er usikre på, har misforstått eller rett og slett ikke 

vet hva samtykkekompetanse og samtykkevurderinger egentlig innebærer. Et annet notat som 

underbygger min oppfatning, slik jeg ser det, er et notat der samtykkekompetanse var en del 

av det etiske problemet og studenten skriver mye om dette under punkt 1 og 2 i SME-

modellen. Men det foretas aldri noen vurdering (eller forsøk på) av studenten selv. Studentene 

bruker ikke samtykkevurdering i sin argumentasjon. Svaret hadde ikke nødvendigvis vært 

korrekt, men det at de i det hele tatt ikke forsøker å bruke eller nevne instrumenter for 

vurdering av samtykkekompetanse får meg til å lure på om de faktisk ikke vet hvordan man 

gjør dette (eventuelt at de er så usikre på denne kunnskapen at de velger å la være). «Å 

vurdere samtykkekompetanse og hjemmel for bruk av tvang hos pasienter» og «å anvende 

kunnskap om lovverket med spesielt fokus på brukermedvirkning, samtykkekompetanse og 

individuell plan» er to av læreplanmålene for modul 5 (47). Slik jeg opplever det, basert på 

det studentene selv skriver (samt hva de ikke skriver), vil jeg tørre å påstå at disse studentene 

vil ha problemer med å leve opp til samtykkeaspektet ved noen av disse læreplanmålene.  
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Uformell tvang, etisk forsvarlighet og krenkelser i psykiatrien 

Jeg hadde som tidligere nevnt, forventet flere notater som omhandlet ulike etiske 

problemstillinger knyttet opp til uformell tvang, men det var ingen studenter som tok opp 

denne tematikken som et hovedfokus. Imidlertid var det flere studenter som nevnte ulike 

former for uformell tvang i sine notater, men få gjorde et poeng av dette i teksten (det vil si 

påpekte at det som ble beskrevet var en form for uformell tvang). Jeg har derfor lurt på om 

studenter er godt nok kjent med hva som ligger i dette begrepet, og overført hvordan man  

skal kjenne igjen slik maktbruk. Det var også flere studenter som valgte handlinger som kan 

betraktes som en form for skjult tvang som sitt foretrukne løsningsforslag. Til og med 

studenter som påpekte at deres handlingsforslag var en form for uformell tvang fastholdt at 

dette var deres foretrukne løsningsmetode. Alle studentene som ønsker å bruke uformell tvang 

som løsning, og som påpeker eventuelle negative effekter av dette, mente at de positive 

effektene (til dels ganske klart) oppveide de negative. Det generelle inntrykket jeg sitter med 

er derfor at brorparten mener uformell tvang er en slags etisk nøytral løsning, der positive 

effekter oppveier eventuelle negative effekter, og at studentene anser det som et slag etisk 

kompromiss mellom formell tvang og frivillighet (som i disse tilfellene ville bety at pasienten 

gjorde motsatt av det helsepersonell anså som riktig). Muligens tyder dette på at man bør både 

oppklare definisjonen av uformell tvang, samt forsøke å nyansere studentenes oppfatninger 

rundt dette.  

Det virker også som at studentene anså løsninger der pasienter brukte sin «frivillighet» til å ta 

avgjørelser som studenten mente var feil, var mer moralsk stressende og mer «utenkelig» 

gjennomførbare enn situasjoner der man benyttet tvang som løsning. Satt litt på spissen virket 

det som om studentene syntes det å skrive ut en pasient som muligens kunne være litt 

psykotisk, vanskeligere kunne forsvares etisk (eller juridisk) enn en tvangsinnleggelse av 

pasienter med svært liten sannsynlighet for å være psykotisk. Formell tvang ble også 

hyppigere forsvart ved bruk av velgjørenhetsprinsippet, mens ikke-skade-prinsippet forekom 

mye sjeldnere som et motargument i studentenes refleksjoner. Det kan tyde på at det for 

studentene er lettere å akseptere en aktiv handling, enn det er å godta en passiv tilnærmelse. 

Velgjørenhetsprinsippet synes således passer bedre med studentenes oppfatning av hva som 

ligger i rollen som helsepersonell, enn det som ligger i begrepet ikke-skade, til tross for at 

begge disse prinsippene er anses som viktige for god yrkesutøvelse.  



 
79 

Jeg hadde heller ikke forventet at studentene rapporterte såpass få krenkelser ved bruk av 

formell tvang, og i det hele fremstod for meg som relativt lite affisert ved utføring av slike 

tiltak. For eksempel skrev en student om en pasient som ble vekket for å tvangsmedisineres 

med beroligende. Det paradoksale i denne situasjonen (å vekkes for å få sovemedisin) var 

ikke noe studenten kommenterte eller virket å reagere nevneverdig på. I sitt løsningsforslag 

foreslo denne studenten å la pasienten få litt lengre tid til å våkne slik at man kunne gi 

pasienten et ny sjanse til å ta medisinene frivillig, før man iverksatte tvangsmedisineringen. 

Noen studenter kunne imidlertid gi uttrykk for en mening som kunne tilsi at de emosjonelt 

reagerte på tvangsbruken, men de hentet seg ofte raskt inn igjen med å forsvare hvorfor 

tvangen var helt nødvendig. Det var heller ingen tilfeller av sterk kritikk fra studentene mot 

bruk av formell tvang, men det var noen studenter som stilte spørsmål ved selve 

gjennomføringen av tvangsvedtak – og om denne kunne anses som god nok.  
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Konklusjon 
Studentenes refleksjonsnotater berørte 10 hovedtema knyttet til ulike etiske utfordringer; 

tvang (ca. 48%), sider ved legerollen (ca. 15%), uenighet om sykdomsforståelse og/eller 

behandlingstiltak (15%), profesjonelt ansvar og utskrivelse (6%), samtykke (6%), respekt 

(2%), samarbeid mellom psykiatrien og somatikken (2%), sider ved studentrollen (2%), 

taushetsplikt (2%) og uønsket pasient (1%). Det var forventet at tvang utgjorde hoveddelen av 

studentenes refleksjonsnotater, men subtemaet positiv legitimering av tvang var en 

overraskende kategori. Det var heller ikke forventet at såpass få studenter reflekterte rundt 

problemstillinger som omhandlet samtykke. Flere av notatene innenfor de ulike kategoriene 

viste seg å inneholde interessante momenter som med fordel kunne vært brukt i 

undervisningssammenheng for å bidra til økt læring og for avklaringer av både etiske og 

juridiske momenter. 

De aller fleste studentene benyttet seg av SME-modellen i sine refleksjonsnotater (ca. 90%). 

Studentene som ikke benyttet seg av en systematisk refleksjonsmodell (ca. 10%) viste i 

mindre grad tendenser til å redegjøre for berørte parter, brukte lite etiske prinsipper/teorier og 

(relevant) lovbruk i sin argumentasjon– og de aktualiserte også disse langt sjeldnere. I det 

hele viste studentene uten en systematisk refleksjonsmodell en mye lavere grad av refleksjon, 

og notatene bar preg av å være en slags gjengivelse av den opplevde situasjonen. Således 

virker det som om denne formen (altså at studentene ikke benytter en systematisk 

refleksjonsmodell) er mye dårligere egnet til å lære studentene (etisk) refleksjon. Bruk av 

SME-modellen viser derimot høyere grad av både redegjørelse for berørte parter, bruk av 

etikk og/eller jus i argumentasjonen, samt beskrivelse av hvordan prinsipper og/eller lover 

aktualiseres i situasjonen. I disse notatene var det også lettere å se at studentene hadde en 

slags bevisstgjøring rundt berørte parter. De viste også en markant høyere grad av refleksjon, 

selv om det også her kunne være manglende vekting av det etiske aspektet. Dette kan derfor 

tyde på at bruken av en refleksjonsmodell er viktig, og fungerer som en påminnelse til 

studentene om hvilke momenter som er særlig relevante å diskutere. På bakgrunn av dette kan 

det kanskje være lurt å begrense valgfriheten når det kommer til bruk av systematisk 

refleksjonsmodell? At studentene må bruke en systematisk refleksjonsmodell, men at de selv 

kan velge modellen de foretrekker.  

Samtlige av studentene hadde synliggjort berørte parter i sine refleksjonsnotater (100%), og 

det var bare et fåtall som ikke redegjorde for deres synspunkter og interesser (ca. 2%). 
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Gjennomgående var det imidlertid vanskeligere å avgjøre om studentene hadde en bevissthet 

rundt redegjørelsen av berørte parter, eller om synspunkter og/eller interesser av studentene 

bare ble ansett som faktaopplysninger, hos de som ikke brukte SME-modellen. Det var kun 

2% av studentene som anså seg selv som en berørt part, og ingen av disse berørte tema som 

egne reaksjoner og følelser i relasjon til pasienten og pasientens situasjon. Det vil si at av de 

96 studentene regnet 98% ikke med seg selv som en berørt part. Dette funnet kan tyde på at 

studenter i en slik praksissituasjon ser på seg selv mer som utenforstående, og at de i mindre 

grad er deltagende i behandlingen. Det kan også bety at studentene ikke har samme omsorg 

for egne reaksjoner som de viser overfor andre berørte parter, eller at de ikke opplever at egne 

følelser har like stor relevans for diskusjonen som andre berørte parters følelser. Manglende 

vurderinger av hvordan studenten selv berøres medfører at studentene kanskje i mindre grad 

evner å se hvordan eget ståsted påvirker rollen og refleksjonen. Videre viste berørte parter i 

refleksjonsnotatene at de fleste studenter anser leger som gode rollemodeller, og at de ofte 

speiler legenes meninger og synspunkter i tekstene. Det kan bety at leger har stor 

påvirkningskraft når det kommer til studentenes profesjonelle utvikling.  

Det generelle inntrykket basert på dette utvalget er at studentene utviser god kjennskap til 

lovverk, spesielt kapittel 3 og 4 i psykisk helsevernloven, og er generelt dyktige til å trekke 

relevant lovverk inn i refleksjonsnotatene. Bruken av lovverk er imidlertid relativt utbredt, og 

tar generelt ganske mye mer plass i studentenes refleksjonsnotater enn det etikken gjør. Mens 

det var kun ca. 7% som kun benyttet seg av etikk, var det 32% som kun benyttet seg av 

juridisk argumentasjon. Det vil si at nesten én tredjedel studentene ikke har skrevet et etisk, 

men et juridisk refleksjonsnotat. Det var også færre studenter som hadde fokusert 

hovedsakelig på det etiske (ca. 8%) enn som hadde fokusert på det juridiske (ca. 35%) i 

notater der det både det ble brukt etiske og juridiske argumenter. At jussen får en såpass stor 

plass er overraskende, tatt i betraktning de føringer som er gitt. Jussen tar også i noen tilfeller 

«over» plassen til etikken ved at studenten definerer etiske prinsipper, som for eksempel 

«autonomi», med bakgrunn i lovtekst. Det kan ha sammenheng med tendensen studenten 

viser til å ha en ganske sterk tiltro til lovverket. Generelt virker det som om flere anser lover 

som mer anvendelige, gyldige og nødvendige for å komme frem til en god løsning, selv i et 

etisk refleksjonsnotat.  

Selv om 61% har benyttet seg av etisk argumentasjon, er det også i disse notatene en tendens 

til at diskusjonen i hovedsak blir juridisk. I mange av notatene med både etikk og juss, er det 

en stor andel som har lagt hovedvekt på det juridiske. De fleste i såpass stor grad at det var 
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vanskelig å argumentere for at etikken egentlig var blitt viet noen særlig plass. Dette er 

resultatet til tross for at man har gitt ganske klare føringer for innholdet i refleksjonsnotatene, 

og det kan således virke informasjonen av en eller annen grunn ikke når helt inn til 

studentene. Kanskje er man nødt til å se på om man kan være enda mer tydelige angående hva 

som forventes? Muligens vil en løsning kunne være at man rett og slett blir strengere i 

vurderingen? Slik at de studentene som leverer inn et «juridisk refleksjonsnotat» får en ny 

sjanse til å lære seg etisk refleksjon. Det kan hende en innstramming i valgfriheten rundt bruk 

av systematisk refleksjonsmodell også vil kunne øke andelen etisk refleksjon noe.  

Det virket som at studentene har relativt store utfordringer når det kommer til formulering og 

konkretisering av et etisk spørsmål. Det virker også som at mange studenter sliter med å helt 

forstå forskjellen mellom et etisk og et faglig problem. Det var en tendens til at mange av de 

formulerte problemstillingene lå helt på grensen til å være faglige spørsmål. Manglende 

formulering av en (etisk) problemstilling var også spesielt fremtredende hos de som ikke 

benyttet seg av en refleksjonsmodell. Sammenlignet med de refleksjonsnotatene som hadde 

en klart formulert problemstilling, opplevdes de refleksjonsnotatene uten en slik formulering 

som mer utflytende og mindre fokusert, noe som til en viss grad gjorde refleksjonen dårligere.  

Det var flere refleksjonsnotater som inneholdt ulike former for henvisning til 

samtykkekompetanse og samtykkevurderinger. Likevel var det ingen studenter som viste til 

hvordan man spesifikt (og på korrekt vis) kan vurdere pasienters evne til å samtykke til 

helsehjelp. De få studentene som fremla en slags vurdering, gjorde dette på ukorrekt grunnlag 

og basert på feilaktige antagelser. For eksempel var det en tendens til at studenter mente en 

alvorlig sinnslidelse var grunnlag nok for å mangle samtykkekompetanse, og at pasienter som 

innlegges på tvang i alle tilfeller regnes som ikke-samtykkekompetente. Det var ingen 

studenter som foretok en konkret vurdering i det aktuelle tilfellet, det vil si om pasienten er 

samtykkekompetent i det aktuelle spørsmålet på det gitte tilfellet. Tendensen var derimot at de 

trakk konklusjoner fra tidligere konkrete vurderinger til det generelle. Dette var et 

bemerkelsesverdig og ganske viktig oppdagelse, ettersom spørsmål rundt 

samtykkekompetanse og vurdering av dette er såpass sentrale momenter både i etikken og 

jussen i psykisk helsevern. Jeg vil tørre å påstå, basert på mine funn i denne oppgaven, at 

mange av disse studentene vil ha problemer med å leve opp til læreplanmålene i Modul 5 som 

omhandler samtykkekompetanse og samtykkevurderinger.  
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Det ble rapportert overraskende få krenkelser i disse refleksjonsnotatene fra psykiatrien, i alle 

fall basert på det inntrykket man satt igjen med fra refleksjonsnotatene fra Modul 3. Slik jeg 

ser det er det lite tenkelig at psykiatrien skiller seg fra somatikken med tanke på forekomst av 

krenkelser, mer nærliggende er det kanskje at noe skjer underveis slik at vi som studenter 

mister det kritiske blikket og lettere indoktrineres i vår kliniske praksis. Det ville således være 

interessant å se på refleksjonsnotater fra Modul 3 og foreta lignende analyse av disse, med 

sikte på å kunne sammenligne resultatene med denne prosjektoppgaven. Slik at man kan se på 

om disse oppfatningene stemmer.  
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