HVORDAN STYRKE
PASIENTENS INTEGRITET OG
VERDIGHET NÅR TVANG ER
UUNNGÅELIG?

Merete Sjåstad og Anita Larsen
Sykepleiere ved Olaviken Alderspsykiatriske
sykehus
6. Mai 2014

GABRIELLA'S

SONG
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* Verdighet og integritet
* Kunnskap , kompetanse og veiledning

*Organisatorisk ansvar
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Begrepsavklaring :
- Tvang blir definert som et redskap som
hindrer pasientens bevegelsesfrihet eller
tilgang til egen kropp, fysisk holdning
ved undersøkelser og behandling.

(Engedal et al.,2002,s.41)
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Begrepsavklaring
AUTONOMI:
Betyr selvbestemmelse,
som innebærer at en har
myndighet til å råde over
eget liv.
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Verdig pleie
- kan innebære å bruke
tvang for å gi nødvendig
pleie
.

Hva er så verdig pleie?
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Fortsettelse verdighet

Handler om å ivareta den
enkelte pasient, respektere
denne som en unik og
enestående person med
egen meninger, tanker og
følelsesregister.
7

Autonomi
Handler om frihet til å ta valg i eget liv.
Pasientens rettigheter om informasjon,
rett til å innhente samtykke og rett til
å motsette seg behandling, er et utrykk
for å ivareta pasientens autonomi.
Autonomi forklares på tre måter : som
prinsipp en egenskap eller en rettighet.
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Holdninger:
- er måten vi forholder oss til
i ulik situasjoner.

Dette innebærer evnene til å
ta i bruk vår kunnskap om å
se mennesket bak sykdom og
atferd
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Fortsettelse av holdninger :
Grunnlaget for et positiv menneskesyn –
kampen for pasientens beste.
Danner grunnlag for samhandling med pasient
Etisk refleksjon rundt mild og sterk
paternalisme er viktig når tvang er uunngåelig
når pasienten er fratatt sin autonomi

Vår indre kompetanse krever, god
breddekunnskap om psykologiske aspekter ved
sykdom, pasientens forsvarsmekanismer , ulike
drivkrefter, ambivalens og nonverbal
kommunikasjon
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Krenkelse av menneskeverdet er først og
fremst noe som påfører den krenkete
lidelse. Men selve det fenomenet at
krenkelser finner sted er også en
krenkelse av menneskeverdet i seg selv.
Gjerningspersoner krenker også sitt eget
menneskeverd ved ikke å respektere
andre.
(Arbeidsdepartementet;
2001.OU2001:22)
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APSD
Pasienter med APSD
ofte blir beskrevet som
et «problem» heller enn
en person som har et
problem.
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Forståelse er selve
kjernen i
forebygningen uten
denne kan vi ikke
hjelpe pasienten.
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KOMPETANSE
Kompetanse er i en kontinuerlig
endringsprosess. Dette betyr å
stille spørsmål til eget og andres
arbeid. Dette fremmer den
faglige kompetansen
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FORTSETTELSE -KOMPETANSE

* Kunnskap

bak mennesket og
atferden handler om å kjenne
pasientens identitet, kunnskap
om individuell behov, tidligere liv
og interesser.

* Dette betyr ivaretakelse av
pasientens verdighet og
integritet.
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LEDELSE

Pasient er overordnet all
ledelse i helsetjenesten. Likevel
er god ledelse sentralt for å
sikre faglig kvalitet.

Hva betyr dette……
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LEDELSE
God ledelse handler om å
utvikle ferdigheter hos sine
medarbeidere som gir faglig
vekst og utvikling

( Pasient og brukerrettighetsloven, 1999)
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Å leve med demens :
- kan forårsake tristhet, sinne og
hjelpeløshet
- store endringer for pasient og pårørende
- følelse av mestringstap
- tap av verdighet og selvrespekt
- ved atferdsforstyrrelse kan dette vise seg
gjennom sinne og utagering( WognHenriksen )
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Hva er tvang og makt
?
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Tvang og makt
Tvang er et vidt begrep og
representerer maktutøvelse.

( Johannessen , Molven,
Roalkvam, 2007)
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Forskningsfeltet og litteraturen skiller
mellom :

Formell tvang

Opplevd tvang

Konkret tvang
Dette innebærer at pasienter i
psykisk helsevern får sine
handlingsmuligheter og valg
redusert.
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Mennesket bak diagnosen og atferden
Individuell sykepleie innebærer blant annet å ta
utgangspunkt i pasientens livshistorie og
verdier.
Faglig forsvarlighet handler om å innhente
kunnskap om pasienten som kan bidra til vekst
og endring av atferd.
( Vatne 2006)
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Det psykososial arbeidsmiljøet utfordres når
:
- pasienten er aggressiv over tid påvirker og
utfordrer dette arbeidsmiljøet negativt.

- Når sykepleiere eller pleiepersonell
opplever fysiske og psykiske belastende
symptomer.
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Hva kan bidra til å stryke
samarbeidsklima ?
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KOMMUNIKASON SKAPER
SAMHANDLING OG PÅRVRIKER

OMSORGSKVALITETEN VI GIR
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Om vi ikke er kritiske
til egne handlinger, er
faren til stede for at
krenkelser kan oppstå
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