
Eksamensoppgave – SME4210 Etikk i helsetjenesten høst 2016 
 

Velg en av de følgende oppgavene:  

Oppgave 1) 

 Beskriv en situasjon/case fra praksis som du opplevde som et etisk problem. Det etiske 

problemet må være knyttet til autonomi, tvang, prioriteringer eller livets slutt. (maks 250 

ord) 

 Formuler en problemstilling som synliggjør hva det etiske problemet/spørsmålet handler om 

i caset du har beskrevet. 

 Gjør rede for berørte parter, etiske prinsipper og lovverk som aktualiseres i situasjonen. 

 Drøft mulige handlingsalternativer i lys av de etiske prinsippene og lovverket du har gjort 

rede for. 

Oppgave 2)  

 Ta utgangspunkt i følgende case: 

En ung kvinne med en langvarig og alvorlig kronisk sykdom, som i flere år er blitt behandlet 

med et effektivt medikament hun ikke kan overleve uten, er innlagt i medisinsk avdeling. Nå 

ønsker hun ikke å ta imot videre nødvendig medisinsk behandling, inkludert det spesifikke 

medikamentet, antibiotika, intravenøs ernæring og væske. Hun har mindreårige barn og hun 

bor på sykehjem.  

Kvinnen har hatt mange langtidsopphold på sykehuset og har hatt flere alvorlige 

komplikasjoner. Det meste av tynntarmen er fjernet og hun har utlagt tarm (jejunostomi). 

Hun får all næring via et permanent intravenøst kateter (total parenteral ernæring, TPN). 

Som komplikasjon til TPN har hun lett leversvikt. Hun har skjør beinbygning (osteoporose) og 

har hatt hoftebrudd. Hun har lenge vært sengeliggende på grunn av beinbruddene. Hun har 

økt tendens til å få infiserte sår, og hun har liggesår på begge hælene. Livet hennes er 

dominert av kvalme og smerter. 

Med regelmessig bruk av medikamenter som ikke har vesentlige bivirkninger, kombinert med 

TPN og nødvendig behandling av komplikasjoner, vil hun fremdeles kunne leve i noen år. Hun 

har gjentatte ganger forklart til leger og sykepleiere at hun ikke orker å leve lenger og ikke 

ønsker livsforlengende behandling. Familien har stadfestet at hun har snakket om dette både 

i gode og dårlige perioder det siste året. Ektemannen opplever det som vanskelig, men er 

fortrolig med hennes ønsker. Barnas synspunkt vet vi lite om. Behandlende lege og 

sykepleiere opplever det etisk problematisk å avslutte medisinsk behandling, da de ikke 

opplever pasienten som døende. 

 Formuler en problemstilling som synliggjør hva det etiske problemet/spørsmålet handler om 

i caset.  

 Gjør rede for berørte parter, etiske prinsipper og lovverk som aktualiseres i situasjonen. 

 Drøft mulige handlingsalternativer i lys av de etiske prinsippene og lovverket du har gjort 

rede for. 

Ordramme: 2000 ord (+/- 10%) 


