
SME4210 – Etikk i helsetjenesten 

Sted: Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166 
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/geitmyrsveien-ulleval/gv05/ 

Samling 1: Innføring i etikk og etisk refleksjon 

12. september 2016 

09:30 – 09:45: Velkommen v/Lillian Lillemoen 

 

09:45-10:30: Hva er etikk og hvorfor? v/ Reidun Førde 

 

10:30-10:45: Pause 

 

10:45-11:00: Intro til gruppeøvelse om etisk refleksjon v/Lillian Lillemoen 

 

11:05-12:00: Gruppeøvelse (m/ fokus på etisk problemstilling, tildelt case) inkl. pause 

 

12:00-13:00: Lunsj 

 

13:00-13:15: Gjennomgang av gruppeøvelsen i plenum 

 

13:15-13:45: Innføring i systematisk etisk refleksjon med introduksjon av SME-modellen v/Lillian 

Lillemoen 

 

13.45-14.45: Etikkdrøfting ved bruk av SME-modellen i plenum v/Lillian Lillemoen 

 

15.00-15.30: Hvordan kan etiske teorier og prinsipper bidra i etikkrefleksjon/etikkdrøftinger 

v/Morten Magelssen 

 

15.30-16.30: Gruppeøvelse (m/fokus på berørte parter, etiske verdier og prinsipper fra et tildelt case) 

inkl. pause 

 

16.30-16.45 Oppsummering i plenum 

13. september 2016 

08.30-09.15 Systematisk etikkarbeid i praksis v/Reidun Førde 

 

09.15-09.55: Erfaringer fra systematisk etikkarbeid: Hva fremmer eller hemmer etikkarbeid v/Heidi 

Karlsen 

 

Kort pause 

 

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/geitmyrsveien-ulleval/gv05/


10.00-10.45: Hvordan kan kunnskap om helsejuss bidra i etikkrefleksjon/etikkdrøftinger v/Jørgen 

Dahlberg 

 

10.45-11.00: Pause  

 

11.00-11.45: Pasientautonomi og vurdering av samtykkekompetanse v/Reidar Pedersen 

 

11:45-12:30 Lunsj 

 

12:30-13:15: Innføring i å lede etikkdrøfting v/Lillian Lillemoen 

 

13:15-14.00: Innføring i å dokumentere etikkdrøfting v/Morten Magelssen 

 

14.00-15.00: Gruppearbeid: Etisk refleksjon - å lede, delta i og dokumentere etikkdrøfting 

 

15.00-15:30 Oppsummering av gruppearbeid v/Lillian Lillemoen 

Samling 2: Etiske problemstillinger i helsetjenesten 

31. oktober – Autonomi, samtykke og tvang  

Ansvarlig for dagen: Reidar Pedersen, Tonje Lossius Husum og Anne Kari Tolo Heggestad 

09.00-09.30 Hva er tvang? Definisjoner, forekomst og argumenter for og mot tvang v/Reidar 

Pedersen 

09.30-10:30 Hva sier lovverket om tvang i somatikken og psykisk helsevern? Jørgen Dahlberg 

10.45-11.45 Gruppearbeid: Med utgangspunkt i aktuelle etiske dilemmaer fra praksis knyttet til tvang 

i helsetjenesten 

11.45-12.30 Lunsj 

12.30-13.00 Pasienter og pårørendes syn på tvang og medvirkning v/Reidar Pedersen 

13:00-13:15 Tvangsmedisinering v/Reidar Pedersen 

13.30-14.00 Tvang innen psykisk helse – personalets erfaring med etiske utordringer v/Tonje Lossius 

Husum 

14.00-14.30 Hvordan redusere bruk av tvang innen psykisk helse – alternativer til tvang v/Tonje 

Lossius Husum 

14.45-15.45: Tvang i somatikken – sentrale dilemma og erfaringer med kapittel 4A v/Anne Kari Tolo 

Heggestad 

1. november – Etikk ved livets slutt 

Ansvarlig for dagen: Morten Magelssen og Reidun Førde 

Første bolk: Begreper og grenseoppganger, pårørendes rolle 



09.00-09.45: Forelesning: Begreper ved livets slutt, etiske og kliniske grenseoppganger. v/Morten 

Magelssen 

09.45-10.30: Drøfting av case i grupper 

10.45-11.05: Samtale om case i plenum 

11.05-11.30: Forelesning: Pårørendes rolle i beslutninger om helsehjelp v/ Reidun Førde 

11.30-12.15: Lunsj 

Andre bolk: Advance care planning og pasientens beste 

12.15-13.00: Forelesning: Forberedende samtaler for alvorlig syke i sykehjem og sykehus.  

13.00-13.45: Drøfting av case i grupper 

14.00-14.30: Samtale om case i plenum 

Tredje bolk: Barnets beste, uenighet og beslutningsprosesser 

14.40-15.10: Forelesning: Barnets beste og behandlingsbeslutninger i nyfødtmedisinen v/ Reidun 

Førde 

15.10-15.30: Forelesning: Beslutningsprosesser ved avslutning av livsforlengende behandling. v/ 
Reidun Førde 

2. november – Prioriteringsetikk 

Ansvarlig for dagen Reidun Førde og Morten Magelssen 

Første bolk: Oversikt over prioriteringsfeltet 

9.00-9.45: Norsk prioriteringshistorie ved Reidun Førde (inklusiv dagens prioriteringsvirkemiddel) 

10.00-11.00 Drøfting av et etisk dilemma etter kort innledning om de ulike nivåene for prioritering.  

11.00-11.30 Drøfting av saken i plenum 

11.30-12.15 Lunsj 

Annen bolk: Hva skjer uten eksplisitte prioriteringer 

12.15-13.00 Drivere for ressursbruk i helsetjenesten, interaktivt ved Reidun Førde 

13.15-13.45 Områder med over- og underforbruk i norsk helsetjeneste? Gruppearbeid  

13.45-14.30 Hva vet vi om over- og underforbruk av ressurser i norsk helsetjeneste? v/Olav Helge 

Førde, Senter for Klinisk Dokumentasjon. 

Tredje bolk: Prioriteringer i klinikken. Hvilke verdier truer prioriteringsarbeidet? 

14.45-15.30 Kliniske prioriteringer: hvilke verdier står på spill? Per Nortvedt 

 


