
Program for  

SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 

Høsten 2020 (pr. 22.10, med forbehold om endringer) 

 

Digital undervisning på Zoom. Undervisningen blir en kombinasjon av interaktive 

forelesninger og gruppearbeid i «breakout rooms». 

 

 

 

Dag 1 – tirsdag 24. november  

 

09.00-09.25: Drøfting av etiske problemer med SME-modellen (v/Morten Magelssen) 

 Dette er en frivillig introduksjonsforelesning for dem som ikke kjenner SME-

modellen fra før. 

 

09.30-10.15: Velkommen, introduksjon til kurset. Etikk i helsetjenesten – og hvorfor det er 

viktig (v/Magelssen) 

 

10.30-11.15: Fire prinsipper i helseetikken. Drøfting av case i plenum (v/Magelssen) 

 

11.30-12.00: Hvordan sette ord på etiske problemer og verdikonflikter? Øvelser med 

studentenes «medbrakte» etiske problemer (v/Magelssen) 

 

12.00-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-14.15: Møter mellom ulike kulturer i helsetjenesten (inkl. pause) (v/Reidun Førde) 

 

14.30-15.30: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Magelssen & Førde) 

 

 

 

Dag 2 – onsdag 25. november:  

 

09.00-10.45: Etiske problemer ved pasientinformasjon og taushetsplikt (inkl. pause) (v/ 

Førde) 

 

11.00-11.45: Gruppearbeid 

 



11.45-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-13.00: Oppsummering av gruppearbeidet i plenum (v/Førde og Magelssen) 

 

13.00-13.45: Uheldige hendelser og varsling i helsetjenesten (v/Førde) 

 

14.00-14.45: Drøfting av studentenes «medbrakte» etiske problemer i grupper og i plenum 

(v/Berit Hofset Larsen og Magelssen) 

 

15.00-15.30: Praktisk etikkarbeid i helsetjenesten: Kliniske etikk-komiteer og 

etikkrefleksjonsgrupper (v/Hofset Larsen) 

 Dette er en frivillig introduksjonsforelesning for dem som ikke er kjent med 

praktisk etikkarbeid i helsetjenesten fra før. 

 
 
 
Dag 3 – mandag 30. november: Pasientautonomi, samtykkekompetanse og tvang 

 

09.00-09.30: Hva gjør klinisk etikk til et fag? Om empirisk etikk (v/Reidar Pedersen) 

 

09.30-10.00: Autonomi og samtykke: Etikken (v/Pedersen) 

 

10.15-11.00:  Autonomi og samtykke: Helselovgivningen (v/Jacob Jorem) 

 

11.15-12.00: Hva er beslutningskompetanse og hvordan vurdere det? Inkl. 

gruppearbeid/øvelser (v/Jorem) 

 

12.00-12.30:  Lunsjpause 

 

12.30-13.15: Beslutningskompetanse forts. (v/Jorem) 

 

13.30-14.00: Etiske perspektiver på tvang i helsetjenesten (v/Tonje Lossius Husum) 

 

14.00-14.30: Tvang i helsejussen (v/Jorem) 

 

14.45-15.45: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Lossius Husum og Jorem) 

 

 

  



Dag 4 – tirsdag 1. desember: Pårørendesamarbeid og forhåndssamtaler 

 

09.00-09.45: Pårørende – definisjoner, roller, juss og etikk (v/Kristiane Myckland Hansson) 

 

10.00-10.45: Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk 

helsevern (v/Myckland Hansson) 

 

11.00-12.00: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Myckland Hansson og 

Magelssen) 

 

12.00-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-14.15:  Forhåndssamtaler – hva, hvorfor og hvordan? Inkl. praktiske øvelser (inkl. 

pause) (v/Trygve Johannes L. Sævareid) 

 

14.15-14.30: Informasjon om eksamen (v/Magelssen) 

 

 

 

Dag 5 – onsdag 2. desember: Etikk ved livets slutt og etikk ved helsehjelp til barn 

 

09.00-10.45:  Etiske problemer ved livets slutt. Gjennomgang av sentrale begreper og 

drøfting av etiske problemer i plenum (inkl. pause) (v/Magelssen)  

 

11.00-11.30:  Gruppearbeid med drøfting av et etisk dilemma 

 

11.30-12.00:  Oppsummering av gruppearbeidet. Beslutningsprosesser i avgjørelser om 

livsforlengende behandling (v/Magelssen)  

 

12.00-12.30:  Lunsj  

 

12.30-14.15:  Barnets beste og behandlingsbeslutninger i nyfødtmedisinen (inkl. pause) 

(v/Thor Willy Ruud Hansen)  

 

14.30-15.15:  Etiske problemer ved helsehjelp til større barn (v/Ruud Hansen og 

Magelssen)  

 


