
Program for Etikk i helsetjenesten høsten 2018  

 

F: Forelesning. S: Seminar. G: Gruppearbeid 

 

 

Dag 1 – mandag 3. september  

Sted: Rødt aud., lab-bygget (bygg 25), Ullevål sykehus  

 

09.00-09.30: F: Drøfting av etiske problemer med SME-modellen (v/Morten Magelssen) 

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

modellen fra før. 

 

09.45-10.30: F: Velkommen, introduksjon til kurset. Etikk i helsetjenesten – og hvorfor det 

er viktig (v/Magelssen) 

 

10.45-11.30: S: Fire prinsipper i helseetikken. Drøfting av case i plenum (v/Magelssen) 

 

11.30-12.15: Lunsjpause 

 

12.15-14.00: F: Møter mellom ulike kulturer i helsetjenesten (inkl. pause) (v/Reidun Førde) 

 

14.15-15.30: G: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Magelssen & Førde) 

 

 

Dag 2 – tirsdag 4. september: Prioriteringsetikk.  

Sted: Rødt aud., lab-bygget (bygg 25), Ullevål sykehus 

 

09.00-10.45: F: Prioriteringsprinsipper i norsk helsetjeneste (inkl. pause) (v/ Magelssen) 

 

11.00-11.45: F: Overdiagnostikk og overbehandling (v/Bjørn Hofmann) 

 

11.45-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-13.45: G: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Magelssen & Anne Kari T. 

Heggestad) 

 

14.00-14.45: F: Prioriteringslandskapet sett fra kommunehelsetjenesten (v/Heggestad)  

 

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

etikkrefleksjonsgrupper (v/Magelssen) 

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

praktisk etikkarbeid i helsetjenesten fra før. 

 



 

 

Dag 3 – mandag 5. november: Pasientautonomi, samtykkekompetanse og tvang 

Sted: Grønt aud., lab-bygget (bygg 25), Ullevål sykehus 

 

09.00-09.45:  F: Pasientautonomi og informert samtykke – etikk og juss (v/Reidar Pedersen 

og Jørgen Dahlberg) 

 

10.00-11.45: S: Samtykkekompetanse – hva betyr det og hvordan vurdere det? Inkl. 

praktiske øvelser (v/Pedersen og Dahlberg) 

 

11.45-12.30:  Lunsj 

 

Seminar om tvang  

12.30-13.30: F: Tvang – definisjoner og juss (v/Pedersen og Dahlberg) 

 

13.45-14.15: S: Tvang og etiske dilemma – sykehjem (v/Pedersen) 

 

14.15-14.45: S: Tvang og etiske dilemma – somatiske sykehus (v/Dahlberg) 

 

15.00-15.30: S: Tvang og etiske dilemma – psykiske helsetjenester (v/Tonje Lossius Husum) 

 

 

Dag 4 – tirsdag 6. november: Pårørendesamarbeid og forhåndssamtaler 

Sted: Auditoriet (rom 124), Frederik Holsts hus 

 

Seminar om pårørende  

09.00-09.30: F: Pårørende – definisjoner, roller og juss (v/Pedersen) 

 

09.45-10.45: S: Pårørende i sykehjem og i psykisk helsevern (v/Pedersen) 

 

11.00-11.45: S: Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid i psykisk helsevern? 

(v/Kristiane Myckland Hansson) 

 

11.45-12.30: Lunsj 

 

12.30-15.30:  S: Forhåndssamtaler – hva er det, hvorfor og hvordan? Inkl. praktiske øvelser 

(v/Lillian Lillemoen) 

 

 

  



Dag 5 – onsdag 7. november: Etikk ved livets slutt  

Sted: Grønt aud., lab-bygget (bygg 25), Ullevål sykehus 

 

09.00-09.45:  F: Begreper ved livets slutt, etiske og kliniske grenseoppganger (v/Magelssen)  

 

10.00-10.40:  G: Gruppearbeid med drøfting av et etisk dilemma 

 

10.55-11.45:  S: Plenumssamtale om gruppearbeidet. Beslutningsprosesser i avgjørelser om 

livsforlengende behandling (v/Magelssen)  

 

11.45-12.30:  Lunsj  

 

12.30-13.45:  S: Barnets beste og behandlingsbeslutninger i nyfødtmedisinen (v/Thor Willy 

Ruud Hansen)  

 

14.00-15.40:  S: Overbehandles ikke-samtykkekompetente pasienter ved livets slutt? (inkl. 

pause) (v/Morten Horn)  

 

15.40-15.50: Informasjon om eksamen (v/Magelssen) 


