
 
 

1 

Medisinsk etikk  
 
1. semester 
3. semester 
4. semester B 
5. semester 
8. semester 
9. semester 
10. semester 
11/12. semester 
 
 
1. semester 
Grunnleggende innføring i medisinsk etikk 
 
Undervisningen gis i forelesninger med innslag av summegrupper der studentene 
diskuterer et case i smågrupper på tre personer. Hensikten er å gi en innføring i de 
grunnleggende begrepene og posisjonene i medisinsk etikk, samt en kort innføring i den 
medisinske etikkens historie og framtidige utfordringer. En viktig del av forelesningene er 
kasus basert, med diskusjon av kliniske problemstillinger relatert til medisin, odontologi og 
ernæring. 
 
Historiske perspektiver og framtidige utfordringer for medisinsk etikk 
Helse og sykdomsbegrepet 
Helse og etikk 
Grunnleggende begreper og posisjoner i medisinsk etikk 
 Dydsetikk/sinnelagsetikk 
 Pliktbasert etikk 
 Konsekvensetikk 
 Fire prinsippetikken 
 Hva kjennetegner profesjons og yrkesetikk? 
 
Sentrale problemstillinger i klinisk medisinsk etikk 
 Autonomi og pasienters rett til selvbestemmelse 
 Konflikten mellom hjelpeplikt og selvbestemmelse 
 Vurdering av beslutningskompetanse  
 Taushetsplikt 
 Beslutninger på vegne av inkompetente – pårørendes rolle 
 Etiske konsekvenser av eksisterende helselover. 
Innføring i relevant lovverk- Lov om Helsepersonell § 7 og    Lov om  pasientrettigheter § 
4.9 og §4.6 
Når behandlingen må avsluttes – sentrale begreper, prinsipper og etiske hensyn 
  
Genetikk og etikk 
 Genetiske teste og genetisk veiledning – etiske hensyn og  dilemma 
 Preimplantasjonsdiagnostikk 
 Fosterdiagnostikk og abort 
 
Forskningsetikk og vitenskapsetikk 



 
 

2 

 Vitenskapelige og metodologiske normer  
 Etiske problemstillinger knyttet til forskning. 
 Helsinkideklarasjonen  
 
 
3 semester 
Etikk rundt disseksjon og bruk av den døde kroppen 
Hensikten er her ved forelesning å gi en innføring av retningslinjer for disseksjon, 
obduksjon og organdonasjon med vekt både på lovverk, bestemmelser og etiske 
utfordringer.  Særlig viktig er innføring av samtykkebestemmelsene i forhold til avgivelse 
av avdødes kropp, samt en diskusjon av obduksjonslovens bestemmelse om passivt 
samtykke 
 
Respekt for den døde kroppen og avdødes gave. 
Gjennomgang av lovverk og retningslinjer for å avgi lik. 
Transplantasjonsloven. 
Obduksjonsloven 
Taushetsplikt og konfidensialitet. 
Religiøse og kulturelle forestillinger og prinsipper ift. obdukasjon og organdonasjon 
Hensynet til vitenskap og forskning versus respekt for det individuelle samtykke.  
 
4. semester B 
Etikk og ressursprioritering 
Fokus i dette semesteret er på sykdommer i muskel og skjelettsystemet. Det gis i denne 
forbindelse en to timers innføring i eksisterende retningslinjer for prioritering i norsk 
helsetjeneste. Det legges særlig vekt på problemstillinger i forhold til prioritering mellom 
behandling av de kronisk syke, rehabilitering, forebyggende medisin etc. og prioritering av 
de alvorligst syke, livreddende behandling og høyteknologisk akuttmedisin. 
Undervisningen inkluderer diskusjon i plenum av aktuelle kasus, samt forelesninger.   
 
Bakgrunn for prioriteringsdebatt – økonomi og helsepolitikk 
Sentrale prinsipper for prioritering i norsk helsetjenestene 
 Alvorlighet 
 Nytte 
 Kostnadseffektivitet 
Diskutable prinsipper 
 Prioritet til den aktuelle pasient 
 Alder 
 Selvforskyldthet 
 Produktivitet 
 
Prioriteringer mellom akutt og livstruende syke og prioriteringer i forhold til kronisk syke, 
rehabiliteringsmedisin og forebyggende medisin.  
Prioritering i helsetjenesten til syke /gamle. 
 
 
 

5. semester 
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Pasientinformasjon 
Etikk ved livets slutt 
Tap og sorg - legerollen 
 
Studentene har i 5 semester forelesninger om etiske problemstillinger i forhold til 
pasientinformasjon, behandling av alvorlig syke og døende, samt undervisning sammen 
med atferdsfagene og etiske problemstillinger i møte med tap og sorg. Vi har også klinisk 
smågruppeundervisning om kommunikasjon og etikk ved kronisk nyresykdom og nyresvikt 
(sammen med atferdsfag). 
Målsetting med undervisningen dette semesteret er å gi studentenen en innføring i de helt 
sentrale problemstillinger i den klinisk medisinske etikken, samt å sette søkelys på viktige 
aspekter ved legerollen i det moderne helsevesen. 
 
Etikk og pasientinformasjon 
 Grunnleggende prinsipper og lovverk 
 Hva skal informasjon inneholde? 
 Hvem skal informasjon gis til? 
 Problemstillinger i forhold til informasjon og risiko 
 Informasjon på vegne av pasienten  
 Informasjon til umyndige 
 Hvordan skal informasjon gis? 
 
Etikk ved livets slutt:  
 Grunnleggende begreper og definisjoner 
 Etiske aspekter ved behandlingsunnlatelse (å avslutte, evt. ikke igangsette 
medisinsk behandling) 
 Prinsippet om pasientens beste. 
 Begrepene nytte og nytteløshet ift. behandlingsunnlatelse  
 Eutanasi og legeassistert selvmord – etiske problemstillinger 
 Retningslinjer for hjerte lungeredning minus (HLR minus) 
 
Tap og sorg. 
 Etiske utfordringer for legerollen i det moderne samfunn 
 Legen som behandler og legen som medmenneske. 
  
 
8. semester 
Etiske problemstillinger knyttet til samtykke og tvang i psykiatrien  
Hensikten er i samarbeid med psykiatere å sette søkelys på etiske problemstillinger i 
behandling av psykiatriske pasienter. Fokus er særlig på bruk av tvangsbestemmelser i 
lovverket opp mot hensynet til pasientens beste. 
 
Relevant lovverk 
Samtykke og tvang-etiske aspekter. 
Vurdering av beslutningskompetanse i psykiatrien 
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9. semester 
Etikk og fosterdiagnostikk 
Etikk og abort 
 
Etikkundervisningen i dette semesteret består av et seminar om fostervannsdiagnostikk og 
congenitale misdannelser sammen med gynekolog, pediater og genetiker. Samtidig er det 
noe senere en egen undervisning om etiske problemstillinger i forhold til provosert abort. 
Hensikten er å gi innføring og sette under debatt sentrale etiske problemstillinger legen og 
moderne medisinen står overfor ved livets unnfangelse.    
 
Preimplantasjonsdiagnostikk og etikk 
Fosterets moralske status 
Retten til selvbestemmelse 
Relevant lovverk 
Ulike skråplansargumenter 
 
10. semester 
Etiske og internasjonal helse. 
Tilgangen til eksisterende helseressurser og resultatene av helsefaglig forskning er 
ekstremt ujevnt fordelt på den globale helsefaglige arena. I samarbeid med masterstudiet i 
internasjonal helse settes søkelys på forholdet mellom global fattigdom og fordeling av 
helseressurser nasjonalt og globalt.  
 
Etiske utfordringer i forhold til globalisering og fattigdom. 
At alle mennesker har likhet i verd – hva betyr det for en rettferdig fordeling av 
helseressurser? 
 
 
 
11. og 12. semester  
Organ-donasjon og etikk. 
En forelesning i samarbeid med anestisiolog og transplantasjonskirurg. 
Transplantasjonsloven settes under debatt.  
Vi belyser spørsmål som organdonasjon og samtykke. 
Salg av organer- hvor langt er det etisk forsvarlig å gå med hensyn til å maksimere 
tilgangen på organer. 
Levende givere til nyredonasjon – etisk akspetabelt? 
Elektiv respiratorbehandling med henblikk på preservasjon av organer for donasjon? 
 
 
I tillegg inngår et kurs i helsejuss/å leve med å gjøre feil (1UE = 15 timer). 
Kurset består av to forelesningstimer om ”Feilkilder i medisinsk praksis”, etterfulgt av 
gruppearbeid. I tillegg kommer forelesninger om tilsynsmyndighetenes syn på medisinske 
feil og lovens forståelse av medisinske feil, etterfulgt av gruppearbeid samt forelesninger 
om Den kollegiale kulturen – usikkerhet og feil, etterfulgt av gruppearbeid. 
 
Forståelsen av begrepet medisinske feil. 
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Medisinske feil - pasientens perspektiv  
Medisinske feil- legens perspektiv. (En lege som har opplevd helsetilsynet eller en alvorlig 
hendelse. 
Helsetilsyn og lovverk. 
Film og diskusjon 
 
Den medisinske kulturens forhold til usikkerhet, åpenhet,  feil og kritikk. Varsling 
Hvordan skal legen melde fra, og til hvem?  
Når media står på døren (ved journalist). 
Hvilke støttefunksjoner kan legen ty til når noe har gått galt? 

 
 
 


