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Årsrapport – Etikk i helsetjenesten 2020 

 

Sammendrag 
 
Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av 
Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og 
etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette 
arbeidet har vi organisert i prosjektet vi kaller Etikk i helsetjenesten (EiH). Dette er nytt i 2020: 

 
 EiH har opprettet en nettside/ressursside for helsepersonell om etikk og prioriteringer under 

covid-19. Siden inneholder råd, veiledere samt refleksjoner over etiske dilemmaer, og har 
vært svært godt besøkt.  

 EiH har publisert et nettkurs i hvordan gjennomføre etikkrefleksjon ved bruk av SME-
modellen. Dette er et viktig verktøy for systematisk etikkrefleksjon. Kurset er gratis. 

 EiH har opprettet og koordinert et eget nettverk/forum for ledere og sekretærer i kliniske 
etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten under covid-19, som en arena for erfaringsutveksling 
på tvers av fagprofesjoner, tjenestenivåer og helseforetak. 

 En ny fagbok i helseetikk – Etikk i helsetjenesten – er gitt ut. Boken gir en innføring i helseetikk 
og er beregnet på helsepersonell og som lærebok på helsefagutdanninger. 

 En rekke vitenskapelige artikler er publisert, blant annet en oversiktsartikkel om etiske 
utfordringer i hjemmebaserte tjenester.  

 Medlemmer av etiske råd / KEK i kommunehelsetjenesten har fått bistand i saker relatert til 
covid-19.  

 En undersøkelse av hvilke etiske dilemmaer sykehusansatte har stått i under pandemien, har 
resultert i en tekst publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

 Omstilling fra fysisk til digitalt format har vært nødvendig for å gjennomføre våre årlige etikk-
kurs og -seminarer – flere av dem med rekordmange deltagere.  

 EiH har bidratt med høringsuttalelser og innspill til Helsedirektoratets veiledere/retningslinjer 
for helsehjelp under covid-19. 

 EiH har også bidratt i arbeidet med Folkehelseinstituttets rapport om prioritering av 
koronavaksine. 

 Samarbeidet med KS er videreutviklet og har resultert i en veileder for SME-modellen. 
 EVU-kurset Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende er en revidert versjon av 

et tidligere kurs. Kurset tar blant annet for seg metoder for å styrke bruker- og 
pårørendemedvirkning, særlig gjennom forhåndssamtaler. 

 EiH har ofte blitt kontaktet av media, helsetjenestene og helsemyndighetene for å bidra i 
diskusjoner om ulike etiske utfordringer i helsetjenestene under pandemien.       

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/tema/covid19-etikk-prioriteringer/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kurs/etikkrefleksjon/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2020/etikk-i-helsetjenesten.html
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2020/etikk-i-hjemmebaserte-tjenester.html
https://tidsskriftet.no/2020/12/kronikk/etiske-dilemmaer-i-sykehusene-under-covid-19-pandemien
https://www.fhi.no/publ/2020/rad-om-prioriterte-grupper-for-koronavaksinasjon-i-norge/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/samarbeid-om-etisk-kompetanseheving/verktoy-og-metoder/
https://www.med.uio.no/helsam/studier/evu/etiske-utfordringer-m%C3%B8te-pasienter-og-p%C3%A5r%C3%B8rende/
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Innledning 
I 2020 har også etikkarbeidet vært preget av pandemien. Ved Senter for medisinsk etikk (SME) har vi gitt 

råd til myndighetene og de kliniske etikk-komiteene om etiske spørsmål som pandemien har reist. Vi har 

også skrevet artikler og gitt mediebidrag om slike spørsmål.  

Vi ser at de kliniske etikk-komiteene har drøftet flere etiske spørsmål knyttet til pandemien. Ikke minst 

har komiteer i kommunehelsetjenesten vært involvert i dette og har gitt viktige bidrag til kommunenes 

refleksjon om håndtering av smittevern og andre spørsmål.  

Fra SMEs side har de fleste kurs og aktiviteter latt seg gjennomføre, mye har gått digitalt, og dette har 

ofte fungert godt. Noen kurs har også tiltrukket seg flere deltakere enn ellers; for noen blir deltakelse 

lettere når de slipper å reise. Dette inspirerer oss til å utvikle mer e-læring og vurdere om noen kurs som 

er spesielt egnet for det, primært bør arrangeres digitalt også i fremtiden. 

Et forslag om lovfesting av kliniske etikk-komiteer i helseforetakene behandles nå i Stortingets helse- og 

omsorgskomité. Hvis forslaget går gjennom, får komiteene en mer formalisert rolle, og det vil stilles økte 

krav til kvaliteten på deres arbeid. Det ønsker vi velkommen. Men det vil også gjøre det nødvendig med 

en styrking av hver klinisk etikk-komités ressurser og rammer for arbeidet i helseforetaket.  

Spesialistutdanningen for leger er lagt om, og det har blitt betydelig mer oppmerksomhet om etikk i de 

felles kompetansemål og for hver enkelt spesialitet. Vi ser dette som et viktig område å vie 

oppmerksomhet slik at det kan lages gode, gjennomførbare undervisningsopplegg. Det vil kunne gi 

standardisert opplæring over hele landet og dermed styrke legers kompetanse i praktisk etikk. Dette 

kunne være et naturlig oppdrag for SME og for KEKene i helseforetakene, men fordrer også et mandat til 

å gå inn i det, og at nødvendige ressurser følger med. 

 

1. Ansatte  
 

Status pr. 31.12.2020:   

Morten Magelssen Førsteamanuensis, prosjektleder Fast ansatt, deltid 
Reidar Pedersen  Professor, senterleder Fast ansatt, deltid 
Reidun Førde  Professor emerita Emeritiavtale, deltid 
Bert Molewijk Forsker med professorkompetanse Midlertidig, deltid 
Anne Kari Tolo Heggestad Forsker og post doc Fast ansatt, deltid 
Trygve Johannes Lereim Sævareid Forsker Midlertidig, deltid 
Berit Hofset Larsen  Forsker, ph.d.-kandidat Fast ansatt, deltid 
Heidi Karlsen Forsker, ph.d.-kandidat Midlertidig, fulltid 
Jørgen Dahlberg Forsker, ph.d.-kandidat Midlertidig, deltid 
Jacob Jorem  Forsker Midlertidig, deltid 
Carl Tollef Solberg Forsker Fast ansatt, fulltid 
Lillian Lillemoen Forsker emerita Pensjonsavtale, deltid 
Elisabeth Gjerberg Forsker emerita Pensjonsavtale, deltid 
Helene Nortvedt Førstekonsulent Fast ansatt, deltid 
Anders Tvedt  Rådgiver Fast ansatt, deltid 
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2. Kurs og seminarer 
 

Nettkurs i etikkrefleksjon 

I desember 2020 publiserte vi et helt nytt nettkurs i etikkrefleksjon. Kurset gir en grunnleggende 

innføring i hvordan gjennomføre en etikkrefleksjonsgruppe med bruk av SME-modellen. Kurset består av 

åtte filmsekvenser med tilhørende lydfiler, læringsmål og refleksjonsspørsmål. Kurset er gratis, men gir 

ikke studiepoeng eller kursbevis. Anne Kari Tolo Heggestad har ledet utviklingen av dette kurset.  

 

Erfaringsseminar for etikkråd og kliniske etikk-komiteer i kommunene – 11. mars   

Dette seminaret er beregnet på medlemmer av kommunale etikkråd og kliniske etikk-komiteer, og er 

ment å være et møtepunkt mellom rådene/komiteene, der det blant annet legges til rette for 

erfaringsutveksling. Vi inviterte deltakerne til SME sine lokaler, deltakelsen var gratis, og vi tilbød enkel 

servering. På grunn av den første spredningen av koronaviruset ble antallet deltakere lavere enn det 

opprinnelige antallet påmeldte tilsa. Men med gode smittevernstiltak og romslige lokaler kunne vi 

likevel holde seminaret, og det ble en innholdsrik dag med aktive deltakere og mye erfaringsdeling. 

Kommunene som var representert var Rælingen, Arendal, Kongsberg, Gjøvik og Oslo. 11 personer 

deltok. Evalueringen av kurset viste at deltakerne satte spesielt stor pris på erfaringsutvekslingen, i 

tillegg til å få faglig påfyll. Program: se vedlegg 2.  

 

Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 12.-13. oktober  

Innføringskurset holdes hvert år og er et to-dagers kurs med fokus på klinisk og praktisk etikk. 

Deltakerne får en innføring i etiske prinsipper og juss og bruk av refleksjonsmodell. I tillegg lærer de litt 

om arbeidet til kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. I 2020 ble arrangementet omgjort til 

et digitalt kurs på grunn av pandemien, noe som åpnet for muligheten til å ta imot flere deltakere. Mens 

kurset i 2019 hadde 62 deltakere, hadde vi 220 deltakere i 2020. Kurset var godt evaluert, og selv om 

fysiske kurs og seminarer er å foretrekke for de fleste, var mange svært positivt overrasket over hvor 

godt den digitale varianten fungerte. Ellers trekker deltakerne frem case-drøftingene som noe positivt, 

kurset blir beskrevet som praksisnært og nyttig, og foreleserne får mye skryt for sin formidlingsevne. 

Deltakerne setter pris på balansen mellom forelesning og gruppearbeid. Program: se vedlegg 3.  

 

Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten 16.-17. november 

Dette årlige seminaret i november er for medlemmer av KEK i spesialisthelsetjenesten, og ble i år for 

første gang arrangert digitalt på Zoom. Seminaret hadde rekordmange påmeldte, ca. 190 deltagere. 

Formålet er å sørge for kompetanseheving / gi faglig påfyll for KEK-medlemmer, samt skape en arena for 

erfaringsutveksling. I år hadde vi en egen sesjon om etiske dilemmaer under covid-19. Saker som 

illustrerer forbedringer i KEK-arbeidet, ble også løftet fram. Videre tok vi opp temaer som relasjonell 

autonomi og ivaretagelse av pårørende vs. taushetsplikt. NRKs etikkredaktør var invitert for å snakke om 

etiske aspekteter knyttet til filming på sykehus og eksponering av pasienter i media. På dag to ble det 

satt av tid til presentasjon av saker som KEKene har drøftet i året som har gått. Evalueringen viste at 

mens noen satte pris på det digitale formatet fordi det betyr mindre reisevei og utgifter, trekker andre 

frem at de savner den visuelle kommunikasjonen, kreativitet og minglingen man får ved å treffes fysisk. 

Program: se vedlegg 4.  

 

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kurs/etikkrefleksjon/
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Masteremner/etter- og videreutdanningskurs 

SME har tre kombinerte masteremner og etter- og videreutdanningskurs (EVU) å tilby. I 2020 ble ett av 

disse gjennomført fysisk før pandemien brøt ut, et annet ble gjennomført digitalt, mens det tredje ble 

gjennomført med en hybridløsning med to samlinger, en fysisk og en digital. Det første emnet, SME4110 

– «Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk», har fokus på etiske teorier og prinsipper og deres relevans 

i helsetjenesten, samt etisk argumentasjon. Undervisningen var fordelt på to samlinger (3+2 dager) i 

januar. Program: se vedlegg 5.  

 

Det andre emnet, SME4210 – «Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende» ble sterkt 

revidert i 2020 og ble presentert med sitt nåværende navn for første gang i 2020. Kurset har fokus på 

klinisk etikk, det vil si etiske utfordringer som oppstår i helsepersonells møte med pasienter og 

pårørende i hverdagen i helsetjenesten. Kurset har en praktisk orientering, og tar blant annet for seg 

metoder for å styrke pasient-, bruker- og pårørendemedvirkning, særlig gjennom forhåndssamtaler. 

Kurset gikk over to samlinger (2+3 dager) i november/desember. Program: se vedlegg 6.  

 

Det siste emnet/kurset, SME4310 – «Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten» har fokus på etikk 

og etikkrefleksjon, med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon og med en klar praktisk orientering. 

Undervisningen foregikk over to samlinger med totalt 4 dager i februar og mai. Alle de tre 

emnene/kursene hadde god tilsøkning fra ansatte ute i helsetjenesten – fra ulike nivåer og med variert 

profesjonsbakgrunn. Evalueringen viste at deltagerne var fornøyde, også med det digitale formatet. 

Program: se vedlegg 7.  

 

3. Samarbeid og nettverk  
 

Nasjonalt samarbeid og nettverk 

 SME og KS ivaretar sitt samarbeid gjennom årlige møter. 30.-31. januar arrangerte vi et felles 

internseminar om samhandling og kompetanse. I 2020 har vi også i samarbeid utviklet en 

veileder til SME-modellen/sekstrinnsmodellen for etikkrefleksjon. Veilederen er ment å være et 

verktøy til hvordan håndtere etiske utfordringer i helsetjenesten. En kortversjon/skjema er også 

publisert.  

 Nasjonalt nettverk for kliniske etikk-komiteer: SME erfarer at etikkomiteene – og i særdeleshet 

deres ledere og sekretærer – har behov for å delta i nettverk med andre som holder på med det 

samme. I 2020 har vi opprettet et eget e-postforum for ledere og sekretærer i etikk-komiteer i 

spesialisthelsetjenesten, som en arena for erfaringsutveksling og rådføring, særlig knyttet til 

covid-19-relaterte saker. Et tilsvarende forum for kommunehelsetjenesten har eksistert en 

stund, men har fått fornyet aktualitet under pandemien. Nettverksbygging for etikkomiteene i 

helseforetakene og kommunene er en viktig del av SMEs arbeid med å styrke det praktiske 

etikkarbeidet i helsetjenesten. Sentralt her står også de årlige seminarene for henholdsvis 

medlemmer av kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten i november og medlemmer av 

etikkråd i kommunene om våren (se kapittel 2).  

 Train the trainer i etikkrefleksjon: EiH samarbeider med Helse Bergen og Nordlandssykehuset i 

Bodø om å utvikle et train-the-trainer-opplegg for veiledere av etikkrefleksjonsgrupper. Noe av 

dette arbeidet har på grunn av pandemien måttet vente.  

https://www.ks.no/globalassets/Veileder-til-6-trinnmodellen-for-etisk-refleksjon-pdf.pdf
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 FoU-nettverket for forhåndssamtaler: SME har en koordinerende funksjon for det nasjonale 

FoU-nettverket for forhåndssamtaler. Den årlige samlingen for nettverket fant sted 30. januar i 

SME sine lokaler. Ca. 20 personer deltok. Flere prosjekter ble presentert, og vi diskuterte mulig 

samarbeid mellom FoU-nettverket og Samvalgssenteret ved UNN. I tillegg drøftet vi en felles 

norsk tilnærming til forhåndssamtaler, noe som ledet videre til en diskusjon i etterkant av 

samlingen om en norsk definisjon av forhåndssamtaler. Denne diskusjonen skapte stort 

engasjement, og det jobbes fremdeles med å komme fram til en felles, norsk definisjon av 

forhåndssamtaler. 

 Den norske legeforening: Legeforeningen ønsker å lage et nytt nettkurs i klinisk etikk som skal 

dekke felles kompetansemål for spesialisering i allmennmedisin, samfunnsmedisin og 

arbeidsmedisin (alle spesialiseringene som helseforetakene ikke har ansvaret for). 

Kompetansemålene fokuserer på systematisk håndtering av etiske dilemmaer innenfor disse 

spesialitetene og dette kan være en viktig måte å nå ut til fastlegene på med systematisk 

etikkarbeid, inkludert kunnskap om systematisk etikkarbeid. Kurset vil også kunne brukes i 

utdanning av sykehusspesialister. Reidun Førde og Reidar Pedersen er redaktører og forfattere 

og bygger videre på det gamle nettkurset i klinisk etikk utviklet for alle spesialitetene til 

legeforeningen. Kurset forventes ferdig i 2021. 

 Facebooksiden Etikk i helsetjenesten har nå 2270 følgere.  

 

Internasjonalt samarbeid 

 Morten Magelssen har samarbeidet med Oxford-filosofen Joseph Shaw om bokkapittel: 

Magelssen M, Shaw J. “Intentions of Physicians and End of Life Care Team”. I: Emmerich, Mallia, 

Gordijn and Pistoia (eds), Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care 

(Philosophy and Medicine series, book 136). Dordrecht: Springer, 2020, s. 315-333. 

 Bert Molewijk er leder og koordinator for European Clinical Ethics Network (ECEN). Reidun 

Førde og Reidar Pedersen er også engasjert i dette nettverket. 

 Bert Molewijk samarbeider med Karolinska Instituttet i Stockholm om gjennomføring og 

evaluering av etikktiltak i barneonkologien. 

 Bert Molewijk er styremedlem i European Association for Centres of Medical Ethics (EACME). 

 Reidar Pedersen var biveileder for den danske psykiater Henriette Bruun som disputerte mars 

2020: Tittel på avhandling: Etik i sundhedsvæsnet – implementering og evaluering af etiske 

refleksionsgrupper på psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger: et aktionsforskningsprojekt. 

Hennes prosjekt er inspirert av arbeidet vårt i Norge. 

 

4. Forskning og fagutvikling 
 

Forskning og fagutvikling finansiert innenfor bevilgningen fra Helsedirektoratet 

Etikk i kommunehelsetjenesten. Prosjektet «Etikk på tvers» er et ambisiøst følgeforskningsprosjekt som 

studerer opprettelsen og implementeringen av etikkomiteer i Fredrikstad, Hamar, Kongsberg og Modum 

kommuner. Det er nå inne i sitt tredje år, og går sin gang, til tross for pandemien. Pandemien har ført til 
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noe lavere aktivitet, og en del av tiltakene som var planlagt i 2020, måtte avlyses. Dette gjelder særlig 

datainnsamling, kursvirksomhet og veiledning med fysisk oppmøte i kommunene fra SME-ansatt. Noen 

intervjuer ble gjennomført. Året har også bydd på en del interne utfordringer for deltakerkommunene, 

så veiledning, oppfølging og erfaringsdeling har vært viktig underveis. Deltakerkommunene har vært 

invitert til å komme med erfaringer knyttet til ulike pandemi-relaterte tema, som for eksempel 

konsekvenser av besøksrestriksjoner på sykehjem. Et heldags dialogseminar og fokusgruppeintervju med 

de fleste ressurspersonene lot seg gjennomføre med fysisk oppmøte. Det var viktig for 

forskningsprosjektet og for deltakerne. 

Klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten. I mai 2020 sendte SME e-poster til nettverket/forumet 

for ledere og sekretærer i kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten, og spurte om hvilke 

problemstillinger de var blitt kontaktet om etter at pandemien startet, med særlig fokus på 

prioriteringsdilemmaer. Vi fikk svar fra 12 av 38 komiteer, og SME har i tillegg blitt kontaktet direkte av 

helsepersonell. Svarene ga grunnlag for en tekst publisert Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Dilemmaene har særlig vært knyttet til prioritering, smittevernhensyn, usikkert beslutningsgrunnlag 

samt risiko og belastning for helsepersonell.  

Spinraza og rettferdig prioritering i praksis. Vi er på vei inn i presisjonsmedisinens æra, der nye 

medikamenter ikke bare kan være presise og effektive, men også svært kostbare. Det gir utfordringer 

for rettferdig prioritering, både på overordnet nivå og på klinisk nivå. Dette siste – og særlig da de 

utfordringene leger og annet helsepersonell står overfor når de må si «ja» eller «nei» til behandling for 

enkeltpasienter – har fått for lite oppmerksomhet. I dette prosjektet har vi i 2020 studert hvordan 

prioritering foregår på klinisk nivå, med Spinraza for spinal muskelatrofi som case. Vi har intervjuet den 

nasjonale faggruppen for spinal muskelatrofi og er i ferd med å ferdigstille en forskningsartikkel. 

Spørreundersøkelse om holdninger til etiske spørsmål i helsetjenesten. I 2019 utførte vi en større 

spørreundersøkelse om etiske spørsmål i helsetjenesten. Vi kartla befolkningens syn på en rekke viktige 

spørsmål innen tre tema: prioritering, beslutninger om livsforlengende behandling, og 

forhåndssamtaler. I 2020 er én forskningsartikkel blitt innsendt til vurdering og to andre er under 

utarbeidelse.  

Forskning på etiske problemstillinger i hjemmebaserte tjenester. Anne Kari Tolo Heggestad har hatt 

hovedansvar for en oversiktsartikkel om forskning på etiske problemstillinger i hjemmebaserte 

tjenester. Prosjektet resulterte i artikkelen Ethical challenges in home-based care – A systematic 

literature review, som ble publisert i Nursing Ethics i desember 2020. 

Etikk i skolehelsetjenesten: SME har forsket på hvilke etiske problemstillinger de ansatte i 

skolehelsetjenesten står i, samt undersøkt hvordan de ansatte i skolehelsetjenesten har opplevd å 

veilede eller delta i etikkrefleksjonsgrupper. Dette prosjektet ble avsluttet i 2020. Artikkelen Ethics 

reflection groups for school nurses er publisert i Nursing Ethics.  

Fagbok om helseetikk – Etikk i helsetjenesten – ble utgitt i april 2020. Denne fagboken er ment å gi en 

grundig og forskningsbasert innføring i helseetikk. Tyngden ligger på klinisk etikk, altså problemstillinger 

som oppstår i helsepersonells hverdag. Fire forskere fra SME (Magelssen, Førde, Lillemoen og Pedersen) 

har vært redaktører og sentrale bidragsytere for denne boken. Kolleger fra andre universiteter har 

bidratt med kapitler. Boken har blitt godt mottatt, blant annet med positive anmeldelser i Utposten og 

https://tidsskriftet.no/2020/12/kronikk/etiske-dilemmaer-i-sykehusene-under-covid-19-pandemien
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2020/etikk-i-hjemmebaserte-tjenester.html
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2020/etikk-i-hjemmebaserte-tjenester.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0969733020940373
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0969733020940373
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/2020/etikk-i-helsetjenesten.html
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Bioingeniøren. I tillegg viser årsmeldingene fra KEK-ene at boken også benyttes til kompetanseheving 

blant KEK-medlemmer.  

 

Forskning og fagutvikling finansiert av andre midler:  

SME har flere andre eksternfinansierte prosjekter nært knyttet til EiH-prosjektet. Disse prosjektene 

springer ut av utfordringer som vi har identifisert gjennom arbeidet vi her rapporterer på. Prosjektene 

forsøker å utforske og finne løsninger på disse problemene. Implementering, evaluering og 

brukermedvirkning står sentralt her. Det er overlapp i tematikk i hvem som jobber med disse 

prosjektene via frikjøp. Også derfor er det naturlig å nevne noen av disse prosjektene også i denne 

rapporten. 

Implementering av forhåndssamtaler – en randomisert studie. Forhåndssamtaler er en måte å 
etterkomme det etiske og juridiske imperativet om å involvere både pasienten og pårørende i 
planleggingen av behandling og omsorg. I 2020 mottok SME midler fra Norges forskningsråd (NFR) til et 
prosjekt om implementering av forhåndssamtaler. Prosjektet er både et implementerings- og 
intervensjonsprosjekt, og skal bidra med forskning på hvilken effekt implementering av 
forhåndssamtaler kan gi på relevante utfallsmål i helsetjenesten. Prosjektet startet opp i 2020.  
 
Oppdragsprosjekt om forhåndssamtaler. I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 3 millioner kroner til å 
utarbeide, spre og opprettholde kunnskap om forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten. SME ble 
tildelt dette oppdraget fra Helsedirektoratet. I 2020 ble det påbegynt arbeid med å lage faglige råd for 
forhåndssamtaler, plan for å spre forhåndssamtaler og plan for opplæringsmateriell til helsetjenesten.   
 
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS). BPS er et stort prosjekt ledet av Reidar Pedersen, og finansiert av 

Norges forskningsråd (2017-2021). Hovedmålet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, personer 

med psykoselidelser og de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og 

pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Dette skjer gjennom følgende delmål:  

 Kartlegge i hvilken grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser blir 

brukt.  

 Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivåer.  

 Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres.  

 Forbedre implementeringen av de utvalgte anbefalingene.  

 Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, 

ansatte og tjenestene.  

 Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene.  

 

15 DPS-enheter ved 6 helseforetak i Helse Sør-Øst deltar i denne multisenterstudien, i tillegg til forskere 

ved Universitetet i Oslo, Ahus, OsloMet, Vestre Viken og Helse Fonna. TIPS Sør-Øst bidrar med 

undervisning og veiledning. Organisasjoner som Landsforeningen for pårørende i psykiatrien (LPP) og 

Mental Helse bidrar også, som medlemmer i referansegruppen.  

2020 ble et innholdsrikt år for prosjektet. Mesteparten av en svært omfattende 

spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført i løpet av året. Dessuten ble det gjort intervjuer med 

pasienter, pårørende og behandlere til den kvalitative studien, og med eksempelvis 
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pårørendeorganisasjoner til den politisk-økonomiske analysen. Med andre ord har prosjektet gått sin 

gang til tross for hindringene pandemien har ført med seg. En digital nettverkssamling ble gjennomført i 

september, som ble et viktig samlingspunkt for prosjektet og intervensjonsenhetene. En egen nettside 

om alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid under covid-19 er også opprettet. Nettsiden deler 

kunnskap om hvordan pandemien påvirker mennesker med alvorlige psykiske lidelser, deres pårørende, 

tjenestene og pårørendesamarbeidet.  

Anne Kari Tolo Heggestads post.dok-prosjekt: Prioritering og samhandling i kommunehelsetjenesten. I 

samarbeid med Reidun Førde har Heggestad i dette prosjektet synliggjort hvilke prioriteringskriterier 

som ligger til grunn i tildelingen av langtidsplasser i sykehjem, og hva som kan fremme eller hemme 

gode prioriteringer og samhandling i tildelingen av langtidsplasser i sykehjem. Pårørendes rolle i 

prioriteringsprosessen er hovedfokus i en artikkel. Prosjektet ble avsluttet i 2020.  

Berit Hofset Larsens ph.d.-prosjekt: Pasientautonomi ved alvorlig kreftsykdom. Prosjektets formål er å 

utforske informasjon til alvorlig syke kreftpasienter i lys av idealet om pasientautonomi. Dette gjøres ved 

å studere videoopptak av autentiske konsultasjoner med kreftpasienter i en sykehuspoliklinikk og 

dybdeintervjue pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. 

Cecilie Hertzbergs ph.d.-prosjekt: Etikk i hjemmebaserte tjenester. Dette kvalitative forskningsprosjektet 

tar for seg etiske problemstillinger ansatte i hjemmesykepleien opplever gjennom arbeidsdagen sin, 

samt pasient- og pårørendeperspektiv. Feltarbeidet begynte i 2020. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen 

Dam.  

Jacob Jorems ph.d.-prosjekt: Høsten 2020 mottok Senter for medisinsk etikk midler fra stiftelsen Dam til 

en stipendiatstilling for et forskningsprosjekt om samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Prosjektet 

har oppstart i 2021.  

Siri Færden Westbyes ph.d.-prosjekt: Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre. Det 

overordnede formålet med forskningsprosjektet er å forbedre helsetjenesten for alvorlig syke eldre 

pasienter som bor hjemme og deres pårørende. Intervjuer ble gjennomført i 2020. Siri Færden Westbye 

har også publisert kronikken Aldersdiskriminering i koronaens tid i Tidsskrift for Den norske legeforening.   

Annette Robertsens ph.d.-prosjekt: En studie i legers beslutningsprosesser ved alvorlige traumatiske 

hodeskader basert på hodeskaderegisteret og intervju med leger som tar beslutninger under usikkerhet. 

VIRT2UE-prosjektet: Bert Molewijk er WP-leader i prosjektet VIRT2UE 2018-2020: Virtue based ethics 

and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the 

European Code of Conduct for Research Integrity.  

 

5. Kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 
SME har mottatt 30 årsmeldinger fra kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten. Antall 

medlemmer i en komité varierer, fra 6 til 17; de fleste ligger på omlag 10 medlemmer. To av tre 

komiteer ledes av en lege; de øvrige ledes av sykepleiere, prester og ergoterapeut. Budsjettene varierer 

fra 15 000 til 192 000. I tillegg har noen komiteer egne midler for frikjøp av leder- og sekretær. Et stort 

antall komiteer melder imidlertid om at de ikke har midler til frikjøp.   

https://tidsskriftet.no/2020/12/debatt/aldersdiskriminering-i-koronaens-tid
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En gjennomgang av årsmeldingene viser at komiteene i sum har hatt en nedgang i antall innkomne 

saker. Pandemien synes å ha bidratt til mindre møtevirksomhet og seminaraktivitet, da dette har vært 

vanskelig å få til fysisk, og ofte blitt avlyst. Et unntak er KEK Helse Bergen som melder om rekordmange 

saker, og at mye ekstraarbeid relatert til covid-19 har ført til høy aktivitet og arbeidsbelastning. I starten 

av pandemien hadde komiteen en rekke hastemøter knyttet til ulike høringer og gjennomlesinger av 

retningslinjer eller planer relatert til pandemien.   

Mange komiteer melder om at de ved utbruddet av pandemien ble bedt om å stille seg i beredskap til å 

ta imot saker, særlig knyttet til prioritering av intensivplasser. Ved Lovisenberg diakonale sykehus ble 

komiteen bedt om gi rask bistand ved etisk vanskelige prioriteringsbeslutninger, hvorpå KEK-en dermed 

etablerte tre team for slik å eventuelt kunne respondere raskt. Selv om henvendelsene uteble, skriver 

komiteen at «det var imidlertid en riktig avgjørelse å etablere slike team fordi det ga klinikerne trygghet 

for å få beslutningsstøtte hvis man sto overfor komplekse prioriteringsdilemmaer». 

KEK OUS fikk tidlig under pandemien i oppdrag av administrerende direktør å drøfte etiske 

problemstillinger i sykehuset. Komiteen hadde fokus på særlig tre områder: 

 Behovet for både sykehussenger og intensivplasser forventes å bli stort – hvilke prinsipper skal 

legges til grunn for prioriteringen? 

 Under en slik pandemi får andre pasientgrupper et dårligere tilbud før deres smittestatus er 

avklart for å hindre smitte for andre – kan det forsvares etisk? 

 Hvordan vekte økt smitterisiko for helsepersonell opp mot hjelpeplikten – og hva kan 

arbeidsgiver kreve av ansatte juridisk, etisk og praktisk med hensyn til risiko for smitte?  

Komiteen var også involvert i en evaluering av beredskapshendelse. De viktigste etiske utfordringene 

under pandemien/beredskapssituasjonen var 1) prioritering, 2) behandling og hvordan det gikk med 

pasientene, 3) pårørende og besøksforbud og 4) risiko for personell. 

KEK St. Olav har drøftet hvilke pasienter med covid-19 som bør behandles med intensivbehandling på 

sykehus. Komiteen deltok også i høringsprosessen for vurderingen av pasienter for sykehus- og 

intensivbehandling hvor kartlegging av skrøpelighet sto sentralt. Oppsummerende om året sier 

komiteen: «Til tross for tidlig involvering rundt covid-19 og prioriteringsdilemmaer førte ikke pandemien 

i seg selv til saker for KEK, noe som i alle fall delvis kan forklares med at kapasiteten aldri var i nærheten 

av å være truet. De vanskelige valgene vi forberedte oss på, ble aldri en realitet.»   

SME mottok i starten av pandemien henvendelser fra komiteer med ønske om informasjonsmateriell 

som kunne være til nytte i krevende etiske saker, samt et ønske om å kommunisere med andre ledere 

og sekretærer i andre foretak. På bakgrunn av dette opprettet SME et eget e-postforum for KEK-ledere 

og -sekretærer for erfaringsutveksling og rådføring. Aktiviteten var spesielt høy i starten av pandemien. 

En egen nettside for etikk og prioriteringer under covid-19 ble også opprettet – til bruk for KEK-

medlemmer og annet helsepersonell. Denne nettsiden har hatt mye aktivitet, med over 6200 unike 

brukere det første året. Nettsiden gir både en oversikt over anbefalinger/veiledere fra offentlige 

instanser, samt etiske refleksjoner fra ansatte ved SME eller medlemmer av KEK-er.  

Flere komiteer har hatt covid-19-relaterte saker til drøfting – både prinsipielle saker og saker knyttet til 

enkeltpasienter. For en oversikt over dette, se tabell: 

 

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/index.html
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/lovisenberg/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/index.html
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/st-olavs/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/tema/covid19-etikk-prioriteringer/
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Tema  Etisk problemstilling relatert til covid-19 

Prioritering  Kan ALS-pasient som var lovet respirator prioriteres når pandemien legger beslag på 
store ressurser, og det er usikkert om spesialist- og kommunehelsetjenesten kan følge 
opp dersom tiltaket blir startet?  

 Klage fra pårørende: Bør protokoll for covid-19-respiratorpasienter følges, eller bør 
man sikre individuelle forløp? 

 Prioriteringer gjøres som om man allerede befinner seg i krisesituasjoner – 80-åringer 
(uansett funksjonsnivå og premobiditet) rammes. 

 Dilemma knyttet til ECT og prioritering i forbindelse med gul beredskap i helseforetaket 
under nedstegningen slik at alvorlig deprimert pasient ikke får nødvendig behandling. 

 Alderspsykiatrisk avdeling sin behandling av ev. covid-pasienter – etiske utfordringer 
knyttet til prioritering? 

Pårørende  Mulighet for besøk av pårørende – blir dette godt nok ivaretatt under covid-19-
pandemien? 

 Pasient innlagt på barneavdeling tester negativt for covid, men pårørende informerer 
offentlig at pasienten har testet positivt, hvilket fører til engstelse hos andre pasienter 
på avdelingen, samt at personalet føler seg utsatt.  

 Foreldre som gir usanne helseopplysninger om sitt barn: På mors blogg er det fortalt at 
hennes barn, som har vært på sykehus, er covid-19-smittet. 

 Pasienten på respirator, sovende og sedert og ikke samtykkekompetent; ektefelle 
ønsker et bilde av pasienten sendt på e-post, da hun ikke får besøkt ham grunnet 
strenge besøksrestriksjoner under covid-19. 

 Skal man forsøke å forlenge pasientens liv til pårørende kunne reise til Norge, dvs. 
vente på at covid-restriksjoner ble færre?  

Smittevern  Hvor mye risiko skal helsepersonell utsette seg for, særlig når det mangler 
smittevernutstyr? 

 Utfordringer knyttet til covid-pasienter som var innlagt og som samtidig var pårørende 
til hverandre, der en måtte gjøre avveininger mellom å følge retningslinjene til punkt og 
prikke og ta spesielle hensyn. 

 Elektiv testing for covid-19 av barn og deres pårørende? 

 

Når det gjelder andre saker, så er begrensning av livsforlengende behandling et ofte drøftet tema i KEK-

ene. I Helse Bergen har komiteen drøftet om behandlingsbegrensning er en akseptabel løsning for 

alvorlig syk, multimorbid pasient uten samtykkekompetanse, og der det var uenighet mellom 

behandlingsteamet og pårørende. Leder, sekretær og et medlem møtte behandlerteamet til et formøte, 

og senere hadde hele komiteen møte med tre av pårørende sammen med behandlere, samt 

representanter fra sykehjem (leder, primærkontakt og lege). KEK kom til at den etisk mest akseptable 

løsningen ville være å avslutte livsforlengende behandling. De pårørende som var til stede i møtet kom 

så til enighet med behandlerteamet. 

I en drøfting i KEK Lillehammer, om det ville være etisk forsvarlig å avstå fra respiratorbehandling, ble 

begrepet livskvalitet satt opp mot evne til kommunikasjon, uttrykke følelser og sanseinntrykk. 

Helsedirektoratets veileder for «Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling» 

ble benyttet i drøftingen. KEK OUS melder om 12 saker knyttet til begrensning av livsforlengende 

behandling. Komiteen skriver at dette er saker der man oftest står overfor et valg mellom to dårlige 

løsninger, enten å forlenge livet med stor lidelse eller at livsforlengende behandling trekkes tilbake. 

Andre saker har vært knyttet til når det er riktig med behandlingsbegrensning for pasienter med svært 

redusert nevrologisk funksjon og dårlig prognose. 

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/index.html
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/lillehammer/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/index.html
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For en oversikt over et utvalg av øvrige saker, se nedenstående tabell. Som vi ser, er det i år mange 

saker som angår psykisk helse og rus – også i kombinasjon med somatisk sykdom.  

Tema Saker 

Begrensning av 
livsforlengende 
behandling 

 Er det riktig å sette i gang livsforlengende behandling, ev. kontinuere igangsatt 
ernæringsbehandling på pasient med alvorlig hodeskade og sterkt nedsatt bevissthet?  

 Er det etisk akseptabelt å avslutte behandling hos alvorlig sykt, prematurt barn? 

Pårørende   Er det etisk riktig at pårørende får hindre pasienten i å få tilstrekkelig hjelp i terminal 
fase ved å hindre behandling og samspill mellom helsepersonell og pasient?  

 Pleietrengende og ikke-samtykkekompetent pasient med ektefelle som er kritisk til 
helsepersonell og ønsker å ta avgjørelser selv – hvordan sikre både forsvarlig helsehjelp 
og ivareta samarbeidet med ektefelle? 

 Hvor bør pasient bo i siste fase av livet, når avdeling mener pasient er klar for utskriving, 
men pårørende ønsker at pasienten kan få leve sine siste dager på sykehuset? 

 Bruk av Skype-samtaler med direkte overføring av video-bilder av ikke-
samtykkekompetente pasienter til pasientenes nærmeste pårørende. 

 Pårørendes rettigheter – døende pasient og konflikt mellom de pårørende og 
helsepersonellet. 

 Taushetsplikten i situasjoner hvor pasienten holder noe hemmelig for sine nærmeste, 
og alvorlig terminal sykdom utfordrer taushetsplikten. 

Autonomi  Operasjon eller ikke av alvorlig syk pasient som motsatte seg behandling. 

 Psykosepasient motsetter seg å operere tumor – er det brukt nok tid og ressurser på 
tillitsskapende arbeid?  

 Kan det forsvares etisk at behandlerne setter premisser for behandling av en 
selvskadende pasient, dersom premissene kan ha livstruende konsekvenser om 
pasienten nekter å godta dem?  

Psykisk helse og 
rus 

 Pasient underlagt tvang uten at det foreligger alvorlig sinnslidelse. 

 Kan man gi placebo i form av suketter til ikke-samtykkekompetent pasient med 
utfordrende atferd når pasienten blir roligere av dette? 

 Veien videre for ikke-samtykkekompetent pasient med alvorlig psykisk sykdom, kreft og 
dialysebehov? 

 Når tidligere pasient dør – skal inneliggende pasient som ble godt kjent med avdøde 
informeres, og hvilke opplysninger kan i så fall gis? 

 Tvangshandlinger med fare for liv og helse. 

 Hvilke handlingsalternativer har vi når en samtykkekompetent pasient i behandling 
uttaler at vedkommende ønsker å dra til utlandet for assistert selvmord for å få en 
verdig død?  

 Slagpasient med rusavhengighet: Behandlingsmål og -nivå – hva forstår pasienten? 

 Tvang ved spiseforstyrrelse.  

 Er det etisk forsvarlig med bruk av ECT ved tvang når pasient ikke er 
samtykkekompetent? 

Prioritering, 
ressurs og 
likebehandling 

 Grenser for behandling av to alvorlig syke pasienter – pasientens beste og ressursbruk. 

 Er det riktig å tilby en kreftbehandling utenfor godkjent indikasjon (off-label) til pasient 
som ikke kunne inkluderes i klinisk studie?  

 Bør sykehuset tilby ekstratjenester til pasient som kan betale for seg? 

Samhandling  Bør sykehuset vente med å melde pasienten utskrivningsklar for å unngå at bydelen gir 
et tilbud som vi vurderer vil kunne være til skade for pasienten? 

 Er det riktig å sende en døende pasient ut fra sykehuset til hjemkommunen når verken 
pasient eller pårørende er fornøyde med tilbudet de får der? 
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Prinsipielle 
saker (ikke 
relatert til 
enkeltpasienter) 
 
 

 Kan det være riktig å sette HLR- på bakgrunn av en varig reduksjon av kognitiv funksjon, 
og kan man forholde seg til presumert samtykke og forhåndssamtaler når pasienten 
aldri har hatt bevissthet om disse tingene? 

 Bør pasienter ha tatt samtalen om sitt syn på livsforlengende behandling før de får 
behov for slik behandling? 

 Hvordan bør avdelingen jobbe sammen som et team, også i møte med avsluttende 
behandling og alvorlig syke og dødende pasienter? 

 Bekymring for hvordan taushetsplikten og personvernet skal kunne ivaretas på nytt 
sykehus som er under bygging, der det er planlagt felleskontorer med mange leger på 
hvert kontor. 

 Egenbetaling for deler av kreftbehandling som ikke har fått godkjenning i 
Beslutningsforum. 

 Utilsiktet funn ved genetisk testing. 

 Pårørendes involvering i palliativ behandling / palliativ fase. 

 KEK-referatets ev. innvirkning på videre behandling av pasienten 

 

Det er mange komiteer som melder om at de har bidratt i undervisning i etikk for LIS-leger. Det er også 
mange KEK-medlemmer som er involvert i arbeid med etikkrefleksjon på avdelingen. Et tilbakevendende 
tema blant komiteene er også ønsket om å gjøre komiteen godt kjent blant ansatte på sykehuset. På 
grunn av manglende mulighet til å arrangere fysiske seminarer, har denne type aktiviteter i mange 
tilfeller blitt avlyst. En del komiteer har likevel fått gjennomført mye aktivitet, utover det å drøfte etisk 
utfordrende saker. Her er et utvalg av aktiviteter:  

Komite  Aktivitet 
Bergen   Undervisning v/ sekretær: Forelesning om moralsk stress for radiografer, Helse 

Bergen. 

 Sekretær: Forelesning om moralsk stress for verneombud på nasjonalt webinar. 

 Undervisning v/leder og sekretær: Forelesning om KEK og etisk analyse for 
behandlere i psykiatrisk klinikk. 

Bærum  Tatt initiativ til – og ledet utarbeidelse av – prosedyre : VV covid-19 Tiltak ved brudd 
på isolasjon ved somatiske enheter. 

Diakonhjemmet  Internseminar: Menneskemøter i gul og grønn beredskap, m/ Sturla Stålsett som 
ekstern foreleser.  

 Dagsseminar om etiske begreper/prinsipper, samhandling og kommunikasjon, samt 
psykologiske begreper i kommunikasjon. 

Fonna  Høring: Forslag om endring i helsepersonelloven - Lovfesting av KEK i 
helseforetak. 

 Høring: Nye metoder –om organdonasjon etter hjertestans. 

Førde  Seminar og fredagsmøte m/Thor Willy Ruud Hansen om når det er riktig å 
avslutte behandling, tvang i somatikk og etiske utfordringer i nyfødtmedisin.  

Haraldsplass  Presentasjon av månedens tema med delvis utfylt SME-modell på intranett. 

Helgeland   Presentasjon av månedlige KEK-case, som ligger ute i 4-6 uker for drøfting 
før «konklusjon» kommer.  

Innlandet, Hamar   Komiteen har gjennomført MCD-drøfting – moral case deliberation – ved 
medisinsk avdeling.  

Innlandet, Divisjon 
psykisk helse 

 Presentasjon av KEK og etisk drøfting på fagdag for alderspsykiatrisk avdeling.  

Møre og Romsdal  «Hvem fører i livets siste dans? Seminar om overbehandling og 
behandlingsbegrensning.  

Nord-Trøndelag  Høringsuttalelse: Lovfesting av KEK i spesialisthelsetjenesten. 
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 Presentasjon av komiteen for kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord-
Trøndelag. 

OUS  Velkomstdag for studenter i PHA – etikk og verdivalg i hverdagen på et psykiatrisk 
sykehus. 

 Presentasjon av KEK på Sentralt pasientsikkerhetsutvalg. 

 Palliasjon: Om å avslutte behandling – for leger på Slagavdelingen. 

 Klinisk etikk, presentasjon for generell indremedisinsk avdeling. 

 Katastrofemedisin, medisinerstudentene i Oslo om covid og etikk. 

 Høringssvar - Forslag til endringer i helsepersonelloven om adgang til å dele 
taushetsbelagte opplysninger med klinisk etikk-komité. 

 Høringssvar – utkast til anbefalinger for Prioritering av intensivbehandling ved 
kapasitetsbrist. 

Ringerike   Fagdag: Etiske dilemmaer ved eldre på sykehus, m/ Thor Willy Ruud Hansen. 

Rogaland A-senter  Internundervisning: «Hva gjør det med oss å stå i etisk utfordrende situasjoner? Om 
moralsk stress og etikkrefleksjon». m/ Marit Helene Hem. 

St. Olav  Medarrangør av fagseminar «Etikk, moral og brukermedvirkning». 

 Uttalelse om forslag til retningslinje for beslutningsprosesser ved begrensning av 
livsforlengende behandling inkludert HLR minus.  

 Undervisning på fagdag om etiske og juridiske aspekter ved psykiatri og rus på 
rusklinikken. 

 Undervisning på fagdag om etiske aspekter ved livsforlengende behandling på 
Dialysen. 

Sunnaas  Gjennomført etikkadventskalender.  

Sørlandet  Foredrag v/ leder og sekretær: Fellesundervisning for leger og sykepleiere. 

 Foredrag v/leder og sekretær for Pasient- og brukerombudet i Agder. 

Vestre Viken, 
klinikk for psykisk 
helse og rus 

 Presentasjon av KEK og KEK’s funksjon i fagutviklernettverket for fagutviklerne på 
Blakstad. 

 Høringssvar: Lovfesting av KEK i helseforetak. 

 Presentasjon av KEK for Sentralt kvalitetsutvalg.  

 

6. Etiske råd / kliniske etikk-komiteer i kommunehelsetjenesten 
Ved utgangen av 2020 var det 16 kommunale etikk-komiteer/etikkråd i Norge. SME har mottatt totalt 10 
årsmeldinger. Disse viser at rådene/komiteene er tverrfaglig sammensatt, og sykepleiere er, som 
tidligere, best representert. Eksempler på andre yrkesgrupper som ofte er representert er vernepleiere, 
leger og demenskoordinatorer. Noen komiteer har også prest, sosionom, brukerrepresentant, 
helsefagarbeider, psykolog, jurist og lekperson. Antall medlemmer varierer, fra 3 til 12.  

2020 var et krevende år, også for etikk-komiteer og etikkråd. Flere av medlemmene har opplevd en økt 
arbeidsmengde som følge av pandemien. Dessuten melder rådene/komiteene om at det naturligvis ikke 
har vært mulig å gjennomføre seminarer og kurs som planlagt i 2020, og at mye har måttet avlyses. 
Samtidig har mange vært kreative og løsningsorienterte når det gjelder å finne nye måter å jobbe på. 
Digitale møter har blitt flittig brukt, og rådenes/komiteenes sentrale oppgave, å ta imot og drøfte etiske 
problemstillinger, har derfor ikke stoppet opp. De kommunale etikk-komiteene og etikkrådene kan også 
sies å ha spilt en viktig rolle i håndteringen av de mange etiske utfordringene som har oppstått i 
forbindelse med pandemien.  

Tilfanget av saker varierer fra kommune til kommune. Nedenfor er en liste over et utvalg av saker som 
har blitt drøftet i 2020:  
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 Bør operasjon utføres hos pasient med alvorlig demens, når tvang er en forutsetning for 
operasjonen? 

 Bør det legges begrensninger på besøk til pasienter med akutt livstruende sykdom i institusjon? 

 Bør pasienten flyttes til et høyere omsorgsnivå mot sin vilje? 

 Bør pasienten oppfordres til å spise når vedkommende ikke vil? 

 Avslutning av livsforlengende behandling  

 Når pårørendes krav er i konflikt med kommunens faglige vurdering  

 Bør personalet begrense pasientens ukritiske adferd ved å nekte vedkommende tilgang til egen 
telefon?  

 Rehabilitering og behandling av barn og barnets grenser 

 Covid-19 og smitterisiko mellom pasienter  

 Konsekvenser av besøksrestriksjoner under pandemien  

 Bør pasienten innlegges på langtidsplass mot egne tidligere utsagn og pårørendes vilje? 

 Bør helsepersonell hjelpe til med å søke om aktiv dødshjelp? 

 Smittefare ved at beboer med alvorlig demens deltar i begravelse til nært familiemedlem  

 Intimt forhold mellom en mannlig og kvinnelig beboer som begge er gift på hver sin kant, begge har 
demens 

 Bør pasienten informeres om sin tilstand selv om pårørende ikke ønsker det?     

 Bør foreldre få bestemme at datter ikke skal stelles av/være sammen med mannlige ansatte? 

 Bør en bogruppe defineres som en kohort selv om bare én beboer er smittet? 

 Bør ansatte begrense tiden to beboere er sammen for å forebygge eventuell krenkelse av pasient 
uten språk? 

 Informasjon til minoritetsspråklige i forbindelse med koronapandemien 

 Gentesting – retten til å vite 

 

7. Publisering 
 

Rapport om vaksineprioritering: 

Reidun Førde og Carl Tollef Solberg har vært med i en ekspertgruppe som har utarbeidet «Råd om 

prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge». Det overordnede målet med denne etikk-

rådgivningsrapporten har vært å etablere klare mål for hva koronavaksinasjonsprogrammet skal oppnå, 

samt anbefale hvilke grupper som bør ha prioritet i den første fasen av koronavaksinasjonsprogrammet. 

En engelsk oversettelse av rapporten er også publisert.  

 

Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; 

Wester, Gry; Littmann, Jasper; Ottersen, Trygve. «Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i 

Norge». Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet 2020. 26 s. 

 

Film: 

Pedersen, Reidar. Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. Erfaringskompetanse 2020 

I denne filmen gir Reidar Pedersen en innføring i etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. 

 

 

https://www.fhi.no/publ/2020/rad-om-prioriterte-grupper-for-koronavaksinasjon-i-norge/
https://www.fhi.no/publ/2020/rad-om-prioriterte-grupper-for-koronavaksinasjon-i-norge/
https://www.fhi.no/contentassets/9d23593d6ebe443ba12556d3f7284eb8/norwegian-ethics-advisory-report-for-corona-vaccination.pdf
https://erfaringskompetanse.no/foredrag/reidar-pedersen-etikk-og-etisk-refleksjon-i-rus-og-psykisk-helsefeltet/
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Høringsuttalelser, kommentarer og innspill til myndighetene 

 23.03.20: Kommentarer til Helsedirektoratets utkast til notat «Prioritering av helsehjelp i Norge 

under covid-19-epidemien» ved Morten Magelssen, Reidun Førde og Reidar Pedersen. 

 27.04.2020: Innspill på besøksforbud og sosial isolering – Beboere på sykehjem og andre 

heldøgns omsorgsplasser og langtidspasienter i sykehus (ikke covid-19). Ved Trygve Johannes 

Lereim Sævareid, Anne Kari Tolo Heggestad, Heidi Marie Karlsen, Reidun Førde og Reidar 

Pedersen.  

 07.05.2020: Høringssvar – Forslag til endringer i helsepersonelloven om adgang til å dele 

taushetsbelagte opplysninger med klinisk etikk-komité. Ved Reidar Pedersen og Berit Hofset 

Larsen. 

  27.05.2020: Høringssvar - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved 

nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering. Ved Reidar Pedersen m.fl.  

 04.09.2020: Høringssvar cDCD – metodevurdering organdonasjon. Ved Morten Magelssen m.fl.  

 Bidrag til veileder om etisk refleksjon i helsetjenesten, oppdrag for Helsedirektoratet. Samarbeid 

med KS. SMEs bidrag v/Morten Magelssen og Anne Kari Tolo Heggestad. 

 

Vitenskapelige publikasjoner 

Dahlberg, Jørgen; Eriksen, Camilla; Robertsen, Annette; Beitland, Sigrid. “Barriers and challenges in the 

process of including critically ill patients in clinical studies”. Scandinavian Journal of Trauma, 

Resuscitation and Emergency Medicine 2020; Volum 28(1) s. 51- 

de Snoo-Trimp, Janine; de Vet, Riekie; Widdershoven, Guy; Molewijk, Albert Christiaan; Svantesson, 

Mia.“Moral Competence, Moral Teamwork and Moral Action – The European Moral Case Deliberation. 

Outcomes (Euro-MCD) Instrument 2.0 and its revision process”. BMC Medical Ethics 2020 

de Snoo-Trimp, Janine; Molewijk, Albert Christiaan; Svantesson, Mia; Widdershoven, Guy; de Vet, 

Riekie. “Field-Testing the Euro-MCD Instrument: Important Outcomes According to Participants Before 

and After Moral Case Deliberation”. HEC Forum 2020 

Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge; Magelssen, Morten. “Still a moral 

dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and 

demands”. BMC Medical Ethics 2020; Volum 21(1) s. 1-7 

Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten; Steine, Siri. “Clinical and ethical 

aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study”. Acta 

Anaesthesiologica Scandinavica 2020 s. 1319-1326 

Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. Hva er døden. Universitetsforlaget 2020 

Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten. 

“Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative 

care nurses and doctors”. Clinical Ethics 2020 
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Hartman, Laura; Inguaggiato, Giulia; Widdershoven, Guy; Wensing-Kruger, Annelijn; Molewijk, Albert 

Christiaan. “Theory and practice of integrative clinical ethics support: a joint experience within gender 

affirmative care”. BMC Medical Ethics 2020 

Heggestad, Anne Kari Tolo. «Å bli tatt på alvor som menneske med demens». I: Verdighet og sårbarhet - 

en vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205513921. s. 28-40 

Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Arnekleiv, Birgit. “Ethics reflection 

groups for school nurses”. Nursing Ethics 2020 s. 1-11 

Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth. “Ethical 

challenges in home-based care: A systematic literature review”. Nursing Ethics 2020 

Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; 

Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, 

Reidar. «Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in 

community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial.” BMC Health 

Services Research 2020; Volum 20:934. s. 1-15 

Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Magelssen, Morten (red.). Dødshjelp i 

Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202616571. 317 s. 

Husum, Tonje Lossius; Thorvarsdottir, Vera; Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar. “‘It comes with the 

territory’ - Staff experience with violation and humiliation in mental health care - A mixed method 

study”. International Journal of Law and Psychiatry 2020; Volum 71:102610. s.1-8 

Litleskare, Liv Astrid; Tolås Strander, Mette; Førde, Reidun; Magelssen, Morten. “Refusals to perform 

ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning”. BMC Medical 

Ethics 2020; Volum 21. 

Magelssen, Morten; Ewnetu, Demelash Bezabih. “Professionals’ experience with conscientious 

objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study”. Developing World Bioethics 2020 s.  

Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie; Thoresen, Lisbeth. “Implementing clinical 

ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community 

care”. BMC Medical Ethics 2020; Volum 21(82) 

Magelssen, Morten; Shaw, Joseph. “Intentions of Physicians and End of Life Care Team”. 

I: Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer Nature 2020 ISBN 978-

3-030-40032-3. s. 315-334 

Metselaar, Suzanne; Voskes, Yolande; Molewijk, Albert Christiaan; Widdershoven, Guy. 

“Implementation in Bioethics: A Plea for a Participatory and Dialogical Approach”. AJOB Empirical 

Bioethics 2020 

Rostoft, Siri; van den Bos, Frederiek; Pedersen, Reidar; Hamaker, Marije E. “Shared decision-making in 

older patients with cancer - What does the patient want?” Journal of Geriatric Oncology 2020; Volum 

15:e0235393(4)  
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Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn 

Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar; Bernabe, 

Rosemarie de la Cruz.  “Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times”. Medicine, Health 

care and Philosophy 2020 s. 1-16  

Stolper, Margreet; Pedersen, Reidar; Molewijk, Albert Christiaan. “Examining the Doing of Ethics 

Support Staff. A Dialogical Approach Toward Assessing the Quality of Facilitators of Moral Case 

Deliberation”. AJOB Empirical Bioethics 2020 

Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.  «Forhåndssamtaler - et forsøk på å se 

enkeltmennesket». Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2020; Volum 37(2) s. 5-9 

Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth. “Nursing home residents with 

cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study”. Journal of Advanced 

Nursing 2020; Volum 77(2) s.879-888 

Vrouenraets, Lieke; Hartman, Laura; Hein, Irma; de Vries, Annelou; De Vries, Martine; Molewijk, Albert 

Christiaan. “Dealing with moral challenges in the treatment of transgender children and adolescents: 

Evaluating the role of Moral Case Deliberation”. Archives of Sexual Behavior 2020. 

Weiner, Charlotte; Pergert, Pernilla; Molewijk, Albert Christiaan; Castor, Anders; Bartholdson, Cecilia. 

“What Outcomes of Ethics Case Reflection Rounds does Healthcare Professionals Find Important in 

Paediatric Oncology? - A National Cross-Sectional Survey”. Pediatric Blood & Cancer 2020 

Widdershoven, Guy; Stolper, Margreet; Molewijk, Albert Christiaan; Metselaar, Suzanne. “How to 

Support Patient and Family in Dealing with Ethical Issues? The Relevance of Moral Case 

Deliberation”. AJOB Empirical Bioethics 2020 

 

Andre fagtekster 

Førde, Reidun. «Nye legemiddel set verdifullt norsk prioriteringsarbeid under press». Onkonytt 2020 (2), 

s. 58-60. 

Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten. 

«Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-

pandemien». Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; Volum 6(1)  

Hofmann, Bjørn; Magelssen, Morten. «Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd». Tidsskrift for Den 

norske legeforening 2020 (10) 

Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun. «Etiske 

dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien». Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; 

Volum 140(18) s. 1-5 

Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar. 

Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. 249 s. 
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Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten. «Sædløyse og morskap på 

tinget». Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 (3-4) s. 317-324 

Slettebø, Åshild; Pedersen, Reidar. «Juridiske rammer og etiske utfordringer». I: Geriatrisk sykepleie: 

god omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205531116. s. 216-231 

Sævareid, Trygve Johannes Lereim.  «Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere». Tidsskrift for Den 

norske legeforening 2020 

Wester, Gry; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge. «Hvem bør få 

koronavaksine først?» Tidsskrift for Den norske legeforening 2020; Volum 141(1) s. 10- 

 

Kronikker/debattinnlegg/mediebidrag 

Dato Tittel Navn 

1. jan. Sykehjemsplasser blir ikke rettferdig fordelt. Artikkel i 
Forskning.no 

Kristin Weaver, Anne Kari Tolo 
Heggestad  

4. jan. «Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte 
bra» Tidsskriftet Sykepleien 

Trygve Johannes Lereim Sævareid, 
Anne Kari Tolo Heggestad 

9. jan. Intervju om bruk av medikament som ikke er godkjent 
gjennom studier. TV2 

Jørgen Dahlberg 

16. jan. Intervju: «Hvem kvalifiserer til sykehjemsplass» NRK 
P1+, Holm 

Anne Kari Tolo Heggestad 

21. jan. Intervju: «Vanskelige pasienter. Har alle krav på 
behandling?» NRK P2, Verdibørsen  

Reidun Førde 

28. jan. Intervju: «Bør «selvskadere» kunne 
tvangsbehandles?» NRK P2, Verdibørsen  

Reidun Førde 

4. feb. «Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?» 
Dagsavisen 

Trygve Johannes Lereim Sævareid, 
Reidar Pedersen 

5. feb. Intervju om legemiddelfirma som deler ut 
gratisbehandlinger i «lotteri», VG 

Reidun Førde 

3. mars Debatt om dødshjelp. Filosofisk supplement, 
Universitetet i Oslo 

Morten Magelssen 

10. mars Debatt om eggdonasjon og assistert reproduksjon. 
NRK P1, Dagsnytt 18 

Morten Magelssen 

19. mars Intervju om prioritering av helsetjenester under 
pandemien. NRK, Dagsrevyen 

Reidun Førde 

22. mars En klinisk etikk-komite kan hjelpe med etiske 
utfordringer, Sykepleien 

Anne Kari Tolo Heggestad 

25. mars Intervju: «Prioritering i koronaens tid» NRK, Torp Reidun Førde 

30. mars I krevende tider blir verdiene våre satt på prøve, 
Sykepleien 

Anne Kari Tolo Heggestad.  

30. mars «Kan vi forberede oss på døden?» Dagsavisen Reidar Pedersen m.fl. 

4. april Intervju om koronakrisen og verdighet. Vårt land Morten Magelssen 

22. april «Ofrer vi de gamle?» Dagbladet Anne Kari Tolo Heggestad, Trygve 
Johannes Lereim Sævareid, Reidar 
Pedersen, Reidun Førde m.fl. 

28. april Intervju: «Hvordan prioriteres ruspasienter under 
Covid-19?» TSB nyhetsbrev, OUS 

Reidar Pedersen 

29. april «Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset?» VG Reidar Pedersen m.fl. 
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25. mai «Tvilsom helsegevinst» Vårt land  Morten Magelssen m.fl. 

2. juni Etikk, personvern og taushetsplikt, Medisinbloggen Reidun Førde 

2. juni «Belastende besøksstans» Dagsavisen  Trygve Johannes Lereim Sævareid, 
Heidi Marie Karlsen, Reidar Pedersen, 
Anne Kari Tolo Heggestad m.fl. 

8. juni Intervju om bok om dødshjelp. Vårt land Morten Magelssen 
24. juni Intervju om eksponering av pasienter i media, 

Fagbladet. 
Reidun Førde 

10. juli Intervju om nye retningslinjer for kjønnsdysfori. 
Minerva 

Morten Magelssen 

24. juli Intervju: «Den norske koronahåndteringen har særlig 
sviktet på ett punkt» A-Magasinet 

Reidun Førde 

28. juli Intervju om Bioteknologirådet. Vårt Land Morten Magelssen 

14. sept. Hva skal til for å lykkes med etikkrefleksjon? Artikkel, 
Sykepleien. 

Anne Kari Tolo Heggestad  

15. sept. «De viktige samtalene om livets slutt må tas på 
forhånd». Helsefagarbeideren 

Trygve Johannes Lereim Sævareid 

26. okt. Helter i hvitt. Kronikk, Tidsskriftet for den norske 
legeforening. 

Carl Tollef Solberg m.fl. 

30. okt. Kulturproblem i helsetenesta, Medisinbloggen, UiO. Reidun Førde 

30. okt. Intervju om behandlingsbegrensning. Vårt Land Morten Magelssen 

31. okt. «På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge» Bergens 

Tidende   

Carl Tollef Solberg m.fl. 

1. nov. «En samtale med filosofene/forfatterne bak boka Hva 

er døden». I lys av døden (podkast) 

Carl Tollef Solberg m.fl. 

8. nov. «Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-
sammenheng er etisk uforsvarlig» Uniforum  

Anne Kari Tolo Heggestad, Reidar 
Pedersen m.fl. 

9.nov «Den aktualiserte døden», digitalt bokbad Carl Tollef Solberg m.fl.  

16. nov. Intervju om offentlig utredning av legalisering av 
dødshjelp. Dagen 

Morten Magelssen 

17. nov.  Ekspertutvalg mener eldre og syke bør få 
koronavaksine først. Intervju NRK  

Reidun Førde 

17. nov. Hvem bør få vaksinen først? Debatten, NRK. Reidun Førde 

18. nov Intervju om vaksinasjon av eldre i vaksinekøen. VG Reidun Førde  
26. nov. «Hvem bør få koronavaksine først? Hvem kan vente?» 

Dagens Næringsliv 
Reidun Førde m.fl. 

30. nov. «Pårørende nedprioriteres» Dagsavisen Reidar Pedersen m.fl. 

 

8. Kurs/aktiviteter/deltakelse på fagseminar/konferanse og møter 

eksternt 
 

Dato Aktivitet Navn 

21. jan. Foredrag om klinisk etikkarbeid i Riksrevisjonen.  Reidun Førde 

28. jan. Undervisning i forskningsetikk for forskerlinjestudenter. DNR.  Reidun Førde 

7. jan.  Veiledningskurs for etikkomitemedlemmer og etikkveiledere, 
Fredrikstad Kommune.  

Heidi Karlsen 
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20. jan. Halvdags veiledningskurs i etikkrefleksjon for etikkomitemedlemmer 
og etikkveiledere, Fredrikstad kommune. 

Heidi Karlsen 

6. feb. «Masterclass ethics support (structures) & accreditation of 
hospitals”, NEON, Amsterdam.  

Bert Molewijk 

6. feb.  «Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt», Seminar/fagdag, 
Vilberg Sykehjem.  

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

11. feb.  «Når nok er nok: Dilemmaer i avslutning av livsforlengende 
behandling», Seminar, Medisinsk-filosofisk forum, Oslo.  

Morten Magelssen 

25. feb. «Hva er etikk, systematisk etikkarbeid og prioriteringer», 
etikkseminar for tildelingskontoret i Fredrikstad kommune.  

Heidi Karlsen 

4. mars   «Developing Ethics Support Tools», Seminar. Amsterdam & Sweden.  Bert Molewijk 

9. mars  Seminar om Spinrazabehandling og etikk, Rikshospitalet.  Reidun Førde 

21. april «Etikk i folkehelsearbeid» og «etikk og kultur», Undervisning for LIS, 
Vestre Viken.  

Reidun Førde 

18. mai Seminar om ernæring for eldre. Reidun Førde 

9. jun.  Undervisning for USH Akershus om forhåndssamtaler Lillian Lillemoen 

28. aug. Case-basert etikkundervisning for LIS 1, OUS. Arrangør: KEK OUS. Berit Hofset Larsen 

3. sept.  Møte med Rådet for tannlegeetikk om profesjonsetisk arbeid. Reidun Førde 
11.sept. EACME Webinar: forelesning om etikktiltak i koronatiden.  Bert Molewijk 

11. sept.  «Ethics support in Covid times», Online Webinar, EACME. Bert Molewijk 

15. sept.  Dialogseminar og fokusgruppeintervju for ressurspersoner i 
prosjektet «Etikk på tvers». 

Heidi Karlsen 

17. sept. “Bioetikk med innestemme. Refleksjoner om livets begynnelse og 
slutt”. Seminar, Ringsaker kirkeakademi, Brumunddal. 

Morten Magelssen 

24. sept. «Hvordan jobbe med etikk i praksis?» Fagdag/webinar, Arendal 
kommune. 

Berit Hofset Larsen 

24. sept.  «Klinisk etikk og etikk ved livets slutt», forelesning for studenter ved 
Lovisenberg diakonale høgskole.  

Morten Magelssen 

6. okt. «Ethics og shared-decision making». Symposium for transgender 
clinic Amsterdam. Online. Keynote.  

Bert Molewijk 

14 .okt.  Foredrag «Outcomes of MCD». Seminar, PhD-forsvar Janine de 
Snoo. Amsterdam.  

Bert Molewijk 

2. nov. Seminar om ernæring for eldre. Reidun Førde 

9. nov. «Theory & Practice Ethic Support», keynote foredrag. Online, 
Quebec, Canada.  

Bert Molewijk 

20. nov. «Moral courage & moral stress», Online presentation, Nederland. Bert Molewijk 

21. nov. «Etikk i folkehelsearbeid» og «etikk og kultur», Undervisning for LIS, 
Vestre Viken. 

Reidun Førde 

26. nov.  Foredrag NEON Webinar ethics support Covid and impact on policy, 
Nederland. 

Bert Molewijk 

2. nov.  «Klinisk etikk og etikk ved livets slutt», forelesning for studenter ved 
NTNU Gjøvik.  

Morten Magelssen 

5. nov. «Etikk ved livets slutt» Etikk-webinar. Arrangør KEK Helse Møre og 
Romsdal HF. 

Berit Hofset Larsen 

8. nov. Undervisning i etikk for LIS 2, OUS.  Reidun Førde 

10. nov.  «Etikk ved livets slutt» for helsepersonell involvert i palliasjon i 
Haugesund-regionen, Undervisning. 

Morten Magelssen 

11. nov. «Begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og 
døende», Forelesning på kurset «Palliasjon og smertebehandling til 
kreftpasienter» for LIS-leger. 

Morten Magelssen 
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24.nov.  «Å leve hele livet i siste del av livet – en umulighet?» 
Nettverkskonferanse USHT Innlandet. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

26.nov.  «Forhåndssamtaler – muligheter og utfordringer», Fagdag i 
forhåndssamtaler, Stange kommune 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

10. des. «Behandlingsavklaringer og etiske betraktninger», Webinar for USH 
Akershus 

Lillian Lillemoen 

8. des.  Etikk-undervisning for LIS 2 og 3, OUS. Arrangør: KEK OUS. Berit Hofset Larsen 

14. des. «Etiske utfordringer ved ernæring og behandling ved livets slutt», 
Digital forelesning på seminar for sykepleiere i palliasjon, AHUS.  

Morten Magelssen  

 

9. Verv, andre oppgaver og øvrig aktivitet 
Ansatt   Verv  

Dahlberg, Jørgen  Medlem av KEK for Riks-radiumhospitalet, OUS 

Førde, Reidun  Leder av Refleksjonspanelet til UKOM 

 Leder av idrettsmedisinsk etikk-utvalg i Norges Idrettsforbund 

 Nestleder KEK OUS 

 Medlem av KEK Riks-Radiumhospitalet 

 Medlem av styret i Norsk pasientforening 

 Medlem av ekspertgruppe for etikk og prioritering av covid-19-vaksine 

 Medlem av utvalg om plassering av KLoK-faget 

 Førsteopponent ved doktordisputas, Kristiane Tislevoll Eide ved 
Universitetet i Bergen 

 Hovedveileder for Berit Hofset Larsens ph.d-prosjekt 

 Hovedveileder for Annette Robertsens ph.d-prosjekt 

Heggestad, Anne Kari Tolo  Medlem av klinisk etikk komite i Sykehjemsetaten i Oslo kommune 

Jorem, Jacob  Medlem av klinisk etikk-komite, Ullevål/Aker OUS.  

Karlsen, Heidi  Leder av KEK i Halden kommune.  

Larsen, Berit Hofset   Nestleder i klinisk etikk-komité for Riks-Radiumhospitalet, OUS,  

 Medlem i Sentral klinisk etikk-komité OUS 

Lillemoen, Lillian  Medlem i KEK i Halden kommune 

Magelssen, Morten  Medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for retningslinjer for 
prioritering i intensivbehandling 

 Medlem av Bioteknologirådet 

 Førsteopponent ved doktordisputas i Milano (Chiara Crico, European 
School of Molecular Medicine/University of Milan) 

 Medlem av KEK Lovisenberg 

 Veileder for stipendiat Heidi Karlsen  

Molewijk, Bert  EACME Executive board (Secretary General) 

 ECEN Steering Group (Chair Steering Group) 

Pedersen, Reidar   Medlem av KEK Vestre Viken, Klinikk psykisk helse og rus  

 Bidratt i arbeidet med å videreutvikle LIS-utdanningen i etikk 

 Medveileder for Henriette Bruun som disputerte i mars, med tema 
implementering og evaluering av systematisk etikk-arbeid i psykiatriske 
og somatiske sykehusavdelinger i Danmark  

 ph.d.-hovedveileder:  
o Jørgen Dahlberg - Vurdering av samtykkekompetanse i somatikk 

m.m. 
o Jacob Jorem – Vurdering av samtykkekompetanse i psykisk 

helsevern 
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o Kristiane Myckland Hansson – Pårørendeinvolvering ved alvorlig 
psykisk lidelse (BPS) 

o Lars Hestmark – Pårørendeinvolvering ved alvorlig psykisk lidelse 
(BPS) 

o Siri Færden Westbye - forhåndssamtaler i sykehus og 
fastlegetjenesten 

o Knut Ørnes Brodahl - empati i medisinstudiet  

 ph.d.-medveileder: 
o Irene Norheim - Vestre Viken - Pårørendeinvolvering ved alvorlig 

psykisk lidelse (BPS) 
o Beth Helen Tomren Løken – Høgskolen i Molde – om 

forhåndssamtaler i hjemmetjenester/fastlegetjenester 

Solberg, Carl Tollef  Sekretariatet for ekspertgruppe i etikk og prioritering, oppnevnt av FHI  

 Prosjektdeltaker i SEVPRI (Severity and priority setting in health care) 

 ph.d.-hovedveileder: 
o  Sindre Horn (SEVPRI) 
o  Preben Sørheim  

 ph.d.-medveileder:  
o Borgar Jølstad (SEVPRI) 
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10. Vedlegg 

Vedlegg 1. Nasjonal mandat for kliniske etikk-komiteer i helseforetak 

 

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak 

Klinisk etikkomité skal: 
 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet 

til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer 

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før 

og/eller etter at beslutninger tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 

   Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid 

Sammensetning: 
 KEK skal ha leder og sekretær 

 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem 

 KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 

Organisering, oppnevning og økonomi: 
 KEK skal være frittstående og uavhengig 

 Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket 

 Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 4 år av gangen med mulighet for forlengelse 

 KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett 

 Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid 

ved frikjøp / fristilling av annet arbeid 

 Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg 

nødvendig kompetanse i klinisk etikk 

Arbeidsform: 
 Alle kan henvende seg til KEK 

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved 

fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken 

fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om 

personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som 

medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel 

jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring

 Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, men komiteen 

skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker 

 Komiteen skal skrive referater 

 Komiteen skal skrive årsrapport 

 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht. gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene 
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Vedlegg 2. Erfaringsseminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene 
 

   

 

Erfaringsseminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd 

i kommunene 11.mars, 2020 

Sted: Auditorium 124, Frederik Holsts hus, UiO 

Arrangør: Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo 

Kursansvarlige: Anne Kari Tolo Heggestad og Heidi Karlsen 

 
Kl. 09.00-09.30  Registrering. Kaffe/te, frukt og nøtter 

Kl. 09.30-10.15   Velkommen og presentasjonsrunde. Behov og ønsker. Hva har vi lykkes med? 

Kl. 10.15-10.30  Pause 

Kl. 10.30-11.15   NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven  

Kl. 11.15-11.30   Pause 

Kl. 11.30-12.15   Erfaringsdeling knyttet til drøfting av sak fra to kommuner 

Kl. 12.15-13.00  Lunsj 

Kl. 13.00- 13.45  Hva legger vi i faglig forsvarlighet? v/Anne Kari T Heggestad 

Kl. 13.45-14.00  Pause 

Kl. 14.00-15.00 Erfaringsdeling med utgangspunkt i behov og ønsker fra tidligere på dagen. 

Oppsummering av seminaret. 

Kl. 15.00-15.15   Pause 

Kl. 15.15-16.15   Målsettinger med KEK-arbeidet – hvordan lykkes med nå dem? (spesielt for  

   ledere og sekretærer i KEK) 

 

Vel hjem! 
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Vedlegg 3. Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 
 

Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 

12.-13. oktober 2020 

Kurset holdes digitalt gjennom programmet Zoom. Lenke til kurset vil bli sendt til hver påmeldte 

deltaker i forkant av kurset. 

Målgruppe: Nye medlemmer av kliniske etikkomiteer/etikkråd, etikkveiledere, personer med ansvar 

for kommunens/institusjonens etikkarbeid. 

Kursleder: Morten Magelssen. Kontaktperson og administrativt ansvar: Helene Nortvedt 

 

Mandag 12. oktober  

08.30-09.15:  Velkommen. Hva er etikk, og hvorfor er etikk viktig? Eksempler på etiske 

problemer i helsetjenesten. Morten Magelssen, førsteamanuensis, og Berit 

Hofset Larsen, forsker 

09.15-09.30: Pause 

09.30-10.15: Drøfting av etiske problemer med SME-modellen. Magelssen & Hofset Larsen 

10.15-10.30:  Pause 

10.30-11.15:  Fire prinsipper i helseetikken. Drøfting av case i plenum. Hofset Larsen & 

Magelssen 

11.15-12.00:  Lunsjpause 

12.00-12.30:  Hvordan jobbe med etikk i praksis? Kliniske etikk-komiteer og etikk-

refleksjonsgrupper. Hofset Larsen & Magelssen 

12.30-14.00:  Gruppearbeid med drøfting av case. Plenumsoppsummering 

14.00-14.15: Pause 

14.15-15.15: Begrensning av livsforlengende behandling og etikk ved livets slutt. Magelssen & 

Hofset Larsen 
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Tirsdag 13. oktober 

08.30-09.15: Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på sykehus og i kommune, i etikkomité og 

refleksjonsgruppe? Hofset Larsen & Magelssen 

09.15-09.30:  Pause 

09.30-10.45: Gruppearbeid: Å lede og dokumentere etikkdrøftinger 

10.45-11.00: Pause 

11.00-11.45:  Viktig juss for helsepersonell. Jacob Jorem, psykiater og jurist 

11.45-12.15: Lunsjpause 

12.15-13.00: Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang. Jorem 

13.00-13.15: Pause 

13.15-14.00: Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang forts. Jorem 

14.00-14.30: Hvordan styrke etikkarbeidet på mitt arbeidssted? Oppsummering og avslutning 

av kurset. Magelssen & Hofset Larsen 
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Vedlegg 4. Høstseminar for kliniske etikk-komiteer i helseforetakene 
 

Nasjonalt høstseminar  
for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 

16.-17. november 2020  

 

Mandag 16. november 

08.00-08.30 Pålogging – testing – mingling (ta med egen kaffe ) 

08.30-08.45 Velkommen – informasjon om programmet og digital gjennomføring  

 

Tema 1:  Pårørende - «No man is an island»  

08.45-09.45 Relasjonell autonomi  

Trygve Johannes Lereim Sævareid, Senter for medisinsk etikk (SME)  

  Ivaretakelse av pårørende vs. taushetsplikt  

 Kristiane Myckland Hansson SME 

  Plenumsdiskusjon 

 

09.45-10.00 Benstrekk og kaffe 

 

Tema 2: Covid 19   

10.00-11.30  Etiske dilemmaer i kjølvannet av pandemien 

  Oona Dunlop, KEK OUS  

  Alder som prioriteringskriterium   

  Marc Ahmed, KEK OUS  

  KEK’s rolle og funksjon i pandemien – erfaringer og refleksjoner    

Eva Saltrøe og Kristin Olea Sollid, KEK Bærum 

  Terje Mesel og Olav Søvik, KEK Sørlandet sykehus 

  Prioriteringsdilemma, moralsk stress og opplevd støtte i den første fasen av COVID-19 

Ingrid Miljeteig, KEK Bergen  

  Plenumsdiskusjon – hva har vi lært?  

 

11.30-12.00 Lunch  

 

Tema 3: Media i sykehuset  

12.00-13.30 Død for åpent kamera - etisk problematisk?  

  Lisbeth Thoresen, KEK Drammen     

  KEK’s vurdering av filming til TV-serien «113»  

Bård Forsdahl, KEK Tromsø  
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  Hvorfor vi valgte å fraråde filming i avdeling  

Ivar Thor Jonsson, KEK Ahus   

  Hvor går grensen?  

Per Arne Kalbakk, Etikk-redaktør i NRK  

  Plenumsdiskusjon   

 

 

 

Tirsdag 17. november 

Tema 4:  Presentasjon av arbeid i KEKene  

08.30-09.45 KEK-referatets status og mulige fallgruver – en sak til ettertanke    

 Reidun Førde, SME og KEK OUS 

 KEK som katalysator - innafor? Passiv skrivebordskomité versus aktiv inngripen    

 Janicke Syltern, KEK St. Olav 

  KEK - hjelper eller snublestein? 
 Kommentarinnlegg om klinikers perspektiv på KEK’s rolle, Morten Horn 

    

09.45-10.00 Pause  

 

10.00-11.30 HLR minus hos pasienter med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt   

 Anne Fasting, KEK Helse Møre og Romsdal 

 ECT og prioritering under coronanedstengningen. En akuttdrøfting i KEK 

  Elin Håkonsen Martinsen, KEK Vestre Viken 
 Utprøvende behandling utenom kliniske studier – etiske utfordringer  

 Eirik Tranvåg, KEK Bergen 

 

11.30-11.45 Pause 

 

Tema 5:  Ta med hjem  

11.45-12.30 Tvangslovutvalget. Kritikken, og innspill fra SME   

 Reidar Pedersen og/eller Jacob Jorem 

 SME-nytt: Informasjon fra Senter for medisinsk etikk 

 

 Takk for nå  
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Vedlegg 5. Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 
 

Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 

(MED3050, SME4110, EVU) 

 

Sted: Grønt aud., Laboratoriebygningen 25, Ullevål sykehus 

 

 

I: Hva er etikk? Profesjonsetikk, rolleforståelse og dydsetikk 

 

Mandag 20. januar 2020 

 

10:15 – 10:30 Velkommen og introduksjon v/Per Nortvedt 

 

10:30 – 11:15 F: Hva er etikk? Noen grunnbegreper v/Per Nortvedt. 

 

11:15 – 11:30  Pause 

 

11:30 – 12:15 F: Introduksjon til dydsetikk. 

v/Søren Holm 

 

12:15 – 13.00 Lunsjpause 

 

13.00-13.45    F: Hva kjennetegner den gode helsearbeider- dydsetikkens betydning for 

helsetjeneste og helsehjelp. v/ Per Nortvedt 

 

14.00 – 15:30  S: Når dydene forvitrer: Profesjonsetikk, moral og umoral  - summegrupper. v/Per 

Nortvedt  

 

 

I: Hva er etikk? Profesjonsetikk, rolleforståelse og dydsetikk (forts). 

 

Tirsdag 21. januar 2020  

 

09:15 – 10:00 F: Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva 

overser vi? v/Reidar Pedersen og Per Nortvedt.  

 

10:00 – 10:15 Pause 

 

10:15 – 11:00  S: Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og 

fortolkning? v/Reidar Pedersen og Per Nortvedt ( summegrupper).  

 

11:00 – 11:15  Pause 
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II: Noen sentrale teorier for helseetikken 

 

11:15 – 12:00 F: Fireprinsippetikken  v/ Søren Holm 

 

12:00 – 12:45  Lunsjpause 

 

12:45 – 14.00 S: Fireprinsippetikken – anvendelse og kritikk. v Søren Holm. Inkl. summegruppe.  

 

14.00 – 14.15  Pause  

 

14.15 – 14:45  F: Selvbestemmelsens grenser: Kort introduksjon til politisk liberalisme og 

kommunitarisme. v/Morten Magelssen og Jan Helge Solbakk  

 

14:45 – 15:30  S: Hvordan kan teoriene kaste lys over aktuelle problemer i helseetikken? v/ 

Morten Magelssen og Jan Helge Solbakk. Plenumssamtale og summegrupper. 

 

 

III: Diskursetikk og kasuistikk 

 

Onsdag 22. januar 2020 

 

09:15 – 10:00  F: Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til   

 diskursetikk og kasuistikk. v/Reidar Pedersen.  

 

10:00 – 10:15 Pause 

 

10:15 – 10:30 Orientering om eksamen 

 

10:30 – 11:30  F: Etiske dilemmaer i pasientinformasjon og beslutningsprosesser v/Reidun Førde 

 

11:30 – 12:15  Lunsjpause 

 

12:15 – 14.00  G: Etiske dilemmaer i pasientinformasjon og beslutningsprosesser: Gruppearbeid 

med kasuistikker v/Reidun Førde 
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V: Begrepenes etikk og helsetjenestens grenser: Sykdom, helse og teknologi 

 

Mandag 27. januar 2020 

 

09:15 – 09.45 F: Helse og sykdomsbegrepets etikk: Om helsevesenets mål og grunnleggende 

verdier. v/Bjørn Hofmann 

 

09:45 – 10:15 F: Hvordan sette grenser for helsevesenets virkefelt: Sykdomsbegrepets grenser. 

Er aldring og sorg sykdom? Bjørn Hofmann 

10:15: - 10.30 Pause 

 

10: 30 – 11:00 F: Kampen om diagnosene: Diagnosesystemenes etikk v/Bjørn Hofmann 

 

11:00 – 12:00  F: Hvordan sette grenser for det grenseløse? Bioteknologiens etikk. v/Bjørn 

Hofmann 

 

12:00 – 12:45  Lunsjpause 

 

 

IV: Hvordan argumentere om helseetiske dilemma i det offentlige rom? Dødshjelp som 

eksempel 

 

12:45 – 13:30 S: Etisk argumentasjon: Om gode og dårlige argumentasjonsformer og nytten av å 

kjenne lusa på gangen v/ Bjørn Hofmann 

 

 

13.30- 13.45 Pause 

 

13:45 – 14:30 S: Sentrale begreper og distinksjoner i debatten om dødshjelp. Kort gruppearbeid 

om dødshjelp-debatten. v/Morten Magelssen  

 

14:30 – 15:45 S: Bør leger kunne utføre dødshjelp? Debatt og plenumssamtale. v/ Andreas Wahl 
Blomkvist og Morten Magelssen 
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VI: Rettferdig prioritering  

 

Tirsdag 28. januar 2020 

 

09:15 – 10:00  Plikt- og konsekvensetikk med et blikk på prioriteringer,  v/ Jan Helge Solbakk 

 

10:00. - 10:45   F: Nærhetsetikk og rettferdighetshensyn v/Per Nortvedt 

 

10:45-11:00.  Pause 

 

11:00-11:45 S/G: Prioriteringskriterier i helsetjenesten. v/Morten Magelssen 

 

11:45 -12:30 Lunsj 

 

12:30-13:30 G: Gruppearbeid og plenumsdiskusjon om prioritering i helsetjenesten. 

Nortvedt/Magelssen  

 

13:30-13:45  Oppsummering og evaluering av kursdagene  
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Vedlegg 6. Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 
 

SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende 

Høsten 2020  

 

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) 
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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)  
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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)  
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Vedlegg 7. Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 
 

Timeplan for Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten  
EVU-kurs 

Samling i februar: 

Sted: Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25 på Ullevål sykehus)  

Emneleder: Heidi Karlsen  

F=forelesning; S=seminar; VØ=veiledet øvelse 

10.2.2020 

09:00 - 09:45 Velkommen og kursinformasjon - Heidi Karlsen, Bert Molewijk & Anders Tvedt 

09:45 -10:00 Pause 

10:00 - 11:00 Introduksjonsforelesning om etikk (verdier, prinsipper, normer) - (F) – Bert Molewijk  

11:00 – 11:15 Pause 

11:15 – 11:45 Hva er en god sak og et godt spørsmål for etikk refleksjon (F) – Bert Molewijk 

11:45 – 12:15 Gruppeøvelse: Å formulere et etisk spørsmål og verdier 

12:15 - 13:00 Lunsj 

13:00 – 14:00 Introduksjonsforelesning om systematisk etikkarbeid, arenaer for etisk refleksjon og 

presentasjon av SME – modellen (F) – Heidi Karlsen 

14:00 – 14:15 Pause 

14:15 – 15:30 Fasilitering av etikkrefleksjon (VØ) - Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset Larsen, 

Anne Kari Tolo Heggestad øvelse i plenum 

15:30 - 16:00 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad  

16:00 – 16:15 Pause 

16:15-16:45 Eksamensinformasjon for masteremne studenter – Bert Molewijk & Heidi Karlsen 

 

11.2.2020 

09:00-09:30 Kort om verdier og normer (F) – Bert Molewijk (øvelse i plenum) 

09:30- 10:15 ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis (F) –Heidi Karlsen/Bert Molewijk (ERG) og 

Berit Hofset Larsen/Anne Kari Tolo Heggestad (KEK) 

10:15 – 10:30 Pause 
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10:30-11:45 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ)- Bert Molewijk, Heidi Karlsen, 

Berit Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad og Lillian Lillemoen  

11:45-12:30 Lunsj 

12:30 – 13:45 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen, Berit Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad og Lillian Lillemoen 

13:45 – 14:15 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad og Lillian Lillemoen 

14:15-14:30 Pause 

14:30 – 15:00 Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG? (F) Erfaringsdeling (S) Bert Molewijk 

15:00 – 15:45 Veilederrollen – en etisk utfordring? (F) – Bert Molewijk  

 

Samling i mai: 

Foregår på Zoom via opptak i forkant: 

Å skrive drøftingsreferat (F) – Morten Magelssen (inkludert drøftinger i ERG)  

Hva fremmer og hemmer systematisk etikkarbeid? (F) – Heidi Karlsen  

Timeplanen forutsetter at alle har deltatt på 2 etikkdrøftinger digitalt i smågrupper frem til mai 

samlingen 

Foregår på Zoom live: 

4.5.2020 

09:00 - 09:45 Erfaringer med etikkrefleksjonsgrupper og gjennomgang av arbeidskrav (S) – Bert Molewijk 

og Heidi Karlsen 

09:45 - 10:00 Pause 

10.00 - 10.30 Verdier og følelser (F) - Bert Molewijk 

10.30-11.45 Fasilitering ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk og Heidi Karlsen 

11.45 – 12.30 Lunsj 

12.30-13.15 (13.30) Helselovgivning – hvordan kan jussen bidra i etisk refleksjon (F) – Jørgen Dahlberg 

13:15 (13.30) -13:45 Erfaringsdeling og evaluering av dagen (S) - Bert Molewijk, Heidi Karlsen  

5.5.2020 

09:00-10:00 Fag, etikk og jus (F) – Reidar Pedersen   

10:15-11:30 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen 



39 
 

11.30 – 12.15 Lunsj 

12:45-13:45 Hvordan kan etikkrefleksjon bidra som utgangspunkt for kvalitetsarbeid? (S) Bert Molevijk 

14.00 – 14.30 Avslutning og felles sluttevaluering og informasjon om 2 planlagte dager til høsten – Bert 

Molewijk og Heidi Karlsen 

14.30 – 15.00 Eksamensveiledning – Bert Molewijk og Heidi Karlsen  

 

 

 

 
 


