Medicinsk etik - digital utbildning

Kursbeskrivning
Målet med kursen är att kunna hantera etiska frågor, konflikter och andra fråge-ställningar. Kursen
motsvarar delmål a2 för ST-läkare enligt (SOSFS 2015:8). Efter genomgången kurs ska
den specialistkompetenta läkaren kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsketiska
principer.

Innehåll
Delkurs 1. Medicinsk etik
I den första delkursen pratar vi om patientens
rätt att bestämma över sitt eget liv och hur du
som läkare kan bedöma beslutskapaciteten hos
patienten. Vi tar upp de fyra etiska principerna.
Vi kommer även prata om den etiska plattformen och vad som gäller för prioriteringar
inom hälso- och sjukvården.
Delkurs 2. Värdekonflikter i
sjukvården
Vad är det och hur kan du som läkare förebygga
och hantera dessa.
Delkurs 3. Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning
I den här delkursen kommer vi gå igenom
etiska riktlinjer för ställningstagande till att utföra HLR samt vilka skäl som kan motivera att
avstå.
Delkurs 4. Etisk analys
Som läkare ställs du inför en rad etiska frågor
gällande patientens vård. Genom en etisk analys kan du på ett strukturerat sätt analysera och
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hantera en etiskt svår situation, innan alternativt efter situationen väl uppstått. I den här
kursen tittar vi närmare på hur man kan
genomföra en etisk analys med hjälp av bland
annat Aktörsmodellen.
Delkurs 5. Etiska riktlinjer vid
ställningstagande kring livsuppehållande vård
I den här delkursen går vi igenom de etiska
riktlinjer och allmänna råd vid ställningstagande till att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling. Hur ska en situation
hanteras om patienten inte vill ha livsuppehållande behandling?
Delkurs 6. Jämställt bemötande i
sjukvården
Alla patienter ska bemötas respektfullt och
jämlikt – utan diskriminering. Men – hur ser
det egentligen ut i verkligheten, i sjukvården?
I den här kursen tar vi upp grunderna för
diskrimineringar
som
faller
under
diskrimineringslagen. Och om du som läkare
gjort fel – hur ber du då bäst om ursäkt? Vi
tittar även närmare på barnens rättigheter och
barnkonventionen.
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