
 Kursplan 
 
 
Fördjupningskurs i etik – medicinsk etik (7,5 hp) 
Medical Ethics (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0351 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
samt kursen Allmän etik (7,5 hp) är fullgjorda. Som fristående kurs förutsätter kursen motsvarande 
förkunskaper. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: 

• definiera centrala begrepp inom ämnet för kursen samt avgränsningen av medicinsk 
etik; 

• förklara olika etiska teorier samt etiska principer som debatter kring medicinsk-etiska 
frågor kan hänvisa till; 

• identifiera och redogöra för de värden som kan aktualiseras och hamna i konflikt inom 
hälso- och sjukvård samt genomföra en basal etisk analys med argumentation utifrån 
dessa värdekonflikter; 

• redogöra för aktuell svensk lagstiftning samt nationella och internationella regelverk 
rörande medicinsk etik. 

 
Innehåll 
Medicinsk etik behandlar främst frågor som uppstår vid livets början och livets slut men berör även 
på ett övergripande plan prioriteringar inom hälso- och sjukvård samt behandlingsbeslut. Målet är 
att fatta rätt beslut i dessa ofta komplexa medicinska situationer. Kursen syftar till att ge 
grundläggande kunskaper i den tillämpade medicinska etiken, men ger även fördjupning i etisk 
argumentation och analys. 
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans  



Undervisningen är utformad som en halvdistanskurs med sammanlagt två träffar och eget arbete 
(instudering, förberedande av muntlig presentation och skriftlig essä) mellan träffarna. Under 
träffarna består undervisningen av föreläsningar, falldiskussioner och gruppövningar. Närvaro krävs 
i enlighet med högskolans regelverk. Examination sker fortlöpande (aktivt deltagande på 
heldagarna), samt genom en avslutande skriftlig tentamen bestående av essäfrågor som bygger på 
utbildningsmålen. För aktivt deltagande ges något av betygen E eller F (G respektive U). På 
tentamen ges något av betygen A-F (VG-G-U). För godkänd kurs (minst E) krävs att såväl 
deltagandet som tentamen har fått minst betyget E. 
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Juth, N. & Lynöe, N. Medicinska etikens ABZ, Liber, 2009 (kommer att användas för definitionen 
av vissa medicinsk-etiska begrepp och principer. Kan även laddas ner som pdf på https://ki.se/om-
ki/medicinska-etikens-abz)  
 
Sandman, L. & Kjellström, S. Etikboken – etik för vårdande yrken, Studentlitteratur, 2018. 
 
Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER), Etik – en introduktion, 1989, omarbetad upplaga 2018. 
Skriften går att ladda ner i pdf-format: https://smer.se/publikationer/skriftserien-etiska-vagmarken/ 
 
Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER), Det svårfångade människovärdet, 1991, omarbetad upplaga 
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Utöver ovanstående litteratur kommer centrala artiklar och skrifter på svenska eller engelska att 
finnas uppladdade på lärplattformen eller delas ut vid de fysiska träffarna. 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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