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Föreläsning av Jonna Bornemark: ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med
pedanternas världsherravälde”.



Vad händer i regionerna? Presentationer och diskussion
Några exempel och ett axplock av vad som sades:
Avancerad sjukvård i hemmet Stockholm: Etikmöten under 10 års tid. En timme en
gång per termin. Skriftlig sammanställning som skickas till chefer.
Region Västerbotten: Finns arbetsgrupp för vårdetik som främst är stödstruktur för
de ca 200 etikombud som finns i regionen. Inspirera och bidra med kunskap.
Läkarsällskapets etikdelegation: presentation av delegationens struktur och exempel
på uppdrag.
Södertälje sjukhus: Finns etikråd och 23 etikombud. Etikombudsträffar en gång i
månaden. Arrangerar tre heldagar i etik för alla där dag 1 är obligatorisk.
Svensk sjuksköterskeförening: presentation av uppdrag och sjuksköterskornas etiska
råd.
Region Örebro: Har ett etiskt råd som ingår i den politiska organisationen med
politiska företrädare för alla partier samt en representant för tjänstemännen. Har
etikombud och etikutbildningar. Träffar Region Värmland regelbundet.
Region Gotland: gruppering som träffas under en halvtimme en gång i månaden.
Bedriver etikronder och har många planer framåt.
Ersta Sköndal Bräcke högskola: är profilerade inom vårdetik och
livsåskådningsvetenskap. Planerar för intern och extern HP-kurs inom detta område.
Planerar seminarier om etikronder och etisk handledning.
Stockholms sjukhem: arbetar med etik som vardagsdiskussion. Vill bygga upp en
struktur och få in integrerad vårdnära etik.

Karolinska Institutet: kort presentation av etikverksamheten.
Södersjukhuset Finns ett etiskt råd men behöver skapa en ny etisk bas och ”börja om
från början”. Har mycket under uppbyggnad.
Region Gävleborg (IVA Hudiksvall): Finns inget etiskt råd i länet. Svårt med
ledningens stöd. Finns en etisk grupp i Hudiksvall som anordnar många olika
aktiviteter inom etiken.
Region Värmland: har en etikkommitté med egen budget och en läkare som arbetar
50 % som etiskt sakkunnig. Utbildar ST-läkare och nyanställda. Skriver remissvar.
Aktiv webplats. Erbjuder etiska konsultationer ute i verksamheterna. Anordnar
seminarier en gång per termin. Vill införa mer kunskap om
prioriteringar/prioriteringscentrum. Samarbete med Region Örebro län.
Region Norrbotten har en hållbar struktur och organisation för etikarbetet. Finns ett
etiskt råd (politiskt beslut) som arbetar strategiskt och operativt. Många
utbildningsinsatser och etiska ronder ute i verksamheterna. Utbildar ST-läkare en
heldag per termin. Har 150 etikombud (beslut av dåvarande landstingsdirektör) som
går en ettårig utbildning i åtta steg och därefter ut i nätverk på sitt ”hemsjukhus”.
Etiska rådets ledamöter stöttar etikombuden och ansvarar för nätverksträffar.
Arrangerar ett årligt etikseminarium riktat till alla medarbetare.
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”Etikronder – ett sätt att utveckla sin professionalitet” Anna Söderberg berättar om
etikronder och sin senaste 3-årsuppföljning (se även bifogat bildspel).



”Kan skönlitteraturen belysa etiken?” Rolf Ahlzén (se även bifogat bildspel).



Hur går vi vidare? Nätverkets framtid diskuteras
Deltar gör även Ulrika Vestin, SKL. Ulrika inleder med att berätta om SKL och de
olika nätverk som finns där. Nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörerna
beslutade på sitt möte februari 2019 att inrätta ett nationellt nätverk för etikfrågor
inom hälso- och sjukvården. Deltagare i nätverket skulle utses av direktörerna. Det
nationella nätverket hade sitt första möte i våras.
Ulrika lyfter frågan om hur relationen bör vara mellan det nationella etiknätverket
och SKL:s nationella etiknätverk. SKL ser ingen konkurrenssituation mellan
nätverken utan tvärtom. Hur kan de två nätverken förstärka varandra? ”Vårt”
nätverk är ett tillämpande och vårdnära etiknätverk, med ofta hög etikkompetens.
Här kommer SKL:s etiknätverk kunna lyfta dessa frågor formellt och bl a rapportera

till hälso-och sjukvårdsdirektörer. En förhoppning är att SKL i någon mån kan stödja
det befintliga nätverket med resurser.

Beslut:
Det nationella etiknätverket kvarstår och har som huvuduppgift:
- Anordna det årliga nationella mötet
- Dela erfarenheter och dryfta etiska frågor mellan varandra
Styrgruppen med Anders Castor, Lund, Rolf Ahlzén, Karlstad och Rose-Marie
Isaksson, Luleå får fortsatt förtroende.
Styrgruppen utökas med två personer:
Madhuri Gogineni, Stockholm
Meltem Duzakin, Visby

Etiknätverkets nationella konferenser kommer fortsättningsvis att hållas i Stockholm.
Nationella etiknätverkets konferens år 2020 kommer att arrangeras av Lars
Andersson med stöd av styrgruppen. Tid: Den 10 september 2020. Plats: Ersta
Sköndal Bräcke högskola. Konferensen kommer att kunna kombineras med
Hamiltonseminariet den 11 september, se länk
https://www.esh.se/samverkan/arrangemang-pahogskolan/hamiltonseminarium.html

Minnesanteckningarna utförda av Rose-Marie Isaksson

