Verksamhetsberättelse för Etikrådet 2021
Rådets uppdrag och syfte
Etikrådet ska medverka till att den etiska dimensionen fördjupas i regionens beslutsprocess.
Samverkan ska ske med de lokala etiska grupperna och deras utvecklingsarbete ska stödjas.

Mål och måluppfyllelse
Etikrådet medverkar genom sin rådgivande roll i etikfrågor till att skapa förutsättningar för
en levande diskussion, framför allt i ett övergripande perspektiv.

Organisation
Etikrådet ingår i den politiska organisationen och har en rådgivande roll till Regionstyrelsen.
Gruppens sammansättning på tjänstemannasidan har en bred kompetens med företrädare
från regionens olika hälso- och sjukvårdsverksamheter inklusive tandvården, samt en
sekreterare från ledningskansliet. I Etikrådet ingår sju politiska företrädare och fyra
tjänstemän från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det ingår dessutom adjungerade
tjänstemän från Habilitering och hjälpmedel och från Folktandvården.

Rapportering – vad har hänt under året
Etikrådet har under 2021 haft fyra ordinarie sammanträden och ett sammanträde
tillsammans med Funktionshinderrådet. På grund av Coronapandemin utfördes de flesta
mötena digitalt via Skype. Vissa förändringar i rådets sammansättning har skett under året.
Det har under 2021 utsätts 5 nya ledamöter till Etikrådet. En politisk förtroendevald, tre
tjänstemän och en adjungerande tjänsteman. Dessa är ersättare för ledamöter som har avsagt
sig sina uppdrag under 2020 och 2021.
Årets första sammanträde avvecklades den 28 januari. Teman som togs upp för diskussions
var bland vaccinationsordningen och prioriteringar.
Under sammanträdet den 18 mars informerade Hans Fredlund, f d smittskyddsläkare och
medlem i Styrgruppen för Covidvaccinering, om regionens vaccinationsarbete.
Den 20 april hade Etikrådet ett gemensamt sammanträde med Funktionshinderrådet. Hans
Fredlund medverkade. Diskussion om bland annat hur funktionshinderorganissationerna
upplever tillgänglighet och delaktighet i samband med Coronapandemin, vaccinationsordning,
vaccinmotstånd, kommunikation kring risk och nytta.
Etikrådets Sammanträde den 7 oktober var ett fysiskt möte. En etisk analys av frågan om
samsjuklighet under ledning av Mia Svantesson Sandberg påbörjades. Förfrågan om
fördjupad etisk analys kommer från ordförande i Beredning för somatisk specialistvård och

högspecialiserad vård, i samråd med ordföranden från Beredningen för psykiatri, habilitering
och hjälpmedel och Beredningen från närsjukvården. Övriga frågor som diskuterades var
bland annat Frågan om Coronavaccination av personal och ur regionen bör ställa sig till
personal som inte tar vaccin Under
Den 11:e Prioriteringskonferensen avvecklades i Göteborg 19 - 21 oktober. Konferensen var i
år digital. Tre av rådets ledamöter medverkade på Prioriteringskonferensen.
Sammanträdet 2 december var också det ett fysiskt möte. Den etiska analysen av frågan om
samsjuklighet fortsatte. En del av sammanträdet ägnades åt planering av workshopen ”Etisk
stress under pandemin” som Etikrådet ska organiserad i Wilandersalen, USÖ, 3 mars

Utveckling av etikarbete inom RÖL
Representanter från Etikrådets har medverkad med information på Beredningen för somatisk
specialiserad och högspecialiserad vård och på Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och
habilitering. Syftet var att informera om rådets verksamhet och kompetens inom etikområdet
samt ha dialog om vilka Etiska frågor/dilemman som är eller skulle kunna bli aktuella som berör
beredningarna. Information på Beredningen för närsjukvård planeras länger fram.
Det har planerats för en för workshop i samarbete med UFC som ska handla om ”Etisk stress
under pandemin”. Den ska äga rum i Wilandersalen på USÖ 3 mars. Målgrupp är
omvårdnadspersonal, chefer och politiker. Föreläsare ska vara Mia Svantesson-Sandberg och
psykolog Dzinic Indira. Efter föreläsningen ska deltagarna delas in i grupper för att göra
etikanalyser av konkret fall. Gruppdiskussionerna ska ledas av etikrondsledare. Seminariet ska
avslutas med redovisning av gruppdiskussionerna och panelsamtal.

Övrigt
Under 2020 och 2021 har följande ledamöter avsagt sina uppdrag i Etikrådet.
-

Lars Eric Johansson (S)
Gunnar Levein, tjänstemanarepresentant Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kaja Heidenreich, tjänstemanarepresentant Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ulla Furendal, adjungerad ledamot Habilitering och hjälpmedel
Helena Walfridsson, adjungerad ledamot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

För att ersätta dessa har det utsetts följande ersättare till Etikrådet under 2021
- Bernt Karlsson (S)
- Gustav Ekbäck, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Linda Westling , Utvecklingsenheten habilitering och hjälpmedel
- Maria Tavander, Utvecklingsenheten Karlskoga lasarett
Från oktober 2021 arbetar Mia Svantesson Sandberg 5 % som etik sakkunnig för Etikrådet

Ekonomiska konsekvenser
Rådet har under året hållit sig inom budgetramarna

Etikrådets sammanträden 2021
28 januari
Ordförande och sekreterare konferensrum Floden, Eklundavägen 11, Örebro. Övriga
medverkar via Skype
8 deltagare
18 mars
Ordförande och sekreterare konferensrum Floden, Eklundavägen 11, Örebro. Övriga
medverkar via Skype
6 deltagare
1 övrig
20 april
Gemensamt sammanträde med Funktionshinderrådet.
Samtliga medverkade via Skype
5 deltagare
1 övrig
7 oktober
Konferensrum Strömmen, Eklundavägen 11, Örebro
10 deltagare
19 – 21 oktober
Prioriteringskonferensen i Göteborg
Konferensen var digital
3 deltagare från Etikrådet
2 december
Konferensrum Strömmen, Eklundavägen 11, Örebro
11 deltagare

För Etikrådet
Örebro den

Rose-Marie Wilnerzon Thörn
Ordförande
Åge Sollien
Sekreterare

