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1.

Etikrådets organisation

Etikrådet ingår i den politiska organisationen och har en rådgivande roll till
Regionstyrelsen. I Etikrådet ingår sju politiska företrädare och fyra tjänstemän
från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt sekreterare från regionkansliet. Det
ska dessutom ingå adjungerade tjänstemän, från Habilitering och hjälpmedel,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården.
Etikrådets ledamöter väljs för en mandatperiod.

2.

Syfte

Etikrådet ska vara ett rådgivande organ till regionstyrelsen. Rådet kan där vara ett
referensorgan och en remissinstans i principiella frågor som rör etiska
frågeställningar. Rådet är inte ett beslutsfattande organ.
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.

3.

Långsiktiga mål

Etikrådet ska verka för att de etiska frågorna och ett etiskt förhållningssätt får en
naturlig plattform i Region Örebro län, såväl i styrfrågor som i vårdverksamheten.
Etikrådet ska med utgångspunkt från medborgarperspektivet skapa förutsättningar
för att de etiska frågorna beaktas i beslutsfattandet.
Etikrådet ska skapa förutsättningar för att de etiska frågorna lyfts fram och beaktas i
verksamheternas vardagsarbete.
Etikrådet ska verka för att mötesplatser uppstår där etiska frågor kan tas upp.
Etikfrågorna ska belysas från såväl patienters som medarbetares perspektiv och
roller.
Etikrådet Initierar och deltar vid seminarier konferenser och utbildningar ( t ex
Nationella nätverket för etiska frågor och Prioriteringskonferensen).
Etikrådet har ett nära samarbete med Klinisk etisk kommitté.
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4.

Kortsiktiga mål

Mål 1
Öka kommunikationen mellan Etikrådet och Regionstyrelsen samt mellan Etikrådet och
Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvårdsnämnden. Etikrådet, ska enligt
Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län, bereda de förslag som
regionstyrelsen överlämnar samt ta egna initiativ i de frågor som rådet anser angelägna
Mål 1.1
Arbeta med att etiska bedömningar och analysen blir regel i beredningsprocessen överallt
inom hälso och sjukvården och tandvården i Region Örebro län.

Mål 2
Verka för att inspirera till arbete med öppna horisontella prioriteringar i Region Örebro
län
Mål 2.1
Synliggöra Etikrådets möjligheter att inspirera och stödja arbetet med öppna
prioriteringar
Mål 3
Fortsätta utveckla etikarbetet i Region Örebro län
Mål 3.1
Planera, samordna och organisera etikarbete med hjälp av goda exempel i regionen
Mål 3.2
Att få uppdrag att utföra etiska analyser från olika uppdragsgivare inom Region Örebro
län.
Aktivitetsplan för Etikrådet 2022
Se bilaga

Region Örebro län
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Sammanträdestider för Etikrådet 2022
20 Januari
3 mars
15 september
20 oktober
1 december
Maj (datum ej bestämt) workshop Wilandersalen
Aktuella nationella konferenser 2022
- Nationella Etiknätverket

5.

Budget

Rådet har ett anslag för föredragshållare samt arvoden och omkostnader i
samband med möten, konferenser och resor. Anslaget ska även täcka
kostnaderna för en 5% anställd estisk sakkunnig.

6.

Uppföljning

Uppföljning av Etikrådets verksamhet under 2022 sker via en
verksamhetsberättelse som kommer vara regionstyrelsen tillhanda februari 2023.
Verksamhetsplanen godkändes vid möte med Etikrådet 2 december 2021

För Etikrådet
Örebro den

Rose-Marie Wilnerzon Thörn
Ordförande
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