Årsrapport för Etikkommittén Region Värmland 2019
Etikkommitténs sammansättning
Under året har Jan Hultbäck, representant för hälso- och sjukvårdsdirektören, avsagt sig sitt uppdrag
pga tidsbrist. Som representant för folktandvården har Annika Wessmark utsetts. Etikkommittén har
utsett Peter Ekevig (onkolog med palliativ inriktning) som representant till en av de två platser som
etikkommittén själv utser. Under året har kommitténs sakkunnige, Rolf Ahlzén, fått ett utökat
uppdrag till 50% tjänstgöring.
Peter Stenbom, chefläkare, har sedan årsskiftet övertagit ordförandeskapet efter Bo Nilsson.
Etikkommitténs möten
Under året har kommittén träffats 9 gånger. Frågor gällande planering och uppdrag har avhandlats
liksom diskussion kring klinisk komplicerade etiska fall. Rapportering från olika möten har skett.
Minnesanteckningar har förts vid mötena.
Seminarier
Etikkommittén har sedan länge arrangerat seminarier för att understödja dialog och
kunskapsutveckling i etiska frågor. Under året har vi anordnat två halvdagsseminarier (190506
”Diagnostisk e-hälsa” och 191121 ”Screeningetik”). Seminarierna är öppna för samtliga medarbetare
inom hälso- och sjukvård, politiker, tjänstemän, allmänhet men har tyvärr varit relativt klent besökta.
Externa föreläsare och kommitténs sakkunnige har belyst aktuella områden ur ett etiskt perspektiv.
Massmedia har glädjande nog bevakat seminarierna och vi har nått ut såväl i TV, radio som lokala
tidningar.
Samverkan sjukvårdsregionalt
191003 ordnade etikkommittén en gemensam arbetsdag på Loka Brunn med Region Örebro läns
motsvarande etikgrupp. Ämnet var ”Prioriteringsetik”. Kommitténs sakkunnige höll ett föredrag och
vi diskuterade gemensamma beröringspunkter och möjligheter till samverkan framöver.
Samverkan nationellt
Sedan länge finns ett nationellt etiknätverk som årligen anordnar ett 2-dagarsmöte, denna gång
arrangerades det i Visby 190912—13. Region Värmland representerades av ordförande och
sakkunnig.
Förutom genomgång att resp. regions etikverksamhet så föreläste Jonna Bornemark om ”Det
omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”.
Anna Söderberg, Region Västerbotten, delgav åhörarna sina erfarenheter kring etikronder och det
forskningsprojekt man bedriver kring det.
Region Värmland etiksakkunnige, Rolf Ahlzén, höll ett uppskattat föredrag ”Kan skönlitteraturen
belysa etiken?”
Även SKL har på uppdrag av regionernas Hälso- och sjukvårdsdirektörer startat ett nationellt
etiknätverk där två möten avhållits under året och där vi deltagit. Mötena har varit mest att likna vid
workshops för att kartlägga behov, arbetsformer, uppdrag etc.

Det är i nuläget oklart hur samverkan mellan tidigare etablerat nationellt nätverk samt SKL:s
nystartade ska ske.
Kommitténs sakkunnige har deltagit i flertal olika nationella och internationella möten för att
föreläsa, bevaka och följa kunskapsläget inom etiken.

Regionalt arbete
I början av året fick etikkommittén med benäget stöd av kommunikationsenheten igång en egen
webbsida. Där beskrivs kommitténs arbete men också vilka möjligheter till stöd som finns.
Kalendarium och aktuella frågor belyses också på webbsidan.
Ordförande och sakkunnige har i olika fora (områdesledningar, chefsmöten, regionfullmäktige m.m.)
informerat om kommitténs arbete och det stöd vi önskar vara inom regionens arbete.
Under året har kommittén etiksakkunnige i ökande omfattning deltagit i ”etikronder”.
Verksamheterna har möjlighet att med någon dags varsel få hjälp att under strukturerade former ges
handledning i hur de kan handlägga etiskt komplexa fall.
Såväl ordförande som etiksakkunnige har föreläst kring etik när verksamheter efterfrågat det exvis
under deras klinikdagar.
Under årets patientsäkerhetsvecka gällande ”Klagomål och synpunkter” bidrog kommittén med
föreläsning kring bemötande och gav handfasta etiska råd angående klagomålshantering.
Etiksakkunig har under året vid två tillfällen anordnat ”Etikkurs” för regionens ST-läkare som är ett
krav att genomgå för att uppnå specialistkompetens.

Etikkommittén har under året försökt ta en större och mer aktiv roll i att ge stöd i beslut inom hälsooch sjukvårdsfrågor där etisk kompetens behövs. Ett möte har avhållits med avgående
Regiondirektör Anneli Snobl bl a gällande detta. Vi upplever att det inte sällan saknas kunskap om
och intresse för vad etikkommittén kan bidra med. Detta gäller inte minst kring behovet av att
diskutera prioriteringsetik inom regionen. Det gäller också som remissinstans för viktiga utredningar
kring etiskt laddade frågor. Ett ökat behov för hjälp med prioriteringar börjar skönjas på
verksamhetsnivå men efterfrågas inte på central nivå. En debattartikel skrevs i NWT kring ämnet för
att belysa dess angelägenhetsgrad.
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