HANDLINGSPLAN 2019
Etikkommittén Region Värmland

Om etikkommittén
1987 tillskapades en Etikgrupp i landstingets regi för att förtydliga vikten av att etiska
värderingar genomsyrar det dagliga arbetet inom landstinget, såväl på individ- som
ledningsnivå.
Genom åren har etikgruppens sammansättning och arbetsformer varierat. En
återkommande aktivitet har varit att i seminarieform belysa olika aktuella etiska
frågeställningar. En vision har varit att en etisk värdering görs inför beslutsfattande på olika
nivåer.
Med åren har det blivit allt tydligare att behovet av att lyfta etiska frågeställningar har ökat,
inte minst tack vare viktiga medicinska framsteg. I en offentligt finansierad sjukvård med
begränsade resurser kommer prioriteringar få en viktigare roll och här bör etiska
grundprinciper vägas in innan beslutsfattande.
Etikkommittén är sedan 2015 organisatoriskt underställd chefsläkarfunktionen i
Patientsäkerhetscentrum för att betona vikten av att även etik är en viktig
patientsäkerhetsfråga.
Inför bildandet av Region Värmland 2019 har en förnyad uppdragsbeskrivning för
Etikkommittén tagits fram. Uppdraget har förtydligats och kommittén har tilldelats utökade
resurser för att kunna fullfölja sitt arbete.

Uppdragsbeskrivning etisk kommitté
Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Regiondirektören, Region Värmland

Uppdragstagare
Uppdragstagare är etiska kommittén, huvudansvarig är ordförande för etiska kommittén.

Bakgrund
Region Värmland har som mål livskvalitet i världsklass, där en säker hälso- och sjukvård av
högsta kvalitet ingår. Patientsäkerhet är ett prioriterat område, men utmaningarna ökar i
takt med ökat behov hos befolkningen samtidigt som resurserna behöver användas där de
gör mest nytta. Nya möjligheter inom behandlingar, läkemedel och teknik ställer krav på att
de som leder och styr vården har rätt beslutsunderlag. I prioriteringsarbetet både på
operativ och strategisk nivå krävs etisk kompetens, för att riktiga överväganden ska kunna
göras så långt som är möjligt och beslut ska fattas på rätt grunder.
Arbetet i den etiska kommittén är en integrerad del i ledning och styrning samt i det
övergripande patientsäkerhetsarbetet. Den etiska kommittén ska bidra till att etiska frågor
lyfts fram i den dagliga verksamheten och ge möjlighet att hantera etiska dilemman med
sakkunskap.

Uppdrag
Etikkommittén i Värmland ska
•
•
•
•
•
•
•

Understödja dialog och kunskapsutveckling i etiska frågor, initiera nya frågor av
betydande etisk vikt samt vägleda diskussionen kring etiska frågor inom Region
Värmland.
Följa och delta i den nationella och internationella diskussionen om viktiga etiska frågor
inom hälso- och sjukvård och samarbeta med andra aktörer inom etikområdet
Initiera ett aktivt och systematiskt arbete med öppna prioriteringar av sjukvårdsbeslut
inom Regionen.
Regelbundet arrangera seminarier som belyser aktuella etiska områden inom hälso- och
sjukvården.
Inom kommitténs kompetensområde ge handledning och konsultstöd till hälso- och
sjukvårdsmedarbetare vid svåra kliniska beslutssituationer.
Tillse att information rörande den etiska kommitténs kunskapsområde och arbete finns
lätt tillgänglig, i första hand för medarbetare inom Regionen.
Kontinuerligt dokumentera pågående och avslutade ärenden och hålla en aktuell
aktivitetsplan lätt tillgänglig.

•

Årligen lämna en skriftlig rapport över den etiska kommitténs arbete till Regiondirektör
och Regionstyrelsen.

Förutsättningar
•
•
•
•

Den etiska kommittén kan avge synpunkter inför beslut i politiska- eller
tjänstemannaledningen och således fungera som intern remissinstans.
Uppdrag enligt ovanstående kan ges från Regionstyrelse, Regiondirektör och Hälso- och
sjukvårdsdirektör.
Operativt konsultstöd i kliniska beslutssituationer kan begäras från verksamhetschef.
Den etiska kommittén står till förfogande för rapporter till och samtal med Regionens
politiska ledning och tjänstemannaledning samt handikapprådet och pensionärsrådet

Arbetsformer
•
•
•
•
•

•
•

Regionens etiska kommitté består av 10 ledamöter.
Arbetet leds av chefläkare med uppdrag att vara den etiska kommitténs ordförande.
I den etiska kommittén ingår sakkunnig i etikfrågor. Denne ska ha en långvarig erfarenhet
av etiska frågor inom hälso-och sjukvård och dokumenterat god etisk kompetens.
Sakkunnig ges uppdrag motsvarande 0,5 tjänst, med organisatorisk placering inom
Patientsäkerhetscentrum.
Den etiska kommitténs övriga ledamöter utses enligt nedan
• En utses av Regiondirektören
• Två utses av Hälsö – och sjukvårdsdirektören
• En utses av Tandvårdschefen
• Områdescheferna för öppen- respektive slutenvård utser vardera en
representant.
• Två ledamöter utses av den etiska kommittén
• Vid behov kan kommittén adjungera ytterligare kompetens som krävs för
handläggning av uppdragen.
Kommittén sammanträder minst 4 gånger per år.
En förutsättning för den etiska kommitténs arbete är att dess ledamöter prioriterar
uppdraget och närvarar vid kommitténs möten

Tidsplan
Ordförande ska senast 2018-12-14 upprätta en handlingsplan för uppdragets genomförande
år 2019 samt kommunicera denna med Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdschef samt
verksamhetschef för Patientsäkerhetscentrum.

Utformning etisk kommitté
Ordförande

Peter Stenbom

Sakkunnig

Rolf Ahlzén

Representant område slutenvård

Marita Toreheim Kase

Representant område öppenvård

Lena Ohlsén

Representant hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Svensson

Representant hälso- och sjukvårdsdirektör

Jan Hultbäck

Representant etisk kommitté

Margareta Billebo

Representant etisk kommitté

Vakant

Representant regiondirektör

Vakant

Representant folktandvård

Vakant

Handlingsplan 2019
Mål

Aktivitet

Optimera
etikkommitténs
utformning utifrån
uppdrag

Utöka antalet
Ordförande
ledamöter med ett
tyngre kliniskt
inslag

19-03-31

Ge handledning och
konsultstöd i svåra
kliniska
beslutssituationer

Informera om
möjligheten på
områdesledningar,
intranät

Sakkunnig

19-06-30

Understödja dialog
och
kunskapsutveckling i
etiska frågor

Arrangera
seminarium 2
ggr/år kring
aktuella etiska
dilemman

Hela kommittén

19-05-07 samt
nov -19

Information rörande
etisk kommittés
kunskapsområde och
arbete finns lätt
tillgängligt

Starta en egen
Ordförande +
webbsida på
sakkunnig
Regionens intranät

Bevaka och följa
Deltaga i
kunskapsutvecklingen nationella möten
inom etikområdet
kring etik

Samarbeta med
andra regioners
etikkommittéer

ANSVARIG

TIDPLAN

19-06-30

Hela kommittén

Fortlöpande

Hela kommittén

Fortlöpande

Ta en större aktiv roll
i beslut rörande
hälso- och sjukvård i
regionen

Vara ett stöd till
Regionens politiska
ledning

Information till
HCL om
kommitténs
funktion som
intern
remissinstans

Ordförande +
Sakkunnig

19-06-30

Initiera ett
systematiskt
arbetssätt kring
öppna
prioriteringar

Hela kommittén

19-12-31

Information till
Regionfullmäktige

Ordförande +
sakkunnig

19-06-30

