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Etikombudets roll och funktion   
Som ett led i att underlätta verksamheternas värdegrundsarbete har etiska 

ombud etablerats i hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting. De 

etiska ombuden utgör tillsammans med NLLs etiska råd och en etiksamord-

ningsfunktion viktiga byggstenar i landstingets övergripande struktur för 

etik i praktik.  

Det etiska ombudet bör ha ett genuint intresse för etiska frågor i allmänhet 

och inom vård och behandling i synnerhet.  

Eftersom chefer och ledare är normsättare i värdegrundsarbete, som vilar på 

landstingets etiska plattform, utses etiska ombudet av närmaste chef d v s 

enhets- eller verksamhetschef. Uppdraget ska vara skriftligt och tidsbegrän-

sat på två år med möjlighet till förlängning.  

Syfte  
Syftet med etiska ombud i verksamheten är att på ett systematiskt sätt med-

verka till att identifiera, analysera och lyfta fram etiska frågeställningar och 

etiska problem på arbetsplatsen. 

Mål 
Det övergripande målet är att med patienten och närstående i fokus bättre 

kunna hantera svåra etiska dilemman och frågeställningar. 

Målet är att alla verksamheter innan augusti 2014 ska ha etiska ombud i sina 

verksamheter. 

Uppdrag 
Det etiska ombudets uppdrag är att  

 stimulera till reflektion över vardagliga situationer som berör både 

patient och medarbetarperspektiven 

 vara till stöd för din närmaste chef i värdegrundsarbetet och etiskt 

arbetet   

 samverka med första linjens chef i det etiska arbetet 

 medverka i planeringen av etikarbetet utifrån landstingets värde-

grund, etiska dokument, yrkesetiska riktlinjer, lagar, föreskrifter och 

policies. 

 medverka till att tid för reflektion bibehålls/införs som en naturlig 

del i vardagsarbetet. 

 utgöra verksamhetens kontaktperson i etiska frågor och samverka i 

landstingets nätverk för etiska ombud 

 delta i etikmöten, etikutbildningar och etikseminarier  
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 sprida kunskap och aktuell information om etik inom verksamheten 

exempelvis vid arbetsplatsträffar/enhetsmöten/planeringsdagar 

 kortfattat dokumentera genomförda aktiviteter till uppdragsgivaren  

Process 

Etiksamordaren vid Utvecklingsavdelningens FoI enhet är processledare för 

arbetet och ansvarar för att utbilda etiska ombud i praktisk vårdetik och att 

upprätthålla nätverk för etiska ombud vid kusten och i malmfälten.  

 

 


