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• Rådgivande organ till regering och riksdag sedan 1985.

• Uppgift:  att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande 
samhällsperspektiv

• Består av ordförande (1), politiskt tillsatta ledamöter (8) och 
sakkunniga (9) samt sekretariat (3,5) 

• Fokus på: personlig integritet/autonomi och respekten för 
människovärdet. (Ej frågor om växter och djur etc.)

• Publicerar rapporter, skrivelser och debattinlägg, ordnar konferenser 
och seminarier, omvärldsspanar, deltar i internationella nätverk m.m.

• Är förmedlande länk mellan vetenskapen, beslutsfattare och 
allmänheten

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 



Exempel: Rådets senaste rapporter

§ Vård till patienter utan permanent upp. tillstånd. 
2020

§ Etiska vägval vid en pandemi. 2020.
§ Styrmodeller i hälso- och sjukvården. Förslag på 

modell för etisk analys. 2019.
§ Sena aborter. 2019.
§ Assisterad död: kunskapssammanställning 

publicering november 2017
§ Mhälsa. Egenmätningar genom kroppsnärateknik 

och hälsoappar: publicering  juni  2017
§ Kliniska innovation november 2016



Pågående arbete

• Covid-19/pandemi
Kommande webbinarier:

• Beslutsfattande på osäker grund – 10 dec
• Kommunikation, tillit och demokrati – 10 dec
• Vaccinationsetik – 10 dec
• Etisk stress – 14 dec
• Webinarier 25-27/1 2021. Funktionsrätt Sverige & Smer.

• Etiska frågor kopplade till utvecklingen inom genetikområdet
§ Genredigering.
§ Genetiska analyser inom och utanför hälso- och sjukvården.
§ DNA-databaser/Hälsodata



Rapport: Etiska vägval vid en pandemi



Rapport: Innehåll

§ Mål, värden och principer vid en pandemi
§ Global etik och solidaritet
§ Folkhälsa och pandemibekämpning
§ Utmaningar i hälso- och sjukvården

§ Hälso- och sjukvårdspersonelens ansvar och roll
§ Prioriteringar
§ Etik och möten i livets slutskede

§ Experimentell behandling
§ Forskningsetik
§ Kommunikation



Etiskt ramverk
§ Minimera skada och rädda liv
§ Människovärde
§ Personlig integritet och frihet
§ Rättvisa och jämlikhet
§ Vetenskaplig grund
§ Proportionalitet
§ Tillit
§ Solidaritet

+ Värden och villkor för rättvisa beslutsprocesser



Exempel – etiska ramverk internationellt

§ 2005- Etiskt ramverk, Joint Centre For Bioethics Pandemic Influenza 
Working Group

§ 2007 – WHO,  Ethical considerations in developing a public health
response to pandemic influenza

§ 2016 - WHO, Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious 
Disease Outbreaks (2016)

§ 2020 - UNESCO International Bioethics Committee and World 
Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology

§ 2020 – UNESCO Statement on COVID-19: Ethical Considerations from 
a Global Perspective. 



Särskilt om prioriteringar i hälso- och 
sjukvården

• Riktlinjer bör
– formuleras när kris inte råder.  
– vara förankrade i gällande regelverk (Etiska plattformen – gäller!)

• Vikten av transparens vid priorieringar

• Tillämpning av prioriteringar vid extra ordinära situationer
– i rätt tid!

• Flexibilitet. Omprövning av riktlinjer under kris. 
– Öppen dialog om aktuella principer och tillämpningar i konkreta

fall.



Särskilt om prioriteringar i hälso- och 
sjukvården forts. 

• Rutinssjukvård som nedprioriterats vid akutläge.
– Kontinuerligt överväga om insatser bör återupptas för att

undvka allvarliga risker för patienter.

• Lokala etiska kommiteer bör konsulteras vid svåra
prioriteringar.

• Vikten av en plan för hur vården ska återgå till normal 
förhållanden, när extra ordinära förhållanden inte
föreligger längre



Frågor

1) På vilket sätt kan den etiska analysen inkluderas 
vid beslutsfattande?

2) Hur kan aktuella värdekonflikter och de  
intresseavvägningar som gjorts vid beslut om 
åtgärder/prioriteringar – tydligare lyftas fram och 
kommuniceras med allmänheten? 

3/ Hur hanterar jag/vi och hur bör vi hantera 
prioriteringar och etiska överväganden i rådande 
pandemi?



Tack!

www.smer.se
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