Årets Gemensamma Etikdag på SLS den 16 november 2018

Kort om Läkaresällskapet...
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga
professionsorganisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening.
som verkar för en förbättrad hälso- och sjukvård. Detta gör vi genom att
arbeta med frågor inom medicinsk vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.
samt initiera och driva viktiga samhällsfrågor och debatter. Integritet och
oberoende är fundamentet för verksamheten och en förutsättning för
SLS samhällsroll.
Mer information www.sls.se

Kort om Läkarförbundet...
Sveriges Läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella
organisation. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens
hälso- och sjukvård. Vi arbetar med såväl läkarnas fackliga frågor, löner,
arbetsmiljö och anställningsvillkor, som professionsfrågor i form av
utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.
Mer information www.slf.se

Är du lämplig

som läkare
Välkommen till en dag om makt, hierarki och ansvar
Vad är god professionalitet? Har du förutsättningar
att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

Kort om de medverkande...
Rolf Ahlzén, läkare och arbetar halvtid inom psykiatrin i Karlstad och halvtid som
docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet. Han mottag 2017 Svenska
Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset, för sina breda insatser
inom etik och medicinska värdefrågor för forskning, utbildning och praktik – det vill
säga hela vägen från att tänka till att göra.

PROGRAM
09.30

Kaffe

10.00

Inledning
Mikael Sandlund, ordförande SLS Delegation för medicinsk etik
Thomas Lindén, ordförande SLFs Etik- och ansvarsråd

Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap,
Södertörns högskola, är aktiv i en rad forskningsprojekt som bland annat diskuterar
mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. I sin
senaste bok, ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” ifrågasätter hon dagens tilltro till att yttre mätbara parametrar objektivt pekar
ut den rätta vägen framåt.Vad händer med utrymmet för praktisk kunskap, omdöme
och situationskunskap om resultatet av siffror, diagram och staplar, rankinglistor, betyg,
kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare, verkar så mycket pålitligare?

10.15

Professionalitet ur filosofisk aspekt
Jonna Bornemark, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
- Läkareder Thomas Lindén
- Läkardygder Mikael Sandlund

11.30

Studentperspektivet: tillträde, avskiljande, lämplighet, regelverk
Theodor Lav, läkarstudent, Lund

12.15

Lunch

Theodor Lav, läkarstudent vid Lunds universitet, ledamot i Sveriges läkarförbund
Students styrelse och adjungerad studentrepresentant i Läkarförbundets Etik- och
ansvarsråd.

13.15

Vad säger regelverket?
Torsten Mossberg, Läkarförbundets etik- och ansvarsråd

13.30

Behörighet och skyldigheter – kan regelverket fånga behovet
av etisk kompass i yrket? Elisabeth Rynning, Chefs-JO, Stockholm
- Omdöme och kunskap: handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet
- Formell behörighet och moralisk lämplighet

14.15

Professionell autonomi – patientautonomi
Rolf Ahlzén, Karlstads universitet/Örebro universitetssjukhus

15.00

Moderatorerna sammanfattar dagen

15.15

Kaffe/Mingel

Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd samt
docent i neurovetenskap vid Sahlgrenska Akademien, Göteborg, och
regionchefläkare i Halland.
Torsten Mossberg, före detta medicinalråd i Socialstyrelsen, expert i IVO samt
medlem i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.
Elisabeth Rynning, doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i
offentlig rätt 1996 och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet
2003–2012. Under perioden 2012–2016 var hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomsolen. Sedan 2018 chefs-JO.
Mikael Sandlund, överläkare och professor i psykiatri vid Umeå universitet,
ordförande i Läkaresällskapets Etikdelegation sedan den 1 juli 2016. Forskar om
hur det är att leva i samhället med psykisk sjukdom och om effekterna av samhällsbaserade insatser för förbättrad delaktighet.

Tid Fredagen den 16 november 2018
Plats Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Moderatorer Mikael Sandlund och Thomas Lindén
Arrangörer Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
Info & anmälan agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

