ETIKFORUM
Uppdrag - Organisation - arbetssätt

Aktiviteter 2011

Specialistgruppen för Etikforum vid Capio S:t Görans
Sjukhus arbetar på uppdrag av verksamhetschefsgruppen, ansvarig är sjukhusets chefsläkare. Gruppen ska
utgöra en stödfunktion till linjechefer samt till sjukhusets
förbättringsgrupper i patientflödesarbetet . Gruppen arbetar för utveckling av EBM, information och införande samt
avveckling av metoder och arbetssätt. Avvikelser, vårdskador, resultatanalyser, händelse- och riskanalyser inom
Etikforum utgör en grund för sjukhusövergripande förbättringsarbete.

Från februari 2011 deltar representanter från etikforum i
sjukhusets introduktion för nyanställda med syftet att
förespråka ett positivt förhållningssätt och ett positivt

bemötande i såväl ord som handling.

Gruppen består av representanter från samtliga kliniker
som rapporterar till sina egna linjechefer och flödesägare.
Gruppens uppdrag är att initiera och stimulera sjukhusets
medarbetare till en etisk medvetenhet och dialog med
utgångspunkt i Capio S:t Görans grundläggande värderingar.

Etisk workshop för sjukhusets medarbetare har genomförts vid två tillfällen. I dessa workshops har deltagarna
under handledning haft samtal om:
• Capio S:t Görans grundläggande värderingar.
• Hur man kan vända motgång till framgång.
• Bemötande frågor, genom ett rollspel med ett etiskt
bemötande dilemma.
Ny utbildning i ledarskapets etik har utarbetats och
genomförts av etikforum.

Fokusområden under 2012
• Fortsatt arbete med att klinikrepresentanterna ansvarar
för implementering av Capio S:t Görans grundläggande
värderingar inom den egna kliniken.
• Representant/representanter från etikforum deltar vid
behov på APT för att ytterligare belysa vad värdegrunden innebär i praktiken.
• Klinikrepresentant ska i samråd med respektive linjechef
initiera att ett forum för etiska frågor finns på samtliga
enheter.
• Med hänvisning till det positiva gensvaret från deltagarna
i etik workshop kommer ytterligare två workshops med
samma tema att hållas i februari.
• Utbildning i ledarskapets etik.

Kontaktpersoner
Karin Eriksdotter, vårdenhetschef Medicinkliniken/
ordförande
Epost: karin.eriksdotter@capio.se
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