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Statens medicinsk-etiska råd
(S 1985:A)
103 33 Stockholm

Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en analys av Statens medicinsk-etiska
råd

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en analys
av Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A). Analysen ska i tillämpliga delar
utföras enligt den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i
december 2008 i rapporten Modell för myndighetsanalyser (2008:17).
Analysen ska beskriva:
−
−
−
−

hur rådet fullgör sitt uppdrag,
faktorer som påverkar rådets möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med
fokus på faktorer som är särskilt viktiga för verksamheten,
förhållandet mellan rådets uppdrag och de uppdrag som andra offentliga
organ med närliggande verksamhet har, samt
hur resultatet av rådets arbete uppfattas och används av andra aktörer.

Om analysen visar att det finns behov av att se över rådets uppdrag
och/eller organisation, ska Statskontoret beskriva olika möjliga handlingsalternativ och deras konsekvenser.
Statens medicinsk-etiska råd ska bistå Statskontoret med underlag och
information för analysen.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat
under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 oktober 2018.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Skälen för regeringens beslut

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) inrättades genom ett regeringsbeslut
den 14 mars 1985. Bakgrunden var ett beslut i riksdagen om att regeringen
skyndsamt borde överväga lämplig form för ett kontinuerligt informationsoch åsiktsutbyte i fråga om sådan medicinsk forskning och behandling som
kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för
människovärdet (bet. 1984/85:SoU4, rskr. 1984/85:23). Enligt regeringens
beslut bör Smer ta upp medicinsk-etiska frågor ur ett mer övergripande
samhällsperspektiv och fungera som ett organ för informations- och
åsiktsutbyte.
Smer har nu, sedan drygt trettio år tillbaka, fungerat som ett rådgivande
organ för medicinsk-etiska frågor. Under åren har rådet behandlat en stor
mängd frågeställningar av olika karaktär. Behovet av att medicinsk-etiska
frågor analyseras och diskuteras är fortfarande stort, inte minst på grund av
den allt snabbare utvecklingen av nya tekniker inom det medicinska området.
Medicinsk-etiska frågor berör alla aktörer med ansvar för frågor som rör
medicinsk forskning och behandling. Mot bakgrund av den utveckling som
skett sedan Smer inrättades anser regeringen att det finns skäl att se över och
eventuellt förtydliga rådets roll inom det medicinsk-etiska området samt de
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organisatoriska formerna för verksamheten. Därför bör en analys
genomföras av Smers verksamhet och av dess förutsättningar och
utmaningar.
På regeringens vägnar

Annika Strandhäll

Bengt Rönngren

Likalydande till
Statskontoret

Kopia till
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen/Socialutskottet
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