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Vad är det för slags problem?
u Ojämlik vård 
u Brist på personal och vårdplatser
u Vårdköer
u Krav på effektivitet (mer vård för pengarna), kvalitet, administration
u Stress, ohälsa och vanmakt bland medarbetare och chefer
u Vården orsakar skador och dödsfall: onödigt lidande till höga 

kostnader (Resurserna borde kunna användas bättre!)
u Skenande kostnader: Ytterligare åtstramningar och uppsägningar …
u … samtidiga parasitära inslag (goda affärsmöjligheter)
u Allt fler tycks vilja styra, leda och tjäna pengar på vården. Allt färre 

tycks vilja, orka och kunna ge den vård och omsorg som behövs.



Etisk kompetens

u Förmåga att ta ansvar för uppgifternas etiska innehåll, processer, 
beslut och konsekvenser. Identifiera etiska värden som står på spel 
(t.ex. mänsklig värdighet, lika villkor, jämlikhet, patientsäkerhet, 
hälsa, solidaritet etc.), analysera, avväga / prioritera, besluta, agera

u Omfattar även förmåga att påverka villkor. T.ex. resurser, kunskap,  
organisation, styrmodeller och ledarskap.



Tre nyckelgrupper av aktörer

Hälso- och sjukvårdens 
ledningsorganisation

Politiker
SLL

Vårdgivarnas 
högsta chefer

Opolitiska 
chefstjänstemän



Vi undrade: 

u Hur såg makthavarna på sitt eget etiska ansvar?
u Hur integrerade de etik i beslutsfattande, budget, 

reformer och vårdavtal? 
u Vad hindrade resp. underlättade användning och 

utveckling av etisk kompetens på regional nivå?



Vi fann:

u Ansåg sig ha ett stort etiskt ansvar för vården: ”Vi får inte transportera etiska 
problem” och ”Vår viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för vården” …

u … men etik (reflektion, analyser, avvägningar) integrerades inte i 
beslutsprocesser eller i arbete med budget, reformer, vårdavtal

u Möjligheter att använda och utveckla etisk kompetens togs ej tillvara
u Pekade på andra: Kravställare snarare än ”etiska ansvarstagare”
u Styrningen gav upphov till oetiska handlingar: Vårdgivarnas högsta chefer 

tenderade att vara lojala mot vårdavtalen snarare än de etiska värden som 
stod på spel i vården. Egenintressen före etiska egenvärden

u Etiken hade en mycket svag ställning i styrningspraktiken



Vad hindrade?

u Ideologiska övertygelser: management-princip 
dominerade

u Oförenliga värdefundament: efterfrågestyrd & behovsstyrd 
vård

u Politisk ovilja att prioritera och ta etiskt ansvar
u Urholkad förvaltningsetik: ”Inte mitt ansvar”
u ”Total anpassning” till avtal och ekonomi 

(direktörer/vårdchefer)
u Organisationskultur: t.ex. språkbruk, ”många starka viljor”, 

maktspel.



Vad fordras?
u Individuell, kollektiv och inter-organisatorisk etisk kompetens
u Viss formell utbildning (motiv, kunskap om etikens innehåll & metoder)
u Kunskap om och inlevelse i professionernas villkor (kontext)
u Egna strukturella och organisatoriska förutsättningar. Inom respektive 

domän – och för gemensamt etiskt ansvarstagande
u Arenor. Former. Rutiner
u Stärkt förvaltningsetik (demokratins väktare)
u Odla etiskt medveten organisationskultur där politiker, chefstjänstemän 

och vårdens högsta chefer är etiskt goda förebilder (dygd och dialog)
u Organisering och ledarskap för att integrera etik i arbets- och 

beslutsprocesser (tillämpning och kontinuerlig utveckling)
u Låta etik ligga till grund för beslut om budget och utformning av styr- och 

ersättningsmodeller för att tjäna vårdens syfte och de vården finns till för.


