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Kort om forskningen 

Syftet var att undersöka:  
1.) vilken etisk kompetens som kom till uttryck, användes och 
utvecklades för ledning och styrning på regional/landstingsnivå 
2.) vad som hindrade resp. möjliggjorde etiskt ansvarstagande 
3.) vilken etisk kompetens som fordras för ledning och styrning av hälso- 
och sjukvården 
Vetenskapliga discipliner: Etik och (organisations-) pedagogik 
Data: Centrala styrdokument, intervjuer och mötesobservation 
Finansiering: AFA Försäkring (Frågorna är viktiga för arbetsmiljön) 
 
 



Undersökningsgruppen 

Hälso- och sjukvårdens 
ledningsorganisation 

Politiker 
SLL 

 
Vårdgivarnas  
högsta chefer 

 
 

Opolitiska 
chefstjänstemän 

 



Etisk kompetens 

 Kontextberoende individuell och kollektiv handlingsförmåga i relation till 
uppgiftens etiska dimensioner. I detta fall att leda, styra och organisera 
hälso- och sjukvård på regional nivå. Mer specifikt: budgetarbete, 
reformarbete, arbete som rör vårdavtal 

 
 Omfattar bl.a. kunskap om etikens  innehåll och metoder, en förmåga 

att identifiera etiska värden som står på spel, reflektera, föra dialog, 
analysera och bedöma konsekvenser, besluta, legitimera och agera. 
 

 Antagande: Etiskt ansvarstagande fordrar viss etisk kompetens 
 

 



Dokumentanalysen  

 Exempel på styrdokument på nationell nivå: HSL, Patientlagen, 
riktlinjer för prioriteringar, Socialstyrelsens ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, Nationella indikatorer för god vård 

 På regional nivå: SLL:s värdegrund, budget, vårdavtal 
 Resultat:  
 Ett genomgående, men abstrakt och ibland motstridigt etiskt 

perspektiv 
 Etiska värden används som självförklarande begrepp och är sällan 

argumenterade för; fokus på mätbara värden; risk för motsättningar 
och oklara värdehierarkier 
 
 



Några resultat från intervjuer och 
mötesobservation 

 Informanterna ansåg sig ha ett stort etiskt ansvar för vården 
 Etik integrerades inte i beslutsprocesser eller arbete med budget, 

reformer, vårdavtal. Etiken fanns någon annan stans 
 Möjligheter att utveckla egen etisk kompetens togs ej tillvara 
 Kravställare snarare än möjliggörare 
 Vårdgivarnas högsta chefer tenderade att vara lojala mot 

vårdavtalen snarare än mot vårdens syfte och de etiska värden som 
stod på spel i vårdens praktik.  

 
 



Kravställare snarare än 
möjliggörare 

” Har vi inte gett personalen rätt förutsättningar? Det finns 
väldigt tydliga krav, både arbetsmiljölagen och en 
personalpolicy … Kunde vi ha gjort något annat? … Vårt 
sätt att styra är genom policy … både budgetinriktning 
och andra policyer samt avtalen. Det är ju där vi styr … Vi 
har ställt krav på verksamheten från politikernas sida och 
från förvaltningen på HSN-sidan: Rätta er efter de beslut 
som är tagna! Ni ska leverera vård till era patienter!    
       
                (politiker) 
 



När etiska värdekonflikter 
uppstår? 

 
”… väldigt få gånger har vi valt bort någonting … utan det har 
möjligen tonats ned …” 
 
” … få gånger vi har … aktivt tagit ställning för att det här ska vi inte 
syssla med, för vi har inte råd med det. Det har vi faktiskt inte tvingats till 
… ofta blir det beskedet att vi ska satsa på alla …”  
 
             (chefstjänsteman) 



Etik kopplat till vårdavtal  
” … vi har inte råd att hålla vårdplatser öppna … vilket gör att vi 
dels … måste … skicka hem patienter som är för sjuka /---/ dels så 
måste patienterna vänta för länge på akutmottagningen… ”   
             (sjukhuschef) 
 
”Det här blir ju ett etiskt problem för mig som chef … att jag måste 
vara lojal med de här avtalen vi skriver på och det system jag 
befinner mig i …”  (konflikt mellan systemet, patienter och 
medarbetare) 
 



Försvårande omständigheter 

 Organisation och organisering 
 Ideologier, styrformer och styrmedel 
 Brist på etiskt ledarskap 
 Språkförbistring, brist på kunskap 
 Maktspel, egenintressen 
 Roller och funktioner sammanblandades 
 



Slutsatser 

 Det fordras såväl individuell, kollektiv som inter-organisatorisk etisk 
kompetens för ledning och styrning av hälso- och sjukvården 

 Viss formell utbildning i etik nödvändig (motiv, innehåll, metoder) 
 Organisering och ledarskap för att integrera etik i arbets- och 

beslutsprocesser 
 Organisation, styrformer och styrmedel behöver utformas så att de  

tjänar vårdens syfte och de som vården finns till för. Etiska principer. 
 



    Tack! 
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