Välkommen till workshop
Den svåra balansen mellan ekonomi och etik:
vad kan vi lära av den svenska och den
engelska erfarenheten om kostnad, resultat
och jämlikhet?
Tid:

Onsdag 10 februari 2016 kl. 13:00 – 17:00

Plats:

Ersta Konferens & Hotell, Bringsalen, Erstagatan 1 K, Stockholm

Anmälan:

http://www.healthpolicy.se/

13.00 – 13.10

Välkommen och introduktion
Thorbjörn Larsson, ordförande, Forum för Health Policy

13.10 – 14.10

What can we learn from natural experiments on the iron
triangle of systems of health care: Balancing cost, performance
and equity?
Professor Gwyn Bevan, London School of Economics, expert
inom ekonomi och fördelningsfrågor i offentlig hälso- och
sjukvård
Moderator: Richard Saltman, Professor, Emory University, Atlanta,
USA

14.10 – 14.50

Varför är hälsoekonomi hatad av många?
Universitetslektor Gustav Tinghög, Linköpings universitet,
expert inom ekonomi och fördelningsfrågor i offentlig hälsooch sjukvård
Moderator: Peter Daneryd, MD PhD

Medlemmar i Forum för Health Policy är:
Attendo Sverige AB • AstraZeneca • Famna • Kommunal • LIF • Pfizer • Reumatikerförbundet • Svenskt Näringsliv • Vinnova • Vision
Ansvariga projektledare för Forum för Health Policy är Peter Daneryd, MD PhD, och professor Richard B. Saltman, Emory University
och European Observatory on Health Systems and Policies.

14.50 – 15.20

Kaffepaus

15.20 – 15.50

Inbjuden kommentar
Sören Berg, seniorrådgivare, Landstingsstyrelsen förvaltning,
SLL

15.50 – 16.50

Allmän diskussion

16.50 – 17.00

Sammanfattning och avslut

17:00

Mingel med något att äta och dricka

Målsättning

De engelska och svenska hälso- och sjukvårdssystemen anses vara två av de etiskt mest sunda
hälso- och sjukvårdssystemen i västvärlden och ger vård till dem som behöver utgående från
behov. Men hur går fördelningen av resurser verkligen till? Dominerar det etiska perspektivet
eller vinner budgetperspektivet? Vad innebär det i praktiken att göra etiskt eller oetiskt
beslutfattande inom hälso- och sjukvården?
Budgetarbetet i hälso- och sjukvården sker normalt genom systematiskt beslutfattande i
separata stuprör för sjukhus, primärvård och kommunal verksamhet. Men om den etiska
dimensionen ska få större utrymme måste man beakta ett bredare perspektiv av
socioekonomiska förhållanden, geografisk fördelning, och andra liknande förutsättningar för
flödet av resurser.
Denna workshop ska jämföra hur väl England och Sverige kan kombinera etik med ekonomisk
resursfördelning. Data ska jämföras för båda länder avseende aktuella kompromisser för
kostnader, resultat och jämlikhet. Nästa steg i vår workshop blir att utforska de
ledarskapsfrågor som den aktuella bilden leder till.
Utmaningen vid denna workshop blir att på ett lösningsorienterat sätt hantera frågorna: Finns
det olika etiska perspektiv hos olika grupper av beslutsfattare? Hur kan den etiska dimensionen
bättre integreras i beslutprocessen? Finns det ett behov av ytterligare strategier för ledning och
styrning i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Vilka förändringar i ekonomisk
resursfördelning måste göras för att åstadkomma en mer etikdriven hälso- och sjukvård?
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Internationell expert

Professor Gwyn Bevan är professor i Policy Analysis och chef för MSc-programmet i Public
Management, samt biträdande chef för Departement Strategy and Resources vid London School
of Economics. Han har tidigare varit chef för Department of Managament samt Commisson for
Health Improvement, vilken skapade riktlinjer för vårdkvalitet inom NHS i England och Wales
åren 2000-2004. Dessutom är han medlem i Advisory Committee on Resource Allocation vilken
är rådgivande organ till hälso- och sjukvårdsministern gällande vilka riktlinjer som ska gälla för
resursfördelning till hälso- och sjukvården i England.
Professor Gwyn Bevan är också gästprofessor vid Blavatnik School of Government
vid University of Oxford och affilierad professor vid Istituto di Management of the Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa.

Svensk expert

Doktor Gustav Tinghög är universitetslektor i beteende- neuroekonomi vid avdelningen för
nationalekonomi Linköpings universitet, samt labchef för forskningslabbet Judgment Emotion,
Decision and Intuition Lab ( JEDI Lab http://jedilab.weebly.com). Han är också anställd vid
nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg på Linköpings universitet
och har tidigare varit kopplad till Harvard University Program in Ethics and Health. Gustav
Tinghög disputerade i hälsoekonomi 2011 med avhandlingen ¨The art of saying no- the
economics and ethics of health care rationing¨.

Inbjuden kommentar

Sören Berg är seniorrådgivare vid Landstingsstyrelsens förvaltning i Stockholm sedan 2011,
med uppdrag inom flera områden. Innan detta uppdrag hade han olika chefsbefattningar inom
Stockholms läns landsting och var där chef för avdelningen för internationella relationer, chef
inom utvecklingscentrum för hälso- och sjukvården samt kommunikationschef i sjukvårdens
beställarverksamhet. De fyra senaste åren har han även haft olika nationella
processledaruppdrag för att skapa uppföljningssystem för primärvården. Han har också varit
huvudsekreterare för regeringens utredning om nationell samordning av kliniska studier samt
sekreterare i regeringens utredning om statens roll i hälso- och sjukvård samt omsorg. Tidigare
var han även projektledare på SKL samt managementkonsult.
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Vår workshop genomförs både på svenska och engelska, med simultan tolkning från svenska till
engelska för vår inbjudna internationella expert.
En svensk expertrapport kommer att skickas ut till samtliga anmälda deltagare cirka 10 dagar
före workshop.
Vi hoppas att Du ska finna detta program intressant, inspirerande och värdefullt för ditt arbete.
Varmt välkommen!
Thorbjörn Larsson
Ordförande

Peter Daneryd
Projektledare

Richard Saltman
Projektledare
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