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FÖRORD 
 
I allt fler landsting har arbetet med vertikala prioriteringar kommit igång. 
Resultatet är prioriteringslistor som ska bilda underlag för policybeslut på 
verksamhetsnivån men också stöd för horisontella politiska prioriteringar. I flera 
landsting har man valt en indelning efter breda sjukdomsgrupper. Det finns också 
ett växande intresse att arbeta med öppna vertikala prioriteringar inom områden 
som inte alltid går att inordna i sjukdomsgrupper. Det kan t ex gälla basal 
omvårdnad eller arbetsterapi där insatsen kan syfta till att tillfredställa basala 
behov som inte är kopplade till specifika sjukdomar. Hälsofrämjande insatser är ett 
annat exempel där åtgärden kan ha effekter för en rad sjukdomar och organiseras 
på ett sätt som inbegriper aktörer från olika professioner och olika 
samhällssektorer. 
 
Det är därför viktigt att diskutera hur prevention av olika slag kommer in i de 
vertikala prioriteringarna. Det är min övertygelse att prevention till vissa delar 
lämpar sig att integreras i det sjukdomsorienterade prioriteringsarbetet medan 
andra delar bör hanteras i särskild ordning. För att kunna göra denna uppdelning på 
ett meningsfullt sätt behövs delvis en ny begreppsapparat. Sven Larsson har tagit 
fram ett intressant förslag till en sådan i denna rapport.  
 
Eftersom det finns hälsofrämjande och förebyggande insatser som inte passar in i 
en enskild sjukdomsgrupp borde sjukvårdhuvudmännen genomföra separata 
vertikala systematiska prioriteringar för sådana program. Rapporten pekar på att 
samma prioriteringsmodell, inklusive uppställning av listan, som används i flera 
landsting och av Socialstyrelsen kan fungera även för prevention. Det är min 
förhoppning att vi snart skall få se exempel på sådana tillämpningar i praktiken. 
 
 
Linköping september 2005 
Per Carlsson 
Professor, föreståndare för PrioriteringsCentrum 
 



 

  

 
 



 

  

FÖRFATTARENS FÖRORD 
 
Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg 
(PrioriteringsCentrum) har till uppgift att producera kunskapsöversikter, analysera 
och definiera begreppet prioriteringar och dess olika komponenter, kartlägga vilka 
underlag som behövs i prioriteringsarbetet samt klargöra och analysera hinder för 
det. Principer för prioritering av förebyggande insatser har hittills fått litet 
utrymme i vårt arbete och i den allmänna prioriteringsdiskussionen. Att investera i 
hälsa – eller att prioritera för att något inte ska hända om fem till tio år, när vi är 
fullt upptagna av att klara det som hände redan igår - är det en möjlig prioritering i 
vårt hälso- och sjukvårdssystem? Kan det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetets definitioner och strategier anpassas till de processer som utvecklas vid 
prioriteringar av behandling och vård? Denna fråga analyseras och diskuteras i den 
föreliggande rapporten. 
 
Rapporten ska kunna läsas både av dem som inte satt sig in i prioriteringsfrågan 
tidigare och av dem som inte är särskilt orienterade inom folkhälsoområdet. Den 
inleds därför med några korta orienterande genomgångar av begrepp och 
utveckling inom respektive områden med några exempel. Det har inte varit 
ambitionen - och inte möjligt inom ramen för detta arbete - att i detalj gå igenom 
kunskapsläget för prevention inom alla stora risk- och sjukdomsgrupper eller för 
metoder för alla stora riskfaktorer. Syftet är att göra en problemgenomgång av 
området och ge en begreppslig och teoretisk ram för hur ett systematiskt 
beslutsunderlag för prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande insatser 
skulle kunna utvecklas. Rapporten tar således inte ställning till vilka förebyggande 
åtgärder som ska prioriteras utan visar hur en analys kan gå till. Rökavvänjning 
används som illustrationsexempel. 
 
Rapporten berör framför allt hälso- och sjukvårdens uppdrag och ansvar inom 
preventionen. Det bredare befolkningsinriktade arbetet i samhället beskrivs endast 
översiktligt. Förhoppningen är att rapporten ska vara läsvärd och användbar för en 
bred målgrupp - politiker, tjänstemän som arbetar med prioriteringsfrågor, kliniskt 
verksamma och folkhälsoarbetare. Därigenom kan den vara ett underlag för en 
dialog om roller och ansvar inom området samt för att mer systematiskt kunna föra 
in förebyggande åtgärder i arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram och riktlinjer 
för vård och behandling och förhoppningsvis bli en inspirations- och idékälla till 
ett antal konkreta utvecklingsprojekt inom området.  



 

  

Idéerna i arbetet har presenterats vid ett antal seminarier inom 
PrioriteringsCentrum, i PrioNet och i Ledarforum för samhällsmedicin. Dessa 
kontakter har givit mig inspiration, stimulerande tankeutbyten och viktiga förslag 
till förbättringar. För rapportens slutliga utformning ansvarar jag själv. 
 
 
Linköping september 2005 
Sven Larsson 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande rapport är att diskutera och analysera i vad mån det är 
möjligt att inordna de hälsofrämjande och förebyggande insatser i den 
begreppsapparat och i de processer som nu utvecklas för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. Det konstateras att förebyggande åtgärder funnits med men att de 
hittills haft en relativt undanskymd roll trots att Prioriteringsutredningen och hälso- 
och sjukvårdspolitiska policydokument betonar vikten av prevention. Orsakerna 
till det är att kunskaperna om hälsofrämjande förebyggande arbete är ojämna och 
bristfälliga ute i vården; att de begrepp som används inte är entydigt definierade 
utan får olika innebörd för olika aktörer samt att själva målet att något inte ska 
hända någon gång i framtiden (sjukdomsincidensen ska minska) gör utvärdering 
och effektmätning besvärligare än för behandlingsinsatser. 
 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete har som mål att värna om och 
förbättra folkhälsan genom att påverka hälsans bestämningsfaktorer. Olika 
hälsobegrepp diskuteras och det hävdas att ett vidare hälsobegrepp än det 
sjukdomsorienterade ”frånvaro av sjukdom” måste användas. Hälsans 
bestämningsfaktorer systematiseras i biomedicinska faktorer, livsstil och 
livsvillkor med fysikaliska och sociala miljöfaktorer. Särskilt markeras de relativt 
nya kunskaperna om vad de strukturella samhällsfaktorerna betyder. Ny forskning 
från neurovetenskap, immunologi och endokrinologi skapar teorier som kan 
användas för att förklara sambanden mellan samhällsstruktur, biomedicin och 
hälsa.  
 
Rapporten går igenom ett antal olika modeller för preventiva strategier och 
grundläggande begrepp diskuteras. Den i Sverige traditionellt använda indelningen 
i primär, sekundär och tertiär prevention är föga användbar i ett 
prioriteringsperspektiv, eftersom olika aktörer ger begreppen olika innebörd. En 
tankemodell som delar in det förebyggande arbetet i högriskstrategier och 
befolkningsstrategier underlättar att inordna åtgärderna i arbetsprocesserna med 
vertikala respektive horisontella prioriteringar. 
 
Det centrala avsnittet i rapporten tillämpar den arbetsmodell som utvecklats inom 
vertikala prioriteringar av sjukdomsgrupper på riskfaktorområden och 
förebyggande högriskstrategier. Slutsatsen är att det i vertikala prioriteringar med 
utgångspunkt från sjukdomsgrupper är möjligt att ta med förebyggande åtgärder på 
samma villkor som behandlande. Det sker också redan idag i viss utsträckning.  
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Riskfaktorerna kan också betraktas som specifika hälsoproblem och prioriteringar 
av åtgärder mot dem kan systematiskt analyseras med hänsyn till sjukdomsrisk, 
kända åtgärder och deras kostnadseffektivitet samt graden av evidens. 
Screening, ”sekundär prevention” av sjukdomar bör prioriteras inom ramen för de 
vertikala prioriteringarna för respektive sjukdomsgrupp. Det diskuteras om det 
finns underlag att prioritera opportunistisk screening av vissa riskbeteenden bland 
patienter i sjukvården. Underlag av det skisserade slaget behövs för att instrument 
för horisontella prioriteringar av insatser mot olika riskfaktorgrupper ska kunna 
utvecklas. 
 
Olika strategier för befolkningsinriktade hälsofrämjande åtgärder presenteras 
översiktligt. Sådana kräver i regel samverkan mellan flera olika sektorer i 
välfärdssystemet och det hävdas att samarbetsformer måste utvecklas för att 
gemensamma prioriteringsprocesser ska kunna komma till stånd. Satsning på 
forskning, utvecklingsarbete och systematiska utvärderingar för hälsofrämjande 
och förebyggande arbete efterlyses. 
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1. INLEDNING  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med rapporten är: 

• att pröva om den modell och de arbetsmetoder som redan används i 
utvecklingsarbetet inom prioriteringsområdet kan tillämpas för 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, 

• att diskutera i vilka avseenden modellen måste modifieras, 
• att som en bakgrund till detta beskriva kunskapsunderlaget för 

hälsofrämjande och förebyggande arbete och 
• att föreslå definitioner av vissa grundläggande begrepp så att 

begreppsapparaten kan vara gemensam för olika aktörer inom området. 
 
 
1.2 Allmänt om prioriteringar 
 
Efterfrågan på sjukvård och dess möjligheter till vård och behandling kommer 
under överskådlig tid att vara större än de resurser samhället anser sig kunna 
avsätta till detta ändamål. Mycket talar för att gapet mellan efterfrågan och resurser 
kommer att öka. Skälen är välkända: befolkningsutvecklingen med ett ökat antal 
mycket gamla ger ökade behov; teknologiutvecklingen ger nya, specifika och 
effektiva men också kostnadsdrivande behandlingsmöjligheter för alltfler 
sjukdomar. Ibland medför de nya metoderna minskade kostnader, t ex genom att 
sjukhusvistelser kan kortas och behandlingar överföras i öppen vård, men mycket 
talar för att utvecklingen sammantaget leder till ökade kostnader. Förväntningar 
och berättigade krav att få ta del av landvinningarna ökar i en allt bättre informerad 
befolkning. Sjukdomsbegreppet förändras och fler typer av begränsningar i 
livskvalitet och välbefinnande jämställs med sjukdom, vilket också ökar 
förväntningarna på vården. Följden är att tillgängliga resurser måste fördelas av 
någon på något sätt. Prioritering grundad på vissa principer är den metod som 
kommit att diskuteras i Sverige och i många andra länder för att garantera en rättvis 
fördelning. 
 
Att prioritera innebär att ge företräde åt. Prioriteringsprocessen består bland annat i 
att rangordna alternativ och att välja ut vilka alternativ som skall sättas före och 
vilka som skall senareläggas eller uteslutas (Liss 2002). Sjukvårdspersonal har 
alltid gjort prioriteringar i den kliniska vardagen men de har ofta varit dolda i den 
meningen att patienter, anhöriga, förtroendevalda och allmänhet inte haft möjlighet 
att få kännedom om hur de sker.  
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Riktlinjer som ska styra prioriteringarna har inte varit formulerade och de har 
kunnat växla från verksamhet till verksamhet. Emellertid har kraven ökat på att 
prioriteringarna ska ske mer systematiskt och öppet.  
 
Med öppna prioriteringar menas att besluten, grunderna (faktaunderlag, etiska 
principer, konsekvenser av besluten) och resonemangen ska vara tillgängliga för 
alla som önskar ta del av dem samt att det framgår vem som fattar beslut och vem 
som har ansvar (Liss 2002). Öppna prioriteringar har diskuterats relativt länge i 
Sverige i en liten krets. 1980 presenterade Berfenstam och Thorburn i Ekonomisk 
debatt en artikel där de föreslog en modell för prioriteringar på sju nivåer, från 
individuell patientnivå till hälsopolitisk och allmänpolitisk nivå. De föreslog att 
värderingsfrågorna skulle behandlas i politiska grupperingar, med stöd av 
kunskapsunderlag från medicinska specialister och samlade erfarenheter från 
patientgrupper (Berfenstam, Thorburn 1980). 
 
Den svenska prioriteringsutredningen presenterade sitt slutbetänkande ”Vårdens 
svåra val” 1995 (SOU 1995:5). Utredningen följdes av en regeringsproposition och 
ett riksdagsbeslut 1997 som bl a innebar att de etiska principerna infördes i hälso- 
och sjukvårdslagen. I propositionen underströks också att principerna för 
prioriteringar och de bakomliggande skälen måste redovisas öppet. 
 
De etiska grundprinciperna som bör ligga till grund för prioriteringar är i 
rangordning:  

• människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika värde och 
samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället; 

• behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att resurserna i första hand 
bör fördelas till områden (verksamheter, individer) där behoven är störst 
samt 

• kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att man vid val mellan olika 
verksamhetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet. 

 
I diskussionen har begreppen vertikala respektive horisontella prioriteringar införts 
för att skilja på olika nivåer och ansvar. Vertikala prioriteringar innebär 
rangordning och val mellan t ex sjukdomar i en sjukdomsgrupp eller mellan olika 
behandlingsformer för ett tillstånd. Det innebär att man ska beakta individinriktad 
prevention, diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad. Besluten ska 
vara kunskapsbaserade, bygga på gällande prioriteringsprinciper och är i huvudsak 
ett verksamhetsansvar. Horisontella prioriteringar innebär val mellan 
verksamhetsområden, t ex primärvård och sjukhusvård, samt mellan olika 
sjukdoms- och behovsgrupper. De bör också vara kunskapsbaserade och utgå från 
gällande prioriteringsprinciper och vara ett politiskt ansvar. 
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Ansvarsfördelningen mellan sjukvårdspersonalens och politikernas ansvar har med 
tiden blivit mindre statisk och gränsen är mindre skarp. Politiska prioriteringar 
förutsätter ett bra kunskapsunderlag för att kunna accepteras av patienter och 
medborgare. Följden är att behovet av att utveckla dialoger och gemensamma 
verktyg ses som mer framgångsrikt än att splittra upp arbetet på skilda processer. 
Medicinskt programarbete – också benämnt hälso- och sjukvårdsprogram – har 
blivit ett instrument för detta gemensamma arbete (Kernell Tolf m fl 2003). 
 
Regeringen tillsatte 1997 en Prioriteringsdelegation med uppgift att sprida 
information och kunskap ute i hälso- och sjukvården om riktlinjerna och de etiska 
värderingarna samt verka för att detta skulle få genomslag i det praktiska och 
politiska arbetet på olika nivåer. Delegationen slutrapporterade sitt arbete 2001 
(SOU 2001:8). 
 
Sedan flera år har PrioriteringsCentrum arbetat med utveckling av metoder för 
både vertikala och horisontella prioriteringar. Det har skett i nära samarbete med 
nationella och lokala aktörer, däribland Socialstyrelsen i dess arbete med att ta 
fram riktlinjer för vård och behandling. I Svenska Läkaresällskapet har flera 
specialistsektioner arbetat med vetenskapligt underlag för vertikala prioriteringar. 
Andra yrkesförbund har följt efter och påbörjat metodutveckling för vertikala 
prioriteringar. I flera landsting pågår olika projekt att införliva prioriteringsfrågan i 
budgetarbetet och därmed i ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Det 
pågår således omfattande aktiviteter omkring kunskapsbildning, metodutveckling, 
erfarenhetsutbyte och praktisk tillämpning. Hittills har utvecklingsarbetet hunnit 
längst för vertikala prioriteringar.  
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2. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS UPPDRAG OCH MÅL 
 
Av tradition anser många människor att hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att 
behandla, bota och vårda sjuka människor. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
föreskriver en bredare vårdpolitisk uppgift; den ska: 

• ge god vård 
• vara hälsoinriktad 
• vara behovsinriktad och ge företräde till dem med störst behov 
• vara rättvis 
• vara kostnadseffektiv 
• samverka med andra samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. 

 
Hälso- och sjukvårdslagen gäller inte endast landstingens sjukvård utan också den 
sjukvård kommunerna erbjuder till dem i särskilda boenden, dagverksamhet och 
sjukvård i hemmen. I inledningen av lagen anges att med hälso- och sjukvård avses 
åtgärder för att medicinskt (kursiverat av mig) förebygga, utreda och behandla 
sjukdom och skada. Denna avgränsning har betydelse för en del diskussioner i det 
följande. 
 
Behovsinriktningen kräver att det finns möjligheter att definiera och mäta behoven 
av hälso- och sjukvård. Behov är ett mångtydligt och relativt begrepp som har 
definierats på många sätt. Per-Erik Liss har utvecklat en modell som varit mycket 
användbar för att omsätta lagens krav i konkreta program (Liss 1990). Om det 
finns en skillnad mellan rådande hälsoförhållanden i befolkningen, och hur vi 
värderar att det borde vara, så finns det behov av insatser eller åtgärder för att 
uppnå önskvärda hälsoförhållanden. Modellen kräver således en beskrivning av det 
aktuella hälsoläget i befolkningen, vilket är en uppgift för epidemiologer. 
Fastställande av den önskvärda hälsosituationen, alltså om sjukvårdens mål, är en 
fråga om värderingar och därmed politikernas ansvar. Vidare krävs kunskap om 
vilka åtgärder som finns för att nå målen, vilket är en uppgift för sjukvårdens 
personal. Kostnadseffektivitetsprincipen kräver dessutom kunskap om huruvida 
patientnyttan står i rimlig proportion till kostnader.  
 
I följande avsnitt i rapporten kommer sjukvårdens hälsomål att diskuteras, och 
hälsofrämjande och förebyggande strategier att närma sig målen att presenteras. 
Därefter sätts detta in i de pågående försöken att utveckla prioriteringsprocessen.  
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2.1 Hälso- och sjukdomsbegrepp  
 
Hälsa kan definieras som ett mål i sig, ett existentiellt önskat tillstånd att ”må bra”. 
Hälsa kan också uppfattas som ett medel och en förutsättning för att realisera andra 
viktiga mål i livet. De flesta sätt att mäta hälsa är ”negativa”, d v s man bestämmer 
i själva verket graden av brist på hälsa t ex genom att beskriva dödlighet och 
sjuklighet. 
 
Hälsa har av många definierats ur ett sjukdomsorienterat perspektiv. Hälsa är 
avsaknad av sjukdom. Den bestäms med denna definition av medicinska kunskaper 
och medicinska mätmetoder. Med bättre medicinska metoder att diagnostisera 
sjukdomar påverkas hälsobegreppets omfattning. Men om tillstånd som människor 
fortfarande uppfattar som brister i hälsa inte kan bestämmas med medicinska 
metoder har de svårt att bli accepterade som sjukdom. 
 
Världshälsoorganisationen lanserade i slutet av 1940-talet ett bredare 
hälsoorienterat hälsobegrepp där hälsa betraktades som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast som frånvaro av 
sjukdom eller handikapp (WHO 1946). Denna definition har haft stor betydelse för 
att åstadkomma ett förändrat hälsobegrepp. Den gick utanför en snäv medicinsk 
ram och införde ett offensivt hälsofrämjande perspektiv som innebar att hälsans 
villkor och inte bara sjukdomars orsaker kunde sökas. Detta är ett salutogent 
perspektiv (mekanismer som leder till hälsa) som balans till ett patogent perspektiv 
(mekanismer som leder till sjukdom). WHO:s begrepp har dock kritiserats och 
anklagats för att vara alltför statiskt och utopiskt, att det beskriver något som inte 
är möjligt att uppnå utom under korta ögonblick av lycka i livet. Kritikerna menar 
också att den synen på hälsa innebär en risk att funktionsnedsatta människors 
livskvalitet nedvärderas.  
 
I senare versioner av WHO:s hälsobegrepp har hälsa inte betecknat ett tillstånd 
utan mer betraktats som en resurs och en förmåga till handling och att kunna 
realisera för individen viktiga livsmål (WHO 1986, Nordenfelt 1987). En viktig 
konsekvens av detta synsätt är att människor med långvarig, icke botbar sjukdom 
kan få stöd att förbättra sin hälsa och nå en relativt god hälsa även om de inte kan 
bli friska, d v s utan att bli kvitt sina sjukdomar. Begreppet ”stödjande miljöer för 
hälsa” lanserades och utvecklades sedan vidare vid WHO-konferensen i Sundsvall 
1991 (Petterson m fl 1992).  
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Åtgärderna kan riktas inte bara mot att bota eller stärka individen utan också mot 
att underlätta genom stöd och kompensation i patientens livsmiljö (tekniska 
hjälpmedel, färdtjänst, ekonomiskt stöd i form av sjukpenning). WHO har följt upp 
den ändrade synen på hälsa med att utveckla ett klassifikationssystem som 
beskriver sjukdomstillstånd, inte i form av diagnoser utan som konsekvenser för 
funktionsförmåga, livsföring och deltagande i samhällslivet. Klassifikationen 
benämns på svenska Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(Socialmedicinsk tidskrift 2002). Perspektivet förflyttades ytterligare från individ 
till ett tvärsektoriellt hälsoarbete och intresserade sig för hur människors 
hälsobeteende påverkas av förhållanden i deras olika vardagsmiljöer. 
Erfarenheterna av klassifikationen är ännu ytterst begränsade, men den borde 
kunna bli till god hjälp i arbetet att beskriva och utvärdera sjukvårdens 
hälsoinriktning och i sjukvårdens uppgift att hjälpa dem som inte kan botas att 
orientera om sig i en livssituation med funktionshinder. Enkätundersökningar visar 
att ett sådant vidare hälsobegrepp som inkluderar möjligheter att möta livets 
utmaningar har stöd hos många i befolkningen. 
 
Begreppsparen frisk – sjuk, respektive god hälsa – nedsatt hälsa är därmed två 
dimensioner där den förstnämnda är ”objektivt” medicinskt mätbar och den senare 
innehåller mer av människors självskattning. Begreppet livskvalitet beskriver 
egentligen samma sak; ett mått på livsvärde och en möjlighet att ägna sig åt 
meningsfull verksamhet. För hälso- och sjukvårdens bruk av begreppet kan det 
vara ändamålsenligt att skilja hälsorelaterad livskvalitet, d v s den del som 
relaterar till hälsa, sjukdom eller funktionshinder från livskvalitet som relaterar till 
andra välståndsfaktorer som ekonomi, utbildning, arbete, boende etc. 
Välbefinnande är ett rent subjektivt upplevelsebegrepp, ”att må bra”.  
Välfärd brukar användas för att beteckna graden av materiell och social trygghet 
för människor i ett samhälle. Möjligheter till hälsa är en viktig komponent i 
välfärden. 
 
Ytterligare ett sätt att definiera hälsa är genom ett socialt eller samhälleligt 
sjukdomsbegrepp. Det bestäms av vad vi genom överenskommelse, eller i en lag, 
slår fast vad som ska betraktas som sjukdom. I sjukförsäkringen bestäms att 
sjukpenning kan utgå om den försäkrade har nedsatt arbetsförmåga genom 
sjukdom. Var gränsen då ska gå mellan objektivt mätbar sjukdom och subjektivt 
upplevd nedsatt hälsa och vad som ger rätt till ersättning avgörs i tvistefall juridiskt 
av domstol. Rättspsykiatrin har många liknande gränsfall att juridiskt ta ställning 
till. Men också i vardagsarbetet i hälso- och sjukvården finns återkommande 
diskussioner om vilka mänskliga tillkortakommanden som ska betraktas som 
sjukdom och därigenom ”släppas in genom grinden” till sjukvårdssystemet.  
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Hittills har det samhälleliga hälsobegreppet i huvudsak baserats på det medicinska. 
I engelskspråkig litteratur använder man disease för det sjukdomsorienterade 
sjukdomsbegreppet, illness för det subjektiva och sickness för det samhälleliga. 
 
Folkhälsa beskrivs genom att hälsan i en population, t ex ett lands befolkning, 
bestäms både till nivå och till fördelning. Medellivslängd är t ex ett mått på hälsans 
nivå och uppdelningen på hur medellivslängden varierar mellan kön, olika 
geografiska områden eller sociala grupper är ett exempel på fördelning. 
Folksjukdomar är sjukdomar som ger stor sjukdomsbörda för befolkningen och 
samhället genom att de är vanliga och har allvarliga konsekvenser, t ex genom 
förtida död eller långvarig funktionsnedsättning.  
 
Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen. Åtgärderna kan vara inriktade både på att skapa för hälsan 
gynnsamma förutsättningar med stödjande miljöer socialt, kulturellt, fysiskt, 
politiskt, ekonomiskt, emotionellt och andligt och inriktade mot individer, grupper 
eller institutioner för att förmedla kunskap och öka medvetenhet om samband 
mellan levnadsvanor och hälsa. Begreppet innefattar därför hela skalan av åtgärder 
från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning och individuell 
rådgivning.  
 
Jämlikhet i hälsa är ett honnörsord som används i många policydokument. Vad 
innebär det egentligen? Det borde innebära en likhet i hälsa mellan olika grupper. 
Men det är en omöjlighet att uppnå eftersom biologin inte är jämlik och den 
individuella sårbarheten av genetiska skäl är ojämlik. Praktiskt innebär det en 
vision att alla ska ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla hälsopotential och att 
de påverkbara hindren för detta bör elimineras. Jämställdhet är ett annat begrepp 
än jämlikhet och har reserverats för lika rättigheter och skyldigheter mellan 
kvinnor och män. Jämställdhet kan vara en viktig bakgrundsfaktor till ökad 
jämlikhet i hälsa. (Definitionerna har då inte annat anges hämtats från Janlert 2000) 
 
Det är viktigt att vara överens om vilket hälsobegrepp som skall tillämpas - för det 
påverkar formuleringen av hälsomål, vilket i sin tur är centralt för en behovsanalys.  
 
 



8 

  

2.2 Olika målbilder 
 
Den urgamla läkaretiken är präglad av ett individperspektiv och handlar om det 
unika mötet mellan läkaren och patienten. Det ska präglas av att läkaren gör allt för 
rädda liv, att minska lidande och att aldrig skada. Vad som utspelas under 
konsultationen får aldrig yppas till någon utomstående. Behov hos andra och 
framtida patienter får inte påverka ställningstaganden. 
 
När hälso- och sjukvård efter hand har blivit en gemensam angelägenhet med en 
tredjepartsfinansiering, gapet mellan resurser och möjliga åtgärder har växt och 
kraven på prioriteringar blivit uppenbara, går det inte längre att upprätthålla denna 
slutenhet. Perspektivet måste vidgas från att gälla medicinens individinriktade mål 
till att också gälla hälso- och sjukvårdens befolkningsinriktade mål. Olika gruppers 
behov måste på ett öppet sätt vägas mot varandra. 
 
En artikel i Läkartidningen 1998 hade rubriken: Är det sjukvårdens uppgift att göra 
människor lyckliga? (Nordenfelt m fl 1998). Artikeln sammanfattar ett flerårigt 
internationellt projekt om sjukvårdens mål från The Hastings Center for Medical 
Ethics i New York med forskare, kliniker, administratörer, samhällsvetare och 
filosofer från såväl västvärlden som låginkomstländer. Enligt projektet finns det 
fyra övergripande mål: 1) Sjukdomsprevention och hälsofrämjande. 2) Lindrande 
av sådan smärta och sådant lidande som orsakats av sjukdom, skador och defekter. 
3) Vård och botande av patienter med sjukdom, skador eller defekter samt vård av 
dem som inte kan botas. 4) Att undvika en för tidig död och att värna om en värdig 
död. Bakom mål nummer 2 finns en intensiv diskussion om ett dilemma som vi 
fortfarande har med oss. Är det sjukvårdens uppgift att värna om mänsklig 
autonomi och välfärd i största allmänhet? Hastingsprojektet avvisade mycket 
bestämt att sjukvården skulle ta på sig något ansvar utanför det som gäller 
kroppens och själens hälsa. 
 
Prioriteringsutredningen 1995 varnande för ett vidgat hälsobegrepp och för en 
medikalisering av sociala problem (SOU 1995:5). Den konstaterade att många av 
dem som söker hjälp från hälso- och sjukvården ofta har ett vidare 
sjukdomsbegrepp än vad sjukvården definierar som sjukdom. Utredningen anförde 
att den etiska plattformen för hälso- och sjukvården borde vara styrande för 
prioriteringar i hela välfärden. Hälso- och sjukvårdens ansvar skulle dock 
avgränsas till de frågor som sjukvården har kompetens för, d v s konsekvenser av 
sjukdom eller skada. Annars finns det risk att sociala och existentiella problem 
medikaliseras. Personalen bör ta emot dessa vårdsökande med empati och hänvisa 
dem till lämplig annan instans. Utredningen använde ett sjukdoms- och 
hälsobegrepp som ligger mycket nära det som Hastingsprojektet förespråkar.  
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Den avvisade förslag om att hälso- och sjukvården skulle bredda sin kompetens,  
t ex med kuratorer, psykologer och andra grupper för att möta de psykosociala 
problem som många patienter söker för.  
 
Världshälsoorganisationens årsrapport 2000 var en utvärdering av 
sjukvårdssystemen i världen (WHO 2000). Den inleds med en diskussion om mål 
och syften med hälso- och sjukvård. Utifrån detta försöker man sedan avgränsa vad 
som bör räknas in i en nations hälso- och sjukvårdssystem. Eftersom det ser 
mycket olika ut i olika länder räcker det inte med en organisatorisk avgränsning,  
t ex att hälso- och sjukvård är det som sker inom landstingen. Rapporten lyfter 
fram tre övergripande mål: 

• Att främja, skydda och återställa hälsan i befolkningen 
• Att möta befolkningens förväntningar om tillgång till vård och därigenom 

skapa förtroende och trygghet 
• Att ha en rättvis finansiering och skydda människor att drabbas av svår 

ekonomisk belastning vid sjukdom och behov av vård. 
 
Rapporten kombinerar hälsomål, tillgänglighetsmål och sociala/ekonomiska mål.  
I ett lands sjukvårdssystem bör enligt WHO alla aktiviteter medräknas som har 
som primärt ändamål att möta dessa mål. 
 
Nationella folkhälsokommittén för i sitt delbetänkande från 1999 (SOU 1999:137) 
en intressant diskussion om hälsobegrepp och om hälso- och sjukvårdens arbetsfält 
och ansvar för hälsofrågorna. Brister i välbefinnande och handlingsförmåga som 
inte har någon orsaksrelation till sjukdom och ohälsa, d v s som inte är effekter av 
eller orsak till sjukdom, hör till den bredare välfärdspolitiken. Men detta gör det 
angeläget att ha ett brett synsätt på sjukdomars och skadors uppkomstmekanismer. 
De flesta sjukdomar har komplicerade orsaksvävar med faktorer på olika nivå som 
påverkar varandra. Hjärtinfarkt utlöses av syrebrist i hjärtmuskeln orsakad av 
biologiska förändringar i kranskärlens väggar. Dessa påverkas bl a av kemiska 
ämnen i tobaksrök, d v s om personen röker eller vistas i miljöer med tobaksrök. 
Tobaksbruket påverkas i sin tur av patientens personliga förhållanden men också 
av vilka stödjande miljöer som underlättar att avstå från rökning, t ex högt pris, 
begränsningar av reklam och längst ut i kedjan EU-fördragets bestämmelser om fri 
marknad för handel och EU:s jordbrukspolitik. Liknande orsaksvävar finns bakom 
många sjukdomar. Slutsatserna som kommittén drar är att ett 
sjukdomsförebyggande, riskorienterat arbete och ett brett hälsofrämjande arbete 
måste gå hand i hand. Dessa förhållanden gör att det inte alltid är enkelt att ta 
ställning till vad som är hälso- och sjukvårdens mål och ansvar och vad som hör till 
den generella välfärdspolitiken.  
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Det gäller att finna en rimlig balans och en rollfördelning efter kompetens mellan 
uppgifterna att ta hand om sjukdomar och sjukdomars konsekvenser och att arbeta 
med riskfaktorer för sjukdom och breda hälsofrämjande åtgärder. 
 
Hälso– och sjukvårdssystemet i Sverige omfattar från ett befolknings- och 
hälsoperspektiv och med tillämpning av WHO-rapportens mål mer än den hälso- 
och sjukvård som landstinget ansvarar för. Med Ädelreformen, 
Handikappreformen och Psykiatrireformen i början av 1990-talet fick vi genom 
primärkommunernas nya ansvar cirka 290 nya sjukvårdshuvudmän. 
Försäkringskassorna fördelar stora resurser i form av sjukpenning och 
förtidspension för att skydda mot inkomstbortfall vid sjukdom (det tredje WHO-
målet ovan). Trafiksäkerhetsarbete inom Vägverket syftar till att minska död, skada 
och funktionsnedsättningar och hör därigenom till systemet. Skolan är en mycket 
viktig arena för hälsoarbetet bland barn och ungdom men har som primärt ändamål 
att utbilda och inte att skydda hälsan. Den hör enligt WHO:s definition inte till 
hälso- och sjukvården men den särskilda skolhälsovården gör det enligt svensk 
lagstiftning. 
 
 
2.3 Slutsatser 
 
Hälso- och sjukvårdens portalparagraf anger att hälso- och sjukvård är åtgärder att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdom och skador. Andra refererade 
policydokument anger också att hälso- och sjukdomsbegrepp måste avgränsas. Det 
finns stöd för att ett hälso- och sjukdomsbegrepp inte enbart ska omfatta vad som 
är objektivt mätbart utan också människors egen beskrivning av sin hälsa. Som 
redan berörts, och som ska diskuteras i ett följande avsnitt om hälsans villkor, går 
det inte att se en klar gräns mellan kroppens och själens hälsa och en allmän 
välfärd. Det är i själva verket ett ömsesidigt samband mellan välfärd, social 
utveckling och hälsa. Goda och rättvisa levnadsbetingelser, utbildning och ett 
socialt kapital genom fungerande demokratiska institutioner, samhörighet, 
inflytande från medborgare och deltagande i demokratiska processer är viktiga 
bestämningsfaktorer för hälsan. Många av dessa bestämningsfaktorer för hälsa kan 
definitivt inte betecknas som medicinska i traditionell mening. En slutsats blir att 
vi måste diskutera de formella och lagmässiga avgränsningarna av hälsobegrepp 
och vad som ingår i olika organisationers ansvar och uppgifter för förebyggande 
och hälsofrämjande insatser. En användbar väg kan vara att starta från kunskaper 
om hälsans bestämningsfaktorer och sjukdomars orsaker, undersöka vilka metoder 
som är prövade att påverka dessa och vilken effekt de har och sedan avgöra vilken 
organisation som har kompetens och möjlighet att utföra dem och tillämpa hälso- 
och sjukvårdslagens föreskrift om samverkan.  
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Liss utgår från att hälso- och sjukvårdens mål är avgörande för om behoven ska 
kunna fastställas, vilket i sin tur är nödvändigt för att den lagstadgade 
behovsprincipen ska kunna tillämpas. Genomgången av måldiskussioner i 
utredningar och olika policydokument i tidigare delar av rapporten visar på en 
brokig samling av olika typer av mål: hälsomål, välfärdsmål, politiska mål om 
inflytande, ekonomiska mål, processmål i verksamheterna etc. En renodling av 
målen i befolknings- och hälsoperspektiv kan sammanfattas konkret och är i 
princip mätbart i följande fem punkter (Andersson m fl 2003): 
 

• Målet att leva ett långt liv utan risk att drabbas av förtida död av en 
dödsorsak som är åtgärdbar genom prevention eller behandling 

• Målet att leva ett liv utan att drabbas av sjukdom som kan förebyggas eller 
att bli långvarigt sjuk i en sjukdom som kan botas 

• Målet att i största möjliga utsträckning kunna möta livets utmaningar utan att 
drabbas av handikapp vid bestående funktionsnedsättning 

• Målet att kunna ha ett liv med autonomi, värdighet och trygghet vid 
långvarig svår sjukdom och i livets slutskede 

• Målet att ojämlikhet i hälsa eller i konsekvenser av nedsatt hälsa minimeras. 
 
Den andra delen i en behovsanalys enligt Liss är att beskriva de åtgärder som finns 
tillgängliga för att uppfylla målen. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
berör direkt de två första och det femte målet men indirekt även det tredje och 
fjärde. 
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3. TEORIER OCH METODER FÖR FOLKHÄLSOARBETE 
 
Folkhälsovetenskap (eng Public Health Science) är den vetenskap som studerar 
hälsa ur ett befolkningsperspektiv. Det är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde 
som beskriver och analyserar hälsa, sjukdom och vårdbehov i relation till 
samhällsstruktur, arbetsliv, miljö, värderingssystem och livsstil. I 
samhällsstrukturen ingår sjukvårdssystemet. I begreppet ingår även studier av 
folkhälsoarbetets effekter och inverkan på samhället och på olika 
befolkningsgrupper (Janlert 2000).  
 
 
3.1 Hälsans bestämningsfaktorer 
 
Under de senaste 10 till 15 åren har det skett en betydande kunskapsutveckling och 
teoribildning inom området. Livsstil och fysisk miljö som viktiga 
bestämningsfaktorer för hälsa har varit välkända sedan länge, medan kunskap om 
samhällsorganisationens roll är nyare och mindre allmänt känd. De är viktiga 
kunskapsområden som grund för att utveckla nya åtgärdsstrategier. Följande 
avsnitt innehåller en kortfattad översikt av de kategorier av faktorer som anses ha 
betydelse för hälsan i befolkningen. 
 
3.1.1 Biologisk sårbarhet 
Utgångspunkten för teorier om sjukdomars uppkomstmekanismer är att 
sjukdomens yttringar alltid måste ha samband med en rubbning av balansen i 
någon eller några av våra biologiska system; organsystem, biokemiska och 
fysiologiska system, idag med kunskaper att studera dessa rubbningar ned på 
molekulär nivå. Om sjukdom uppkommer, beror det på olika kombinationer av 
biologisk sårbarhet och belastande faktorer som möter individen. 
 
3.1.2 Livsstil 
Allmänheten och också många inom sjukvården avser med prevention i första hand 
att påverka hur vi väljer levnadsvanor rörande tobak, alkohol, andra droger, mat, 
motion, vila, rekreation, stresshantering och sexualvanor. Livsstilen är också en 
viktig bestämningsfaktor för många vanliga sjukdomar. Rökningens betydelse för 
förtida död och långvariga invalidiserande tillstånd ökar ständigt med nya 
forskningsrapporter. Vid internationella jämförelser har vi en låg frekvens av 
dagligrökare i befolkningen, mindre än 20 procent, och dessutom noteras en kraftig 
minskning de senaste tio åren. Mest är det medelålders kvinnor som röker men 
unga flickor visar också en tendens till ökade rökvanor.  
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De alkoholrelaterade skadorna är även de ett av våra stora medicinska och sociala 
problem. Alkoholkonsumtionen har ökat kraftigt i befolkningen under en 
tioårsperiod och är nu uppe i nivåer som vi inte haft sedan före motbokstiden för 
nästan hundra år sedan. Stora krav på ökade insatser för att förebygga 
alkoholskador och för medicinsk och social behandling kan förväntas. Övervikt, 
beroende av kostvanor och bristande fysisk aktivitet, uppmärksammas alltmer som 
ett kommande hälsoproblem. Långvarig stress i arbetslivet och under fritiden är en 
viktig bakgrundsfaktor till den nya psykosociala sjukligheten. Sexuellt överförbara 
sjukdomar är ett hot mot hälsa och liv, särskilt i ett globalt perspektiv. 
Klamydiainfektionen, som en period var under ganska god kontroll, sprider sig 
igen. För de beskrivna riskfaktorerna förutom alkoholkonsumtionen finns en social 
gradient så att de förekommer i högre grad bland dem med kort utbildning och låg 
inkomst. Särskilt tydligt framträder detta när det gäller anhopning av flera 
riskfaktorer (två eller flera) hos samma individ. (Folkhälsorapport 2001, 
Socialstyrelsens lägesrapport 2002).  
 
3.1.3 Fysisk miljö 
Den fysiska miljön är fortfarande en viktig riskfaktor för nedsatt hälsa. För vissa 
särskilt nedsmutsade gruv- och industriorter i Östeuropa har detta varit extra 
påtagligt. I Sverige har vi en öst-västlig gradient över Mellansverige med högre 
frekvens av hjärtinfarkt i de västra delarna. Den sannolika bakgrunden är 
hårdhetsgraden i grundvattnet. Miljöfaktorer i särskilda arbetsmiljöer, 
inomhusklimat i bostäder och andra lokaler, bullerfrågor, inte minst den moderna 
musikens ljudnivåer och luftföroreningar är relativt välstuderade. Olycksfallsrisker 
i hemmen och i den lokala miljön är väl kända hälsorisker. Om man i begreppet 
fysisk miljö lägger in frågor om säkra produkter som inte kemiskt eller genom t ex 
elektromagnetisk strålning ger hälsorisker blir problemet mer komplext. Om vi 
också lägger till miljöerna för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering så 
växer det ytterligare. Frågor om vad påverkan på ekosystem och jordens klimat 
betyder för hälsa och överlevnad på lång sikt ger ytterligare dimensioner. 
 
3.1.4 Strukturella frågor och social miljö 
Med termen epidemiologisk transition avser man den förändring i 
sjukdomspanorama som följer med välståndsutvecklingen i ett land. 
Infektionssjukdomarna upphör att vara den viktigaste dödsorsaken och cancer, 
hjärt-kärlsjukdomar och degenerativa sjukdomar tar över. Från att denna 
förändring först berör dem med relativt god inkomst, ser man efter hand en 
utveckling till att de sämst ställda grupperna tar över ”välfärdssjukdomarna”, 
medan de som tillhör de översta sociala grupperna blir allt friskare. Ytterligare 
ekonomisk tillväxt, när de basala materiella behoven har blivit tillfredställda, leder 
till enbart små förbättringar av folkhälsan om inte välståndet fördelas i 
befolkningen på ett rimligt rättvist sätt.  



14 

  

Om skillnaderna i inkomster ökar, får vi också en ökad klyfta mellan de som har 
god hälsa och de som faller utanför. Folkhälsans genomsnittliga nivå kan höjas, 
medan fördelningen ger en ökad ojämlikhet. Enligt definitionen på folkhälsa 
innebär det en försämring. På lång sikt äventyras välfärden totalt i samhället 
genom att social oro, kriminalitet och missbruk ökar (Wilkinson 1996). 
 
Tyngden i denna kunskap ökar genom att kunskaper från studier från olika 
vetenskapstraditioner, samhällsvetenskapliga och samhällsmedicinska, konvergerar 
mot en relativt samstämmig bild, där vissa sociala och samhälleliga förhållanden 
har befunnits vara viktiga bestämningsfaktorer för hälsan. Det stöd som behövs i 
den personliga och sociala miljön beskrivs enligt följande: att bli sedd, känna 
uppskattning, vara delaktig, önskad och behövd, att känna trygghet och ha 
möjligheter att påverka sina förhållanden, kunna överblicka och förstå vad som 
händer en samt att finna meningsfullhet i den dagliga verksamheten är viktigt för 
hälsa och för att undgå sjukdomar. Socioekonomiska förhållanden, 
sammanhållning och tillit i samhället mellan olika grupper, det ”sociala kapitalet”, 
lyfts såldes fram från flera olika sammanställningar av forskningsresultat som en 
betydelsefull faktor. Det tidigare nämnda begreppet stödjande miljöer som socialt, 
kulturellt och ekonomiskt främjar hälsan är centralt. Sjukvården är inte den främsta 
arenan för detta utan skolor, arbetsplatser, boendemiljöer, föreningsliv  
m m. Åtgärderna kan vara både i form av allmän hälsoinformation och politiska 
beslut. Utformning av ekonomisk politik, socialpolitik, utbildningspolitik och 
arbetsmarknadspolitik blir därmed centrala hälsofrågor. Begrepp som 
hälsofrämjande samhällsorganisation respektive ohälsosamma samhällen har 
lanserats (Wilkinson 1996). Det finns oroande tecken på att samhällsutvecklingen i 
Sverige är på väg i en riktning som försvagar de stödjande miljöerna för hälsa. Det 
gäller i arbetsliv och skola, i demokratiska institutioner, kulturverksamhet och 
fritid. De ökade ekonomiska klyftorna och den tilltagande segregationen är 
indikatorer på denna utveckling (Nationella folkhälsokommittén 2000).  
 
Några begrepp som det ofta refereras till för att sammanfatta den ovan beskrivna 
försvagningen av det samhälleliga stödet för god hälsoutveckling är: känslan av 
sammanhang försvinner (Antonovsky 1995), i arbetslivet ökar kraven med 
minskad möjlighet till egen kontroll och utveckling (Karasek och Theorell 1990), 
det sociala kapitalet förskingras (Putnam 1993) och samhällskittet torkar ut och 
spricker sönder (Marmont och Wilkinson 1999). 
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Om man exponeras för flera risker samtidigt adderas inte bara riskerna utan ibland 
förstärker de varandra, t ex situationen att vara rökare i en radonmiljö. För de 
sociala faktorerna är det ofta samvariationer så att de som tyngs av en utsatt social 
miljö också har svårare att göra fördelaktiga livsstilsval och befinner sig i mer 
belastade arbets- och boendemiljöer.  
 
3.1.5 Från socialpolitik till molekylärbiologi  
Det finns således en ökad kunskap om att vissa samhällsformer och sociala 
organisationer är mer hälsofrämjande än andra. Att beteenden, livsstilen, spelar 
stor roll är känt sedan länge. Men varför tycks det vara farligare för en engelsman 
att röka än för en grek eller japan? Vilka mekanismer ligger bakom detta? Det är 
nu möjligt att förena dessa sambandskunskaper på makronivå till en 
förståelsekunskap på den individuella biologiska nivån. Ny kunskap inom 
stressforskning och neuroforskning visar hur en biomedicinsk sårbarhet i det 
psyko-neuro-immuno-endokrina samspelet påverkas av det sociala stödet. Social 
utsatthet som det beskrivits ovan ger risk för kronisk stress och bestående 
rubbningar i stressregleringen. En stabil och trygg social miljö kan motverka detta 
och är således en skyddsfaktor. Det finns alltså skäl att utvidga begreppet till det 
socio-psyko-neuro-immuno-endokrina samspelet (Andersson m fl 2003). Att vi nu 
inte bara har en kunskap om samband mellan hälsa, individ och samhälle utan 
också börjar förstå vilka mekanismer som styr detta, skapar bättre förutsättningar 
att utforma tvärsektoriella interventioner i hälsofrämjande syfte. Exempel på sådan 
presenteras i senare avsnitt. 
 

 
 
Figur 1. Människan som social och biologisk varelse. Olika faktorer som påverkar 
hälsan. 
 
 
3.2 Folkhälsan i Sverige 
 
Vi har historiskt och internationellt sett en god folkhälsa i Sverige. 
Medellivslängden ökar kontinuerligt och spädbarnsdödligheten är mycket låg.  



16 

  

Men det hindrar inte från att folkhälsoutvecklingen ger stora utmaningar för hälso- 
och sjukvården. Fortfarande är hjärtinfarkt vår största folksjukdom trots att risken 
att dö i den har minskat med 40 procent de senaste 20 åren.  
 
Cancer, rörelseorganens sjukdomar, psykiska sjukdomar och olycksfallskador är 
andra sjukdomsgrupper med omfattande konsekvenser för befolkning och 
patienter. Rörelseorganens sjukdomar har samband med en del av ”den nya 
sjukligheten”, långvarig kronisk smärta, som ger upphov till långvariga 
sjukskrivningar och förtidspension med stora mänskliga och samhälleliga 
kostnader. Utbrändhetsdepressioner och kronisk trötthet är ett omfattande problem 
och drabbar med högst frekvens kvinnor i människovårdande yrken. Det sker 
också en ökning av självrapporterade psykiska besvär med oro, ängslan, trötthet 
och depressionskänsla hos unga människor och särskilt hos dem som har båda 
föräldrarna utlandsfödda. 
 
Den ökande andelen och det ökande antalet äldre har inflytande på folkhälsan. 
Även om varje femårsgeneration blir friskare vid en given ålder, ökar ändå 
sjukligheten med åldern. Av åldersgruppen 85 år och äldre har 90 procent minst en 
långvarig sjukdom och 20 procent demens. Andra vanliga sjukdomar är hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, osteoporos och besvär från rörelseapparaten. Syn- och 
hörselnedsättning, depressioner samt munhälsan är också vanliga problemområden.  
 
Den goda folkhälsan i landet beror i varierande grad på samverkan mellan 
medicinsk behandling, förebyggande åtgärder och förbättrade livsvillkor för stora 
grupper. Med stor sannolikhet gäller även för framtiden att finna effektiva 
avvägningar mellan dessa åtgärdsområden. För de flesta stora folksjukdomar och 
för de kända riskfaktorerna finns en social gradient. Problemen är större för 
grupper med låga inkomster, begränsad utbildning, långvarig arbetslöshet, vissa 
yrkesgrupper, etniska minoriteter, funktionsnedsatta, i princip socialt mer 
resurssvaga grupper. De förebyggande åtgärderna måsta utformas med hänsyn till 
de olika målgruppernas olika förutsättningar. (Folkhälsorapport 2001, 
Socialstyrelsens lägesrapport 2002).  
 
 
3.3 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier 
 
3.3.1 Folkhälsoarbetets utveckling i Sverige 
”Redan de gamla grekerna” framförde betydelsen av att försöka undvika 
sjukdomar bl a genom ett måttfullt och balanserat leverne. Med kristendomen och 
dess filosofer spreds under medeltiden en syn i Europa att sjukdom var oundviklig 
och ett utslag av människors synder.  
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Smärta och lidandet var en del av livet och ädlade människan. Med modernismens 
framväxt kom dock bilden att förändras igen.  
 
Hälsopolitiken har egentligen längre anor i Sverige än sjukvårdspolitiken. 
I modern tid kan man spåra det begynnande intresset för hälsopolitiska frågor till 
början av 1700-talet då befolkningsstatistiken och frågor om födelsetal, mortalitet 
och befolkningsförändringar började analyseras. Eftersom det då inte fanns några 
verkningsfulla medicinska behandlingsmetoder riktades intresset mer mot att 
förebygga sjukdom och mot omvårdnad. Utbildningar av barnmorskor bidrog till 
att mödradödlighet sjönk kraftigt. De folkrörelser som växte fram i slutet av 1800-
talet hade hälsofrågorna som viktiga delar av programmen. Läkarvetenskapens 
utökade kunskaper, inte minst inom bakteriologi och smittskyddsfrågor, stödde 
kraven på samhällsförändringar. De förbättrade kunskaperna visade att de stora 
hoten mot hälsan fanns i fattigdom, undernäring, trångboddhet med bristande 
hygien, alkoholmissbruk, barnarbete m m. Under 1900-talets första årtionden gick 
hälsopolitiken hand i hand med folkhemsbygget. Förebyggande barnhälsovård, 
stöd till barnfamiljer och en social bostadspolitik var viktiga åtgärder. 
Medellivslängden ökade och barna- och mödradödligheten minskade långt innan 
det fanns effektiva medicinska metoder som kunde påverka detta.  
 
Under 1900-talets första årtionden utvecklades en alternativ hälsorörelse som inte 
på samma sätt beaktade olika sjukdomsframkallande faktorer utan som såg hälsa 
som en effekt av sund och god livsföring, som den enskilda individen borde välja. 
Hälsa blev härigenom en moralisk fråga om livsideal och personligt ansvar. 
Undertoner fanns av värderingar som vi idag uppfattar som mycket tveksamma 
med rasbiologiska inslag. Uppfattningen var att det gällde att bygga en stark nation 
med starka och friska A-människor.  
 
Med den kraftfulla utvecklingen av den medicinska vetenskapen och framväxten 
av mer effektiva behandlingsmetoder skapades efter hand en tro att medicinsk 
behandling skulle kunna lösa de stora hälsoproblemen. Under 60- och 70-talet 
hoppades man att stora allmänna hälsokontroller med avancerade diagnostiska 
laboratorier skulle ge möjligheter till effektiv tidig behandling. Intresset för 
hälsofrämjande program på samhällsnivå var litet. Sjukvårdspolitiken dominerade 
stort i förhållande till hälsopolitiken.  
 
1974 publicerades av den kanadensiska regeringen ett program som efter 
dåvarande hälsovårdsministern brukar kallas Lalonde-rapporten (Lalonde i svensk 
översättning 1980). Det är det första nationella program som lyfter fram 
hälsofrämjande aktiviteter som en viktig del i en nations hälso- och sjukvård. 
Händelsen fick stor betydelse för arbetet inom WHO och påverkade sannolik också 
utvecklingen i Sverige.  
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I varje fall förändrades perspektivet åter under slutet av 1970-talet och 
befolkningens hälsa lyftes fram. Epidemiologiska analyser och behovsindex 
användes och ojämlikheter inom hälsa beskrevs. 1983 infördes i Hälso- och 
sjukvårdslagen kraven på en god vård på lika villkor och ett befolkningsinriktat 
hälsoansvar för landstingen. I en folkhälsoproposition 1984 med krav på bl a 
tvärsektoriellt samarbete inom hälsopolitiken konkretiserades detta ytterligare. 
 
1990-talet präglades av en krisstämning förorsakad av den försämrade offentliga 
ekonomin. Nya modeller för styrning prövades och en del av marknadens verktyg 
kom att börja användas inom styrning av hälso- och sjukvård. Det paradoxala 
förhållandet att marknadens betoning av kund- efterfråge- och 
konkurrensperspektivet levde parallellt med befolknings- och behovsperspektivet i 
den demokratiskt styrda hälso- och sjukvården blev ett faktum. Instrumenten i den 
beställar- utförarmodell som kom att dominera hjälpte till att lyfta fram 
hälsoperspektivet och de förebyggande metoderna (Andersson m fl 2003).  
 
1997 tillsattes en parlamentarisk utredning, Nationella folkhälsokommittén, med 
uppdrag att ta fram förslag till nationella folkhälsomål och till strategier att 
förverkliga dem. Utredningens slutbetänkande år 2000, Hälsa på lika villkor (SOU 
2000:91), följdes av en proposition 2002, Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). 
Som övergripande mål föreslogs att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det betonades att det är särskilt 
angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest 
utsatta för ohälsa. Elva centrala målområden angavs;  
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Gott skydd mot smittspridning 
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 
10. Goda matvanor och säkra livsmedel 
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 

dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Som synes tar man fasta på hälsans bestämningsfaktorer och inte så mycket på 
ohälsans manifestationer i form av sjukdomar.  
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Det kan innebära att den traditionella sjukvårdens roll i strategierna för 
folkhälsomålen blir otydlig och begränsad. Det är bara sjätte, sjunde och åttonde 
målområdet som direkt berör hälso- och sjukvården. Tre huvuduppdrag för en 
hälsofrämjande sjukvård identifierades: 

• Att stödja en positiv hälsoutveckling hos individer och grupper 
• Att stödja en jämlik hälsoutveckling i befolkningen 
• Att använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och 

sjukvård.  
 
I och med att Riksdagen fastställde propositionen har Sverige numera en officiell 
nationell folkhälsopolicy.  
 
Trots att folkhälsofrågorna och preventionen åter fått större uppmärksamhet under 
de senaste 20 åren rör det sig hittills mest om övergripande planer och 
policydokument. I den praktiska hälso- och sjukvården spelar förebyggande 
insatser fortfarande en underordnad roll. En orsak kan vara en utbredd uppfattning 
att den avancerade bioteknologin ska lösa viktiga hälsoproblem.(För en översikt av 
den nationella hälsopolitiken, se Ågren G: Den nya folkhälsopolitiken).   
 
3.3.2 Begrepp och strategier 
Hälsofrämjande och förebyggande strategier delas in enligt flera olika 
klassificeringssystem och begrepp har olika innebörd för olika aktörer. Det skapar 
en del oklarheter och svårigheter att göra jämförelser mellan olika områden.  
Prevention innebär att komma före och ingripa, att förhindra, att vidta någon åtgärd 
innan något händer - för att det inte ska hända. Det som inte ska hända i detta 
avseende är att sjukdom ska uppstå, d v s sjukdomsincidensen ska minska. 
Tidigare var det vanligare att använda ordet profylax med samma innebörd. 
 
Grunden - den epidemiologiska modellen 
Alla strategier för preventivt arbete bygger på analyser enligt det s k 
epidemiologiska schemat. I det söker man åtgärdsmöjligheter i relationerna mellan 
tre orsaksområden. Man strävar efter att den sjukdomsframkallande faktorn (agens) 
ska undanröjas. Människans (värdens) motståndskraft ska stärkas genom 
hälsoskyddsåtgärder, t ex vaccinationer, skyddsläkemedel och ökade kunskaper om 
sjukdomar och hälsa. Ett tredje sätt är att helt enkelt undvika de kända riskerna 
som finns (miljö). Illustration med fallet malaria: åtgärderna kan innebära att 
minska insjuknandet i malaria genom att dika ut våtmarker där malariamyggen 
trivs och undanröja sjukdomsframkallande agens, att ge hälsoskydd genom att ta 
fram ett vaccin och vaccinera eller att ordinera malariaprofylaktiska läkemedel. 
Men man kan också kartlägga och informera om trakter med risk för malaria och 
helt enkelt undvika att vistas i riskabla miljöer. 
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Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande  
När man utgår från olika sjukdomsbegrepp för att finna preventiva åtgärder 
använder man en uppdelning i två huvudstrategier: specifika 
sjukdomsförebyggande åtgärder, som relaterar till specifika diagnoser (förebygga 
hjärtinfarkt, stroke, cancer) och hälsofrämjande åtgärder för att skapa allmänt 
gynnsamma förutsättningar för hälsa och förbättra den självupplevda hälsan. 
Hälsofrämjande anses kräva mer av delaktighet av individen själv.  
 
Primär, sekundär och tertiär prevention 
I sjukvården i Sverige används som regel en klassificering av 
hälsofrämjande/förebyggande arbete som bygger på i vilket stadium av 
sjukdomsprocessen man ingriper. Åtgärderna indelas i primär, sekundär och tertiär 
prevention. Inom folkhälsovetenskapen definieras begreppen på följande sätt 
(Janlert 2000). 
 
Primär prevention avser åtgärder att förhindra att sjukdom över huvud taget 
uppträder. Det innebär att påverka risk- och skyddsfaktorer innan den patogena 
processen startat. Man brukar skilja mellan allmänna hälsofrämjande åtgärder och 
specifika sjukdomsförebyggande, t ex vaccinationsprogram. Syftet är att minska 
incidens (insjuknande).  
 
Sekundär prevention är att komma in tidigt med diagnostik och behandling av 
sjukdom innan sjukdomen har hunnit ge manifesta skador och i ett skede då 
behandlingsmöjligheterna kan antas vara gynnsamma. Syftet är att minska 
prevalensen (sjukdomsförekomsten) genom att förkorta sjukdomens varaktighet 
med effektivare behandling. I princip krävs någon form av uppsökande verksamhet 
och diagnostisk procedur för att hitta personer med begynnande sjukdom. Olika 
screeningprogram för cancer är exempel på detta. 
 
Tertiär prevention innebär att förhindra återinsjuknande eller försämring vid 
manifest sjukdom. Syftet är att minska komplikationer och konsekvenser av 
sjukdom. Begreppsapparaten, som brukar kallas Gjestlands schema efter en norsk 
forskare, introducerades i Sverige för användning inom folkhälsoarbete av Gunnar 
Inghe i hans lärobok i socialmedicin 1973 (Inghe 1973). Primär prevention är det 
enda av de tre begreppen som ryms inom den första övergripande definitionen av 
prevention, d v s att det innebär att förhindra att sjukdom uppkommer.  
 
Nästan all behandling inom vården har som syfte att minska komplikationer och 
konsekvenser av sjukdom. Rehabilitering, palliativ vård för att lindra försämring 
av livskvalitet vid svår sjukdom, t o m hjärttransplantation vid svår hjärtsjukdom 
för att förhindra död, fyller kriterierna för tertiär prevention. Hela sjukvården kan 
på så sätt betraktas som en sammanhållen preventiv organisation.  
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Den folkhälsovetenskapliga definitionen används dock inte konsekvent utan 
begreppen primär och sekundär prevention uttolkas olika beroende på var i 
sjukdomsprocessen uttolkaren har sin gärning. Det någon kallar tidiga tecken på 
sjukdom kan en annan person betrakta som riskfaktor till den mer avancerade 
sjukdomsbilden. I många hjärt-kärlpreventiva projekt ses behandling av högt 
blodtryck som primärprevention för hjärtinfarkt. I Socialstyrelsens riktlinjer för 
hjärtsjukvård 2004 definieras sekundär prevention som att förebygga återfall 
(Socialstyrelsen 2004), något som av andra kallas tertiär prevention. 
Folkhälsobegreppet tertiär prevention benämns i programmet ”hjärtrehabilitering”. 
Vissa personer, t ex inom primärvården, kan se högt blodtryck eller förhöjda 
blodfetter som tecken på sjukliga förändringar i kärlsystemet och tidiga tecken i 
det metabola syndromet, vilket kräver behandling för att inte leda till svåra 
komplikationer som hjärtinfarkt, stroke eller kliniskt manifest diabetes. Det rör sig 
då om sekundär prevention, alltså tidig behandling. Andra, t ex sjukhusspecialister, 
ser tillstånden som riskfaktorer till kliniskt manifesta sjukdomar och ser åtgärder 
mot riskfaktorer som primärpreventiva. I en stor internationell handbok i 
folkhälsokunskap (Detels m fl, 2002) används inte begreppen primär och sekundär 
prevention genomgående och när de används ges de olika innehåll av olika 
författare.  
 
Är all icke-farmakologisk behandling prevention? 
Ytterligare en oklarhet i begreppsanvändningen måste diskuteras. Sådana åtgärder 
som inte hör till traditionell behandling (med traditionell behandling avses här 
läkemedel, kirurgiska ingrepp och sjukgymnastik) kallas ofta prevention, oavsett 
när i sjukdomsförloppet de används. Det är t ex kostråd och rökslutarstöd men kan 
också vara rehabilitering av långtidssjukskrivna. När insulin ordineras till 
diabetespatienter för att undvika akuta och sena komplikationer kallas det i regel 
behandling, men när man i samma syfte till samma patienter ger kostråd eller 
ordnar fotvård, kallar man det prevention. Rökslutarstöd till patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL) ingår som en obligatorisk del i en adekvat 
behandling, men betecknas ändå emellanåt som prevention. Det kommer ständigt 
nya studier som visar att systematiska åtgärder med kostförändringar och anpassad 
motion är viktiga delar i en rehabilitering efter sjukdom, t ex efter hjärtinfarkt och 
stroke. Ibland talar man då om att det rör sig om sekundär prevention, dessemellan 
om tertiär prevention.  
 
Högriskstrategi och befolkningsstrategi  
Den begreppsapparat som oftast används har oklara och flytande gränser mellan 
förebyggande och behandling och mellan primär och sekundär prevention som 
illustrerats i exemplen ovan. Det blir då omöjligt att på ett generellt och enhetligt 
plan få en fruktbar diskussion om prioriteringar mellan prevention och vård. Finns 
någon väg ur detta dilemma? 
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Rose införde i en bok 1992 en annan bereppsapparat för prevention (Rose 1992). 
Två strategier med principiellt olika innebörd används, high risk approach (också 
kallat medical approach) och public health approach. I svenskt språkbruk blir det 
högriskstrategi och befolkningsstrategi. Högriskstrategi kallas också individstrategi 
(senare argumenteras för att högriskstrategi är den bättre benämningen).  
 
En högriskstrategi innebär i korthet att man riktar åtgärder mot personer som man 
vet löper speciell risk att drabbas av sjukdom eller av komplikationer till en redan 
känd sjukdom. Det innebär att åtgärderna, vare sig de är högteknologisk 
behandling eller påverkan på beteenden/livsstil, sker genom ett moment av 
identifiering av målgruppen och individuell påverkan. I en högriskstrategi ingår 
både all traditionell medicinsk behandling och livsstilspåverkan vid 
sjukdomstillstånd, t ex astmaskola, kostråd till diabetiker, rökslutarstöd till 
hjärtpatienter, motions- och kostråd till överviktiga etc. Men det innefattar också 
behandling av personer med riskbeteenden utan sjukdomstecken eller klinisk 
diagnos, t ex dagligrökare, överviktiga och personer med riskabel 
alkoholkonsumtion. Det gäller både patienter som sökt sig till sjukvården för att få 
hjälp och sådana som sjukvården inbjudit genom någon form av uppsökande 
verksamhet/hälsokontroll.  
 
Screeningprogram för vanliga sjukdomar är exempel på en högriskstrategi. 
Visserligen har de en befolkningsansats på så sätt att alla i en riskgrupp bjuds in, 
men själva strategin är att identifiera/diagnostisera individer med hög risk att få en 
sjukdom eller risk att sjukdomen försämras och erbjuda dem behandling. 
Behandlingen behöver inte alltid vara individuell utan kan ske i grupp av metod- 
och effektivitetsskäl, t ex rökslutargrupper. Högriskstrategin innefattar den 
sekundära preventionen men har ett vidare innehåll. En fördel kan vara att den i sin 
definition inte behöver tydliga gränser mellan förebyggande genom påverkan på 
riskmönster, intervention i tidiga skeden av sjukdom och behandling av en 
manifest sjukdom.  
 
Befolkningsstrategi innebär att påverka risk- eller skyddsfaktorer för större grupper 
utan att enskilda individers risk identifieras. ”Solen får skina över båda onda och 
goda.” Man vänder sig till hela eller delar av befolkningen, osorterat vad beträffar 
individuell risk i syfte att stärka hälsofrämjande miljöer, ge kunskap och 
information i hälsofrågor och därigenom ge människor stöd att själva ta kontroll 
över hälsofrågorna. Att arbeta för rökfrihet i befolkningen, allmänt förbättra 
matvanor, skaffa goda fritidsvanor o s v hör hit. 
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Befolkningsstrategins effektivitet bygger på ett förhållande som kallas ”den 
preventiva paradoxen”. Visserligen är det så, att personer med högt riskbeteende, t 
ex storrökare eller mycket passiva när det gäller fysisk aktivitet, också har större 
risk än genomsnittspersonen att insjukna i hjärtinfarkt. Men största antalet 
insjuknade i en befolkning rekryteras från grupper med måttligt förhöjt 
riskbeteende, därför att de är så många fler. Därför är det ofta effektivt att försöka 
minska medeltalen av riskbeteenden genom att förskjuta hela fördelningen mot 
lägre värden. Totalkonsumtionsmodellen för alkohol är ett exempel. Ju lägre den 
genomsnittliga alkoholkonsumtionen i en befolkning är, desto färre blir de 
alkoholrelaterade skadorna. Det omvända förhållandet gäller när den totala 
alkoholkonsumtionen ökar. 
 
Befolkningsinriktade program kan behöva genomföras med individbaserade 
åtgärder, t ex vaccination av varje enskilt barn. Men åtgärden beror inte på att det 
enskilda barnet bedömts ha någon speciell risk, utan den gäller alla barn. 
Programmen kan dels vara inriktade på att individer genom kunskaper och 
attitydpåverkan får möjligheter att utveckla gynnsamma beteenden, dels vara 
samhälls- och strukturinriktade och ha som syfte att skapa eller stärka stödjande 
miljöer. De kan ha en högriskprägel genom att särskilt fokusera på grupper eller 
miljöer med en anhopning av risker, t ex barn med utlandsfödda föräldrar eller 
vissa bostadsområden. Men genom att åtgärderna omfattar alla inom gruppen eller 
området, utan att peka ut enskilda identifierade individer, är det ändå en 
befolkningsstrategi. En högriskintervention kan börja med ett 
befolkningsperspektiv, t ex mammografiprogram. Alla kvinnor i vissa 
åldersgrupper inbjuds, men bara de med hög risk, d v s en misstänkt tumör, blir 
föremål för den åtgärd som ska förebygga försämring. Ett annat exempel på 
gränsdragningsproblematiken är följande: att erbjuda influensavaccinering till alla 
som är 65 år och äldre är en befolkningsstrategi, riktad mot en hel 
befolkningsgrupp som har en förhöjd risk. Däremot är influensavaccinering av 
personer som är 65 år och äldre med hjärtsjukdom en högriskstrategi, därför att 
enskilda individer med förhöjd risk pekas ut. 
 
För att inte befolkningsstrategier som innehåller en åtgärd som måste genomföras 
för enskilda individer (t ex vaccinationsprogram) ska blandas samman med 
högriskinterventioner, är det sannolikt bättre med begreppsparen högriskstrategi – 
befolkningsstrategi och inte individstrategi – befolkningsstrategi, som nämndes 
som ett alternativ i tidigare avsnitt. Även om indelningen av interventioner i 
högriskstrategi och befolkningsstrategi inte är fri från gråzoner, som framgår av 
exemplen, bör denna indelning ändå underlätta att anknyta preventionen till 
prioriteringsstrategierna och till frågor om roller, ansvar och organisation.  
Behandling av kliniskt manifest sjukdom räknas inte till preventionen, men är 
enligt definitionen en del av högriskstrategin.  
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Nyligen presenterades i Läkartidningen (Wilhelmsen m fl 2004) ett förslag från en 
europeisk arbetsgrupp med gemensamma riktlinjer för prevention av hjärt-
kärlsjukdomar. Förslagen förutspås bli riktmärken för detta arbete i Europa de 
närmaste åren. I detta förslag diskuterar man två typer av prevention, 
högriskstrategin och populationsstrategin, (befolkningsstrategin) med definitioner 
som motsvarar vad som diskuterats ovan. 
 

 
 
Figur 2. Matris över högriskstrategi och befolkningsstrategi med exempel 
 
 
Vid högriskstrategi (A och B i figuren) riktar sig åtgärderna mot en individ, vars 
risk för sjukdom eller för försämring i en sjukdom redan är diagnostiserad inom 
sjukvården (A) eller som blir identifierad genom en uppsökande verksamhet (B).  
Vid befolkningsstrategi (C och D) avses åtgärderna bli tillgängliga för hela 
populationen, eller för en delpopulation med känd ökad frekvens av risk (C), utan 
någon bedömning av individuell risk. Åtgärderna kan ibland kräva att varje individ 
åtgärdas, t ex vid generella vaccinationsprogram. 
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4. PREVENTIVA STRATEGIER INOM HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN I ETT PRIORITERINGSPERSPEKTIV 
 
Prioriteringsutredningen 1995 (SOU 1995:5) gav som vägledning hur de tidigare 
nämnda etiska principerna skulle kunna omsättas ett exempel med fyra 
prioritetsgrupper för hälso- och sjukvårdsbehov. Utredningen placerade prevention 
relativt högt i exempelsamlingen, före vård av mindre svåra sjukdomar. 
Diskussionen som utredningen förde är principiellt intressant för överväganden i 
denna rapport. Den individinriktade preventionen i form av livsstilspåverkan vid 
vissa sjukdomar betraktades som en integrerad del av vården av grundsjukdomen 
och man borde inte skilja behandling och preventiva insatser. Med dagens begrepp 
betraktade man det som en del i den vertikala prioriteringen. Därutöver 
inkluderade man också individuell rådgivning till patienter i form av allmänna 
hälsoråd. De befolkningsinriktade programmen som utredningen tog upp var 
mödra- och barnhälsovård, smittskyddsarbete, arbete för bättre arbetsmiljö, sunda 
solvanor, vaccinationsprogram, preventivmedelsrådgivning, screeningprogram, 
generella åtgärder mot tobaks- och alkoholmissbruk samt stöd till personal i utsatta 
yrken för att minska utbrändhet. Utredningen framhöll att det var särskilt viktigt att 
endast satsa på program där effekterna är klart dokumenterade eller där det råder 
en allmän enighet om programmens värde. Den var också angelägen att avgränsa 
hälso- och sjukvårdens uppdrag och låta andra sektorer ta ansvar. T ex ansåg den 
att arbetsgivarna måste ta ansvar för arbetsmiljöfrågor och kommunerna för andra 
delar. 
 
 
4.1 Varför har så lite hänt? 
 
Trots att hälso- och sjukvårdslagen och politiska dokument anger att 
folkhälsofrågorna är viktiga och Prioriteringsutredningen gav dem tämligen hög 
prioritet har intresset för folkhälsoarbete i praktiken och för hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder varit begränsat inom hälso- och sjukvårdens löpande 
verksamhet. Ett undantag utgör dock de väl etablerade verksamheterna med 
förebyggande mödrahälsovård, förebyggande barnhälsovård och förebyggande 
tandhälsovård för barn och ungdom. I Socialstyrelsens arbete med nationella 
riktlinjer som underlag för prioriteringar har emellertid preventiva högriskinsatser 
numera fått en tydlig plats i de vertikala prioriteringarna.  
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Det är inte bara i Sverige som det varit trögt att föra in preventionen på ett 
systematiskt sätt i sjukvården. Den andra norska prioriteringsutredningen, 
Prioritering på ny, som kom 1997, tio år efter den första, konstaterade att 
prevention var en olöst utmaning och pekade på det stora antal sektorer i den 
kommunala verksamheten som måste involveras (NOU 1997:18).  
 
Förklaringarna till svårigheterna att få prevention högre prioriterat är många: 
• Definitioner och begrepp är oklara och används olika av olika aktörer.  
• Kännedomen om folkhälsovetenskapens kunskapsläge och om metoder att 

påverka viktiga bestämningsfaktorer för hälsa är begränsad hos beslutsfattare 
och kliniskt verksamma. 

• Det är komplicerat att utvärdera effekterna av folkhälsoarbete och ofta måste 
annan metodik användas än för traditionellt behandlingsarbete. 

• Dagens sjukdomsbörda är till viktiga delar en följd av gårdagens livsvillkor och 
dagens livsvillkor formar morgondagens hälsa. Resultaten av breda åtgärder på 
befolkningsnivå kan således ses först på längre sikt och oftast inte i form av 
enskilda personers förbättring utan i form av förbättrad hälsa för grupper. 

• I klinisk verksamhet behandlas en patient som har ett individuellt behov. I 
hälsofrämjande arbete vet man aldrig vilka av dem som är föremål för åtgärd 
som skulle kunna komma att drabbas av sjukdom. De etiska frågorna och 
människors följsamhet till föreslagna åtgärder följer andra regler än för 
traditionell behandling. 

• Hälsofrämjande arbete är i princip ett tvärsektoriellt arbete och samhällets 
institutioner är sällan organiserade för detta. Lagstiftningen underlättar inte 
heller alltid sektorsöverskridande verksamhet. Kunskaperna kan finnas i en 
organisation, investeringar och insatser ska kanske göras i en annan och 
resultaten, intäkterna, kanske visar sig i en tredje. Det reser frågor om vad som 
egentligen bör räknas in i hälso- och sjukvårdsorganisationen och därmed också 
vad HSL:s § 8 om samverkan egentligen innebär i gemensamma prioriteringar. 

 
 
4.2 Kan vi finna metoder att få mer att hända? 
 
I Socialstyrelsens arbete med vårdriktlinjer som underlag för prioriteringar har som 
nämnts preventionen numera fått en tydlig plats i de vertikala prioriteringarna. 
Detta är inte tillräckligt utan prioritering av prevention måste utvecklas ytterligare.  
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Men för att det ska bli möjligt behövs: 
• En begreppsapparat som med större tydlighet än vi har idag kan definiera 

arbetsfältet och ansvarsområdena, något som diskuterades i föregående 
avsnitt 

• Ökad användning av de nya kunskaper om ohälsans bestämningsfaktorer 
och hälsans villkor som finns 

• Systematisk användning av de utprövade metoder som gör det möjligt att 
påverka dessa 

• En metod för att systematiskt prioritera preventiva insatser 
 
Att prioritera innebär att rangordna alternativ och välja ut dem som ska ges 
företräde. Prioriteringsprocessen inom hälso- och sjukvården har som tidigare 
beskrivits delats upp i vertikala och horisontella prioriteringar. Vid vertikala 
prioriteringar kan alternativen exempelvis vara behandlingsformer för ett visst 
tillstånd. Vid horisontella prioriteringar kan alternativen vara behovsgrupper. Om 
man skall kunna föra en dialog mellan verksamhetsansvariga och politiker bör man 
eftersträva ”samma” prioriteringsobjekt, d v s kombinationer av tillstånd och 
åtgärder. Vertikala prioriteringar innebär en rangordning inom en sjukdomsgrupp 
eller ett verksamhetsområde medan horisontella prioriteringar kräver en avvägning 
mellan sjukdomsgrupper/verksamhetsområden. 
 
Först några översiktliga överväganden och några avgränsningar. Prevention av 
typen högriskstrategi, d v s åtgärder riktade till någon som har en individuell risk 
att insjukna eller att försämras i en diagnostiserad sjukdom, är i princip en uppgift 
för hälso- och sjukvården. Kunskaperna och metoderna finns, eller bör finnas, här. 
Sjukvårdens kontakter med stora grupper av befolkningen och dess förtroende och 
legitimitet är viktiga förutsättningar för framgång. Begreppet förebyggande 
åtgärder och program kommer i detta avsnitt att begränsas till vad som av tradition 
räknas hit, alltså metoder att påverka livsstilsfaktorer och metoder för att söka upp 
individer med av sjukvården ännu okänd hög risk. 
 
4.2.1 Vertikala prioriteringar och förebyggande högriskstrategier 
Förebyggande åtgärder bör betraktas som en behandlingsform bland flera andra för 
kända sjukdomar och är således en naturlig del av den vertikala prioriteringen. 
Bedömningen av rangordning kompliceras av att samma åtgärd, t ex rökslutarstöd, 
är en effektiv åtgärd för ett stort antal sjukdomar, medan den medicinska 
behandlingen är mera specifik för varje sjukdomsgrupp. Påverkan av 
livsstilsfaktorer har betydelse i alla stadier av sjukdomsprocessen, inte bara i tidiga 
skeenden. Allt fler livsstilsmediciner utvecklas för att hjälpa människor att 
förändra riskbeteenden. Gränsen inom högriskstrategierna blir därmed alltmer 
flytande mellan förebyggande åtgärder och traditionell (medicinsk) behandling. 
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Inom området vertikala prioriteringar kommer tre delavsnitt att diskuteras. Två har 
en av sjukvården känd risk (ruta A i matrisen figur 2): 

• Vertikala prioriteringar av förebyggande åtgärder inom sjukdomsgrupper  
• Vertikala prioriteringar inom riskfaktorområden 
Ett tredje avsnitt berör metoder för uppsökande verksamhet vid okänd hög risk 
(ruta B i matrisen): 
- screening för sjukdomar  
- opportunistisk screening för riskbeteenden  
- populationsscreening för riskbeteenden  

 
Vertikala prioriteringar inom sjukdomsgrupper 
Ofta utgår man från breda sjukdomsspecifika grupper, t ex hjärt-kärlsjukdomar, 
cancer, självmord eller olycksfallsskador och beaktar i prioriteringsarbetet hela 
skalan av individinriktad beteendepåverkan, medicinsk behandling, rehabilitering 
och omvårdnad. Allt detta är åtgärder inom en högriskstrategi. Det som av klinisk 
tradition kallas prevention, alltså att påverka livsstilsfaktorer som är viktiga för 
prognosen skiljer sig till sin natur inte från annat kliniskt arbete med enskilda 
patienter. Risken för försämring och komplikationer är väl kartlagda, vare sig det 
gäller hög konsumtion av cigaretter eller högt blodtryck, och åtgärderna är att få 
patientens medverkan till att minska risken med olika kombinationer av förändring 
av beteende och läkemedel. Både förslag om beteendeförändring och långvarig 
regelbunden medicinering innebär betydande ingrepp i livsstilen och kräver 
patientens medverkan och motivation. 
 
Livsstilsfaktorer ingår i flera av de pågående utvecklingsprojekten med vertikala 
prioriteringar inom sjukvården. Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård, det 
första av de nationella programmen med öppna vertikala prioriteringar, som har 
underrubriken ”Beslutsstöd för prioriteringar”, analyserar och bedömer icke-
medicinska metoder på samma villkor som medicinska. Först ges en bedömning av 
tillståndets svårighetsgrad. Därefter bedöms åtgärdens patientnytta (effekter på 
olika komponenter i sjukdomsbilden) och risken för biverkningar analyseras från 
befintligt kunskapsunderlag. Kostnadseffektiviteten bedöms, d v s kostnaden för 
åtgärden ställs i relation till patientnytta. Från denna analys görs en rangordning. 
Det har utvecklats en praxis att använda en tiogradig skala, där 1 är högsta prioritet 
och 10 lägsta. Livsstilsfaktorer har kommit att rangordnas med hög prioritet för 
flera typer av hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen 2004). 
 
I Socialstyrelsens modell för vertikala prioriteringar kommer förebyggande 
åtgärder in på ett naturligt sätt och finns med som en av ett antal komponenter i en 
högriskstrategi. Själva modellen är anpassad till sjukvårdens organisation och 
tradition och behöver inte utvecklas vidare för denna del av preventionen.  
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Kunskaperna om riskfaktorerna för sjukdomen i fråga och livsstilsfaktorernas 
betydelse för effekten av behandlingar finns som regel i faktaunderlag och kliniska 
erfarenheter i vården. Tillämpningen borde egentligen vara ganska enkel. Som 
tidigare beskrivits är orsaken till att sjukdom uppkommer en sammansatt väv av ett 
antal riskfaktorer. En sjukdom beror således på flera riskfaktorer.  
 
På liknande sätt kan en riskfaktor, som t ex rökning, finnas med bland orsakerna 
till flera olika sjukdomar. Detta komplicerar analysen. Försök har gjorts att 
kombinera viktiga riskfaktorer för viss sjukdom i riskindex. För risk för 
kardiovaskulär död (hjärtinfarkt och stroke) har ett SCORE-system utarbetats 
(Wilhelmsen m fl 2004).  I riskbedömningen tas hänsyn till kön, ålder, rökning, 
blodtryck och kolesterolnivåer. Utfallet i SCORE-diagrammet ger ett översiktligt 
mått på tillståndets svårighetsgrad. En begränsning är att analysen endast har 
dödlighet inom 10 år som utfallsmått och att t ex långvarig sjukdom med 
funktionsbegränsningar och behandlingsbehov inte är medräknat. För att beskriva 
de specifika åtgärderna mot varje riskfaktor och att bedöma deras patientnytta och 
kostnadseffektivitet måste man ändå analysera varje riskfaktor för sig. 
 
Det förefaller finnas ett glapp mellan kunskaperna om livsstilsfaktorernas 
betydelse för många sjukdomar och genomslaget i det kliniska arbetet. Ett skäl är 
sannolikt att traditionens makt är stark att sjukdomar i första hand ska påverkas 
med medicinska metoder.  
 
Ett annat skäl kan vara att läkare är ovana att använda även utprövade och 
utvärderade metoder för beteendepåverkan. Sakkunniga inom folkhälsoarbete och 
livsstilspåverkan borde därför alltid finnas med i det vertikala prioriteringsarbetet 
för sjukdomsgrupper i större utsträckning än som sker nu. Bland det stora antalet 
experter i de olika grupperna som tog fram hjärt-kärlprogrammet fanns endast 
någon enstaka folkhälsoexpert. 
 
Vertikala prioriteringar inom riskfaktorområden  
När man analyserar alla tillgängliga åtgärder för ett antal vanliga diagnoser, t ex 
astma, bröstcancer, hjärtinfarkt, stroke och diabetes, finner man att medicinska 
behandlingsåtgärder ofta är specifika för respektive diagnosgrupp. Många av 
livsstilsfaktorerna finns med bland orsakerna till flera av våra folksjukdomar. 
Åtgärder för att förändra riskbeteendet kan därigenom vara effektiva för att minska 
risken att insjukna i ett antal sjukdomar. Åtgärderna är således inte specifika för 
enskilda diagnoser utan blir generella och gemensamma för ett stort antal 
sjukdomar (se figur 3).  
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Rangordningen av åtgärder mot ett riskbeteende som rökning, baserat på 
kostnadseffektivitet att förhindra sjukdom eller lindra allvarliga konsekvenser av 
sjukdom, kommer med stor sannolikhet att bli högre om patientnyttan inte 
beräknas för en avgränsad sjukdomsgrupp utan för den multipla effekten genom 
påverkan på flera sjukdomar och patientgrupper.  
 
 Sjukdomsgrupp 
Intervention       A            B        C        D     ETC  
Hälsofrämjande Generella 
Sjukdomsföre-
byggande 

Generella 

Tidig diagnos/ 
behandling 

Specifika 

Behandling 
 

Specifika 

Omvårdnad 
 

Generella 

 
Figur 3. Specifika och generella åtgärder för olika sjukdomsgrupper 
 
 
I det följande avsnittet prövas, om den grundmodell för analysschema av 
beslutsstöd för prioriteringar, som utvecklats i Socialstyrelsens riktlinjer för 
hjärtsjukvård (Socialstyrelsen 2004) kan användas även för prioriteringar när 
riskbeteende och inte sjukdomsgrupp är hälsoproblemet och prioriteringsobjektet. 
Analysen sker i sex steg.  
 
Steg 1 innebär en huvudgruppering av viktiga kända riskfaktorer i livsstilen för 
nedsatt hälsa. I litteraturen finns god dokumentation om tobaksbruk, 
alkoholkonsumtion, ogynnsamma matvanor, bristande fysikt aktivitet, 
narkotikabruk, stresshantering, sexualvanor som sådana riskfaktorer. I det tidigare 
refererade SCORE-diagrammet om risk för kardiovaskulär död ingår 
kolesterolnivåer och blodtryck som riskfaktorer jämte rökning. En ytterligare 
riskfaktor där kunskapsunderlaget blivit allt bättre är övervikt. Övervikt, högt 
blodtryck och avvikande kolesterolvärde är biomedicinska riskmarkörer eller 
symptomfria tidiga sjukdomstillstånd som visserligen också kan ha livsstilsfaktorer 
som orsak, men som inte är riskbeteenden. I prioriteringsanalysen är det mest 
logiskt att betrakta dem som sjukdomsgrupper. Både de biomedicinska markörerna 
och livsstilsfrågorna är lika på det sättet att åtgärder mot dem minskar risken för 
sjukdom eller för försämring av sjukdom.  
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Jag menar ändå att det finns skäl att inte blanda ihop riskfaktorer av olika karaktär i 
den teoretiska modellen, i synnerhet som livsstilsfaktorer ofta föregår de 
biomedicinska riskmarkörerna och är orsak till dem. Åtgärdspaket mot en rätt 
diffus mix av olika typer av riskfaktorer kan vara en orsak till att det varit svårt att 
få de systematiskt utarbetade och värderade metoderna mot de enskilda faktorerna 
att slå igenom i praktiken. ”Råd om livsstilsförändringar” anges ganska ofta som 
behandlingsrekommendation och är ju föga preciserat jämfört detaljerade råd om 
preparatval och dosering för farmakologisk behandling. Även livsstilsförändringar 
kan genomföras med kombinationer av beteendepåverkan och farmakologisk 
behandling (t ex nikotinersättning vid rökavvänjning). 
 
Olycksfallsförebyggande arbete framhålls också som ett område för framgångsrik 
prevention. Åtgärderna är i första hand miljöförändringar i arbetsmiljö, trafikmiljö, 
boende- och hemmamiljö och hör till befolkningsstrategierna. I detta avsnitt 
koncentreras framställningen till hur sjukvården ur prioriteringssynpunkt ska 
bedöma de hälsomässigt viktiga livsstilsfaktorerna.  
 
Modellen för beslutsstöd för prioriteringar prövas i det följande med tobaksbruk 
som exempel. Underlaget presenteras i sex steg. I en matris presenteras sedan 
resultatet översiktligt (figur 4). I steg 1 väljs tobaksbruk som det tillstånd för vilket 
svårighetsgrad och åtgärdsalternativ ska analyseras. Användning av tobak anses 
vara den enskilt största hälsorisken i Sverige och summan av tobaksbrukets bidrag 
till sjukdomsbördan i form av förtida död, nedsatt funktionsförmåga och sänkt 
livskvalitet är stor. Dessutom visar välgjorda utvärderingar att det finns effektiva 
åtgärder för att ändra patienternas rökvanor. Faktauppgifter är hämtade från 
Socialstyrelsen folkhälsorapport (Socialstyrelsen 2001), Statens folkhälsoinstituts 
rapport Tobak och avvänjning (Statens folkhälsoinstitut 2004) och ett temanummer 
i Socialmedicinsk tidskrift: Tobaksprevention i Norden (Socialmedicinsk tidskrift 
2004). Eftersom tobaksvanorna ständigt ändras och kunskaperna om skadorna 
ständigt fylls på så kan sifferuppgifterna variera något mellan studier som 
genomförts med endast något års intervall. Exakthet och aktualitet i sifferuppgifter 
har dock ingen betydelse för de principiella resonemangen i exemplet. 
 
Steg 2 innebär att undergrupper av riskbeteenden identifieras utifrån svårighetsgrad 
(risk). Fyra undergrupper av tobaksbruk skulle kunna vara dagligrökning, passiv 
rökning, tillfällighetsrökning och snusning. Undergruppen dagligrökning följs i 
exemplets fortsättning. Andelen dagligrökare är enligt Folkhälsoinstitutets enkät 
2004 bland män 14 procent och bland kvinnor 19 procent. Stora variationer finns 
inom grupperna beroende på utbildningsnivå, ursprungsland m m. 
Sjukdomsbördan kan beräknas på följande sätt: i Sverige beräknas 6 400 personer 
per år dö av egen rökning.  
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I genomsnitt förloras 7 till 8 år av förväntad livslängd. Många rökare drabbas 
dessutom av kroniska sjukdomar och lidande ett antal år. Rökning skadar praktisk 
taget alla organ i kroppen. Gifterna från cigarettröken följer med överallt dit blodet 
strömmar. Dessutom påverkar röken direkt slemhinnorna i mun, svalg, luftvägar 
och lungor. Rökning är en viktig faktor bakom hjärt-kärlsjukdomar (t ex 60 
procent av aortaaneurysm), flera cancerformer, särskilt lungcancer (90 procent), 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke, diabeteskomplikationer, 
osteoporos med frakturer, tandlossning, komplikationer till graviditet och 
förlossningar och låg födelsevikt hos barn m m. Beräknat på de tre stora 
sjukdomsgrupperna cancer, sjukdomar i andningsorganen och hjärt-kärlsjukdomar 
uppgår samhällskostnaderna för dessa per år till 26 miljarder kronor fördelat med 
2,2 miljarder sjukvårdskostnader, 6 miljarder för dödsfall och förtidspensioner och 
18 miljarder för sjukskrivningar. Det utgjorde då 6,7 procent av de beräknade 
totala samhällskostnaderna för samtliga sjukdomar. I översiktsschemat skattas 
risken för förtida död eller permanent skada i tre steg: ingen risk, måttlig risk, hög 
risk. Aktuell skattning för dagligrökning: hög risk.  
 
Steg 3  
I tredje steget matchas de identifierade riskfaktorerna mot åtgärder att påverka 
dem. I princip rör det sig om olika kombinationer av beteendepåverkan och 
läkemedel. Som grupp väljs dagligrökare. För dem redovisas två typer av åtgärder 
(program): 
 
1. Alla patienter som söker i sjukvården tillfrågas om rökvanor, vilka 
dokumenteras i journalen. Dagligrökare får ett kort motiverande samtal och 
erbjudande om läkemedel för nikotinersättning samt uppföljningssamtal. 
2. Stöd och behandling hos utbildad tobaksavvänjare. 
 
Effekter: med kort rådgivning plus nikotinläkemedel är andelen rökfria personer 
efter 1 år 10 procent. Vid behandling hos utbildad rökavvänjare 30 till 40 procent. 
Effekterna graderas i översikten enligt följande skala: ingen, lätt, måttlig, stor 
påverkan. 10 till 40 procent symptomfria från ett allvarligt tillstånd ett år efter 
behandling kan bedömas som måttlig till stor påverkan. 
 
Steg 4 
Det vetenskapliga underlaget för åtgärdernas effekter (evidens) granskas. 
Graderingen sker i fyra steg, från grad 1 med starkt vetenskapligt underlag till grad 
4 med otillräckligt underlag. Utan att uppdraget medgivit en fullständig 
genomgång av underlaget bör evidensgraden kunna bedömas till minst grad 2.   
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Steg 5 
Kostnadseffektiviteten bedöms med hjälp av tillgängligt hälsoekonomiskt underlag 
eller med skattning. Kostnader för ett program för tobaksprevention och 
hälsoeffekterna av det har beräknats i Folkhälsoinstitutets skrift 
(Folkhälsoinstitutet 2004). Kostnader för rökavvänjning per vunnet levnadsår är  
3 000 - 10 000 kr. Denna kostnad per vunnet levnadsår är mycket låg jämfört med 
många andra åtgärder i sjukvården och kostnadseffektiviteten således hög för ett 
sådant program. 
 
Steg 6 
I det avslutande steget utarbetas en rangordning baserad på tillståndets 
svårighetsgrad och åtgärdens förväntade nytta, kostnadseffektivitet och 
evidensgrad av åtgärden. Rangordningen redovisas i en skala 1 till 10, där siffran 1 
anger att kategorin bör ha högsta prioritet. En rangordning som ska användas i en 
verklig prioriteringssituation kräver en mer fullständig genomgång av litteratur och 
en bredare diskussion än vad som är möjligt i denna rapport. I exemplet ges 
behandling av dagligrökare med kort rådgivning plus nikotinersättning 
rangordning 3 medan behandling av dagligrökare hos utbildad rökavvänjare 
rangordnas som 1. 
 
 
Tillstånd 
(riskfaktor) 
Åtgärd 

Sjukdomsbörda Patientnytta 
och effekt 

Evidens för 
effekt 

Kostnads- 
effektivitet 

Rang-
ordning 

Daglig rökning 
Kort motiverande 
samtal+nikotinhjälp
medel 

Stor risk för 
allvarlig sjukdom 
och förtida död  

Måttlig 
effekt 

Måttlig till 
stark 
evidens 

Hög 3 

Daglig rökning 
Besök hos utbildad 
tobaksavvänjare 

Stor risk för 
allvarlig sjukdom 
och förtida död 

Stor effekt Stark 
evidens 

Hög 1 

 
Figur 4. Principer för vertikal rangordning för riskfaktorområden. Exempel: daglig 
rökning 
 
 
På samma sätt som i exemplet kan andra viktiga riskbeteenden analyseras 
systematiskt. Kombinationerna av sjukdomar blir delvis annorlunda för dem och 
det vetenskapliga underlaget för åtgärdernas effekter är har sällan lika hög kvalitet 
som för tobak. Fler skattningar får sannolikt göras. För tobaksbruk gäller att 
skadorna nästan enbart är hälsomässiga. Hög alkoholkonsumtion medför förutom 
somatiska och psykiska skador också omfattande sociala problem. Effekter av 
interventioner på dessa bör räknas in i ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Befolkningsenkäter visar att man ofta finner livsstilsmönster där samma individ 
kombinerar flera riskbeteenden. Situationen kan också vara kopplad till pressade 
livsvillkor med knapp ekonomi, låg utbildning, skör anknytning till arbetslivet och 
svagt socialt nätverk även i övrigt. En vanlig invändning från folkhälsoarbetare är: 
det går inte att reducera hälsofrågorna till en avgränsad riskfaktor. Allt hänger 
samman, flera riskbeteenden finns ofta samlade hos en person, som dessutom inte 
sällan har problematiska livsvillkor. Men allt kan faktiskt inte åtgärdas fullt ut och 
samtidigt, i så fall skulle vi inte behöva någon prioriteringsdiskussion. Det måste 
ingå i behandlarens professionalitet att kunna ta hänsyn till patientens livsvillkor 
och övriga hälsoproblem. I annat fall skulle vi inte heller kunna diskutera 
prioriteringar inom hjärtsjukvård, eftersom vissa patienter också har t ex diabetes.  
 
Vissa organisatoriska överväganden kan behöva göras för att klara dessa uppgifter. 
Om det krävs en kombination av medicinsk, beteendevetenskaplig, 
samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig kompetens bör kanske särskilda 
kompetenscentra för beteendepåverkan av livsstilsfaktorer byggs upp för de 
komplexa situationerna. Det betyder möjligen, att man får ompröva 
Prioriteringsutredningens tankar att inte bredda sjukvårdens kompetens för att 
klara andra åtgärder än de som kräver medicinsk kompetens.   
 
En genomgång av specifika riskfaktorer/livsstilsområden och aktuella åtgärder kan 
bilda underlag för prioritering mellan t ex kostrådgivning, fysisk träning på recept, 
tidig intervention vid hög alkoholkonsumtion etc. Alla riskfaktorområden och alla 
åtgärder kan inte vara lika angelägna utan ett val mellan vilka som ska gå före och 
vilka som får träda tillbaka kan behöva göras. Bör rökavvänjning vara ett högre 
prioriterat område än behandling av övervikt och hög alkoholkonsumtion? Det är 
då en fråga om horisontell prioritering. 
 
4.3.2 Metoder för uppsökande verksamhet vid okänd hög risk 
Screeningprogram för sjukdomar  
Den folkhälsovetenskapliga definitionen av sekundär prevention är att komma in 
tidigt med åtgärder innan sjukdomen eller sjukdomsrisken har hunnit ge manifesta 
skador. Det antas effektivisera behandlingen, förkorta sjukdomstiden och minska 
risken för försämring och komplikationer. Att inga kliniska manifestationer ännu 
har uppträtt, betyder att patienten kanske inte är medveten om åtgärdsbehovet och 
inte är känd vid sjukvården för de aktuella problemen. Någon form av uppsökande 
verksamhet och diagnostisk procedur behövs. 
 
Med screening (sållning) menar man att med någon enkel metod påvisa tidiga 
sjukdomstecken eller riskindikatorer som individen inte känner till eller inte söker 
för. Det är det första steget i en diagnos- och åtgärdsprocess, där de med misstänkta 
fynd erbjuds vidare diagnos och åtgärd.  
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Masscreening eller populationsbaserad screening är när hela befolkningen, eller 
hela riskpopulationer, t ex kvinnor i vissa åldersgrupper, erbjuds undersökningen. 
Det finns en välutvecklad modell med tydliga kriterier för när en sjukdom lämpar 
sig för screening (Janlert 2000). Kortfattat innebär det: 

• Sjukdomen ska innebära ett allvarligt hälsoproblem 
• Sjukdomen ska ha ett latent eller tidigt symtomstadium 
• Det ska finnas ett enkelt, ofarligt test som kan accepteras av befolkningens 

och som med rimlig säkerhet kan upptäcka detta stadium 
• Det ska finnas en behandling som vid tidig intervention förbättrar 

prognosen 
• Den påfrestning eller skada som tillfälligt sker på de inbjudna genom 

informationen och undersökningen ska vara liten i förhållande till vinsterna 
för programmet som helhet.  

Dessutom finns några regler som berör resurser, organisation, utvärdering och 
revidering.  
 
Rangordningen av screeningprogram för en viss sjukdom är som alla andra 
åtgärdsområden beroende av tillståndets svårighetsgrad och risk, patientnyttan av 
åtgärden och kostnadseffektiviteten. Det är en typ av åtgärd bland många andra och 
hör alltså hemma i de vertikala prioriteringarna inom sjukdomsgrupper. Några 
screeningprogram, som bedömts fylla kriterierna ovan och där patientnyttan står i 
relation till kostnaderna finns sedan länge som rutiner i sjukvården. Det är program 
för cancer i livmodershalsen och för bröstcancer hos kvinnor. Screeningens 
rangordning i förhållande till andra åtgärder att möta respektive sjukdom har ännu 
inte bedömts i en systematisk prioriteringsanalys.  
 
Flera andra områden prövas och några kommer sannolikt att bli accepterade för 
masscreening under de närmaste åren. Det är t ex prostatacancer, cancer i tjocktarm 
och ändtarm och bråck på kroppspulsådern (aorta-aneurysm). Att områdena fyller 
de etiska villkoren för screening innebär dock inte att de automatiskt är 
högprioriterade utan de bör prövas i den pågående prioriteringsprocessen enligt 
samma villkor som andra åtgärder.  
 
Inom förebyggande mödrahälsovård och barnhälsovård utförs en rad 
hälsokontroller som kan liknas med screening. Det gäller kontroller av den gravida 
kvinnan och fostret, screening av sällsynta men allvarliga 
ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödda, tillväxt- och utvecklingskontroller av 
barn. Genom att praktiskt taget hela populationen (de flesta gravida kvinnor och de 
flesta barn) deltar blir både organisation och etiska frågor enklare och programmen 
kan liknas vid s k opportunistisk screening (se nedan).  
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Ytterligare en form där begreppet screening används är den genetiska screeningen.  
Det innebär att anhöriga till patienter med vissa typer av allvarliga och ärftliga 
sjukdomar, mestadels vissa cancerformer, undersökts om de genetisk har hög risk 
för att utveckla cancer och därför bör opereras eller behandlas på annat sätt 
preventivt. Omfattningen är hittills liten. De etiska frågorna är i regel komplicerade 
och kräver stor omsorg.  
 
Redovisning av kunskapsunderlag för screening för aktuella diagnosgrupper och 
en rangordning av screening i förhållande till andra åtgärder inom den vertikala 
prioriteringen för respektive sjukdom är således ett första steg i 
prioriteringsprocessen. Olika screeningprogram kan sedan rangordnas i en 
horisontell prioritering och vid resursbrist finns det då underlag att och välja vilka 
program som bör genomföras i första hand. 
 
Opportunistisk screening av riskbeteenden  
Hur ska man finna de patienter som har kontakt med sjukvården och som har en 
livsstil som ger risk för kommande komplikationer, men som söker för sjukdomar 
eller besvär som inte direkt kopplas till livsstilen? Hur ska man nå personer ute i 
befolkningen som har en eller flera riskfaktorer i sin livsstil?  
 
Högprioriterade åtgärder finns för i varje fall vissa av faktorerna enligt 
redovisningen tidigare. En möjlighet är att, precis som för sjukdomar, komma 
överens om riktliner för s k opportunistisk screening i vården och sedan göra en 
rangordningsanalys av denna åtgärd. Opportunistisk screening innebär att man ”tar 
tillfället i akt” att göra ett diagnostiskt test, när patienten ändå har kontakt med 
sjukvården, oavsett om patienten söker för något som kan relateras till den risk 
man testar för. Denna typ av screening får inte blandas ihop med en 
populationsinriktad screening då man går ut i befolkningen och inbjuder hela 
grupper att få ett diagnostiskt test. Opportunistisk screening har använts och 
används regelmässigt inom sjukvården för vissa biomedicinska riskmarkörer. Vissa 
laboratorieprover på blod och urin tas rutinmässigt på alla. När dold syfilis var ett 
större problem än idag togs Wassermans test på alla som sökte. På de flesta 
vårdcentraler tar man blodtryck regelmässigt på alla nya patienter i vissa åldrar. 
Systematiska blodsockerundersökningar börjar också bli vanligt. Försök pågår med 
opportunistisk screening för prostatacancer och cancer i grovtarm och ändtarm. 
 
Kunskaperna om livsstilsfaktorerna betydelse är i allmänhet god i sjukvården. Men 
kunskaperna om systematiska och utvärderade metoder att påverka dem är svagare. 
Många interventionsprogram drivs som särskilda projekt, finansierade i särskild 
ordning och inte som en integrerad del av vården och blir därigenom inte heller 
aktuell för rangordning och prioritering.  
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Traditionen att använda läkemedel som förstahandsalternativ är stark hos läkare 
och patienter och blir ofta valet mot högt blodtryck och övervikt med förhöjda 
blodfetter fastän råd om kostförändring, fysisk aktivitet och rökstopp visat sig vara 
mer kostnadseffektivt. Ansvarsfrågor spelar också in. Så vitt känt har ingen läkare 
fått erinran eller varning från Ansvarsnämnden för att ha missat att ta reda på, 
dokumentera och adekvat åtgärda rökvanorna hos en storrökare. Om missen istället 
gäller ett förhöjt och behandlingskrävande blodtryck är risken för anmärkning 
betydligt större. När vi vet att ett antal faktorer i livsstilen svarar för en betydande 
riskökning för förtida död, funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet, att de ofta 
påverkar effekten av medicinska behandlingsåtgärder negativt och när vi vet att det 
finns utvärderade och kostnadseffektiva metoder att påverka dem, borde de också 
prioriteras utifrån samma villkor som medicinska åtgärder. Ett systematiskt 
prioriteringsarbete kan bli ett stöd för detta. Det innebär att riktlinjer tas fram för 
hur opportunistisk screening av olika riskbeteenden bör utvecklas.  
 
Det innebär också överenskommelser om vilka faktorer som ska efterfrågas och 
dokumenteras regelbundet, vilka patientgrupper det ska omfatta och vilka delar 
inom sjukvården som ska göra det. En systematisk genomgång av åtgärder utifrån 
det perspektivet kommer sannolikt att ge de icke-medicinska åtgärderna mot 
livsstilsfaktorer högre rangordning än idag. I steg 3 i prioriteringsanalysen för 
dagligrökning som presenterats tidigare ingår en opportunistisk screening som en 
del av åtgärdsprogrammet. 
 
Populationsbaserad screening av riskbeteenden  
I befolkningen finns ett stort antal symtomfria personer med riskbeteenden och 
riskfaktorer, dagligrökare, högkonsumenter av alkohol, de som slarvar med kosten, 
fysiskt inaktiva m m som ännu inte har någon fast sjukvårdskontakt och inte nås 
via program för opportunistisk screening. Det är knappast realistiskt att individuellt 
kalla enskilda personer att komma till vårdcentralen och berätta om sina 
levnadsvanor. Det faller bland annat på kriteriet om bred acceptans i befolkningen. 
En möjlig väg att pröva är att med informationskampanjer inbjuda befolkningen att 
få stöd med livsstilsförändringar från t ex vårdcentralerna. En sådan åtgärd bör 
naturligtvis rangordnas i en prioriteringsanalys. Metoden med 
informationskampanjer för att människor ska söka vården och få möjligheter till 
tidig diagnos och behandling vid allvarlig sjukdom har prövats för t ex malignt 
melanom.  
 
Populationsbaserade screeningprogram, som således vänder sig till hela eller vissa 
delar av populationen, kan uppfattas som befolkningsstrategier. Men åtgärderna 
ska nå människor som utsorterats som individer med hög risk för allvarliga 
försämringar. Det är därför en högriskstrategi (Ruta B i fig 2).  
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Därigenom är det också naturligt att hälso- och sjukvården har ansvaret för att 
åtgärderna, även åtgärder mot riskbeteenden, blir genomförda.  
 
4.3.3 Sammanfattning av beslutsmodeller för vertikal prioritering av 
prevention vid högriskstrategi 

• Vid vertikal prioritering inom sjukdomsgrupper kan åtgärder mot 
livsstilsfaktorer analyseras och rangordnas på samma sätt som andra 
behandlingsmetoder. 

• Åtgärder baserade på biomedicinska riskmarkörer prioriteras som åtgärder 
mot sjukdomsgrupper. 

• De olika riskfaktorerna i livsstilen som ofta kan leda till flera olika 
sjukdomar bör likställas med sjukdomsgrupper och analyseras var för sig på 
samma sätt och rangordnas utifrån svårighet (påverkan på hälsa), åtgärders 
effekter, evidensstyrkan för detta och kostnadseffektivitet. 

• Screening av sjukdomar (”sekundär prevention”) rangordnas inom ramen för 
vertikala prioriteringar för sjukdomen ifråga. 

• Det bör övervägas om det finns underlag att prioritera en opportunistisk 
screening för riskbeteende hos patienter som söker sjukvården. 

 
4.3.4 Horisontella prioriteringar och förebyggande högriskstrategier 
Horisontella prioriteringar innebär val mellan verksamhetsområden men också 
mellan olika sjukdomsgrupper och behovsgrupper. För de förebyggande åtgärderna 
som är högriskstrategier blir horisontella prioriteringar aktuellt i tre olika 
avseenden: 

• Att rangordna och välja ut vilka av riskfaktorerna i livsstilen som man bör 
åtgärda i första hand och vilka som kan senareläggas 

• Att rangordna och välja ut de biomedicinska riskmarkörer som man bör 
åtgärda i första hand och vilka som kan senareläggas 

• Att rangordna och välja ut de sjukdomsgrupper och riskfaktorer där särskilda 
program för tidig intervention är lämpliga (screeningprogram)  

 
Beslutsunderlag för detta tas fram med systematiska analyser av vertikala 
prioriteringar enligt modeller som redovisats i föregående avsnitt. Innan vi har 
sådant underlag är det inte möjligt att systematiskt rangordna och välja bland olika 
riskfaktorområden. Det är således ett omfattande analysarbete som krävs. Eftersom 
påverkan på livsstilsfaktorer av många uppfattas beröra värderingar och den 
personliga integriteten och friheten mer än traditionell medicinsk behandling är det 
angeläget att förtroendevalda deltar i detta arbete på ett öppet sätt. 
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4.3.5 Prioritering av befolkningsinriktade hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder. (Ruta C och D i matrisen i figur 2) 
Detta avsnitt inleds med en kort systematiskt översikt av strategierna inom 
rubrikens område. Därefter diskuteras hur de kan inordnas i en ansvars- och 
beslutsprocess för prioriteringar. 
 
Olika typer av strategier 
Det befolkningsinriktade arbetet innehåller moment av olika karaktär, där 
kompetens och ansvar för genomförandet måste vila på samverkan mellan 
organisationer. Insatserna kan få en målgruppsinriktning (ruta C, figur 2) med 
handlingsplaner för grupper eller områden som det är särskilt angeläget att nå, som 
gravida kvinnor, eller där det är känt att hälsoproblem och hälsorisker är särskilt 
stora. Exempel på det senare är arbetslösa, äldre, bostadsområden med hög andel 
låginkomsttagare och invandrare. Åtgärder bör utformas efter de hälsoproblem 
som finns och de speciella förutsättningar som råder för gruppen eller området. Det 
kan t ex vara angeläget att finna metoder att bryta den sociala isolering som finns 
hos vissa grupper invandrarkvinnor, eftersom de är viktiga aktörer när det gäller 
hälsan hos barnen. Några av våra bäst kända och mest framgångsrika, och idag 
högt prioriterade förebyggande program hör till denna kategori, nämligen den 
förebyggande mödra- och barnhälsovården samt förebyggande tandhälsovård för 
barn och unga. 
 
Åtgärderna kan också vara mer generella och riktas mot hela befolkningen (ruta D, 
figur 2). Direkt hälsoskyddande insatser är vaccinationer, skyddsläkemedel 
(fluorbehandling för att förebygga karies), livsmedelstillskott (jod i koksalt) etc. En 
del av de hälsoskyddande åtgärderna kräver på grund av distributionsformen 
kontakt med varje enskild individ när de genomförs (vaccinationer). De är ändå 
befolkningsinriktade, eftersom kontakten inte beror på en konstaterad förhöjd risk 
hos den enskilda.   
 
Informationsarbete har till syfte att ge människor kunskaper att göra hälsomässigt 
goda val. 
 
Arenaarbete innebär att handlingsplaner byggs upp kring de mötesplatser och de 
verksamheter där människor finns. Arbetsformen utvecklades i samband med 
WHO:s konferens i Ottowa 1986. Skolan och det lokala samhället med 
vårdcentralen som sjukvårdens representant är arenor som framhålls som viktiga. 
Arbetsplatsen och boendemiljön är andra exempel. Både internationellt och i 
Sverige har programarbete för hälsofrämjande skolor, hälsofrämjande 
arbetsplatser, hälsofrämjande sjukhus m m utvecklats. 
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Strukturella insatser för att fysikt och socialt utveckla stödjande miljöer och 
rättvisa förutsättningar för hälsa är det område som haft störst betydelse för de 
stora förbättringarna i folkhälsan under 1900-talet. Även för framtiden finns med 
stor sannolikhet viktiga åtgärder inom detta område för att bevara den folkhälsa vi 
nått och för att ytterligare förbättra den. Samhällsfrågor som arbetslöshet, sociala 
och ekonomiska klyftor och utanförskap angrips. Miljöpolitik, drogpolitik, 
jordbrukspolitik m m är andra viktiga områden. Åtgärderna är till stor del av 
politisk natur. Breda välfärdsvinster kan nås vid adekvata åtgärder. I lokala 
satsningar på samhällsarbete kan åtgärder utformas efter det lokala områdets 
särskilda strukturella problem. För att ge underlag för prioritering mellan olika 
åtgärder kan kunskaperna systematiseras i hälsokonsekvensbeskrivningar. Med det 
menas att man inför politiska beslut prövar om ett beslut kommer att leda till bättre 
eller sämre hälsa för medborgarna. 
 
Hälso- och sjukvårdens roll i det befolkningsinriktade arbetet 
Hälso- och sjukvården kan ha svårigheter att se sin roll och sitt ansvar i det 
befolkningsinriktade arbete med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagens 
inledande rader om att medicinskt förebygga, utreda och behandla och till 
prioriteringsutredningens diskussion om sjukvårdens begränsade ansvar. I flera 
policydokument, t ex i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 
framhålls att det breda befolkningsinriktade förebyggande arbetet inte är en uppgift 
för hälso- och sjukvården. Men HSL anger å andra sidan ett hälsoansvar för 
sjukvården och befolkningens hälsa är i hög grad beroende av breda 
befolkningsstrategiska satsningar. Nationella folkhälsokommittén ville förtydliga 
detta med förslag till en särskild folkhälsolag för kommuner och landsting som 
föreskrev ett ansvar för båda organisationerna att främja folkhälsan och upprätta 
folkhälsoplaner. Folkhälsolagstiftningen togs dock inte med i propositionen och 
riksdagsbeslutet om folkhälsopolitiken.  
 
HSL kräver att landsting och kommuner ska samverka med samhällsorgan, 
organisationer och privata vårdgivare. I en omfattande utredningen om finansiering 
och organisation av hälso- och sjukvården, HSU 2000, försökte man att i ett 
delbetänkande precisera hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet (SOU 
1997:119). Ansvaret och uppdraget kan kort i samfattas i några punkter: 

• Ta fram kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer och metoder att påverka 
dessa 

• Ta hand om patienterna med en helhetssyn och hälsoinriktning och erbjuda 
individinriktade förebyggande åtgärder 

• Delta i det lokala folkhälsoarbetet med primärvården som bas och särskilt 
bidra med kunskaper om de lokala hälsofrågorna. 
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Forsknings- och utvecklingsprojekt visar att ett effektivt befolkningsinriktat 
folkhälsoarbete bör kombinera en välorganiserad högriskstrategi (hälso- och 
sjukvård) med moment av alla ovan redovisade delstrategierna. Den stora 
utmaningen är att ta tillvara de olika aktörernas (medborgarna själva som enskilda 
eller i frivilligorganisationer, hälso- och sjukvården, primärkommunens 
institutioner, försäkringskassan, näringslivet samt staten) skilda roller i en 
gemensam uppgift. Befolkningsarbetet kan också fungera som en form av 
uppsökande verksamhet för att identifiera högriskindivider. För att det 
befolkningsinriktade arbetet ska vara trovärdigt måste man ta hand om efterfrågan 
av sjukvård, både den kända och de behov som identifieras genom 
befolkningsprojektet. Exempel på väl beskrivet och utvärderat projekt av sådan 
bred samverkan är Norsjö-projektet i Sverige (Weinehall 1997). 
 
Vem ska ta ansvar för horisontella respektive vertikala prioriteringar av 
befolkningsinriktat hälsoarbete? 
Lagstiftningen, traditionen inom hälso- och sjukvården och forskningen visar på en 
ansvarsfördelning där förebyggande åtgärder inom området högriskstrategi hör till 
hälso- och sjukvården kunskapsmässigt och i genomförande och kan prioriteras 
enligt samma modell som för övrig hälso- och sjukvård. För åtgärder med en 
befolkningsstrategi blir ansvarsfrågan mer komplicerad. En möjlig väg är att följa 
Prioriteringsutredningens tankar att fördela ansvar och uppgifter efter kompetens. 
Hälso- och sjukvården bör således få ansvar för de områden som kräver medicinsk 
kompetens.  
 
Det omfattar då: 

• Hälsoskyddsarbete (vaccinationer mm) 
• Informationsarbete om hälsans villkor  

 
Metoder för prioriteringar av dessa områden skulle då ingå i metodutvecklingen för 
horisontella prioriteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
 
Målgruppsinriktat hälsofrämjande arbete och arenaarbete har en mellanställning. 
Hälso- och sjukvårdens kunskaper behövs och insatserna är av både medicinsk och 
social karaktär. Inom detta område ställs särskilda krav på sjukvårdens samverkan 
med andra sektorer. Förebyggande mödra- och barnhälsovård, hälsoarbete i 
skolorna, samverkan i lokalsamhället (community development), uppsökande 
verksamhet för äldre är exempel. 
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De strategiska insatserna sker i regel med instrument som ligger utanför hälso- och 
sjukvården och prioriteringsprocessen rör prioriteringar mellan olika 
samhällsinsatser. Sjukvårdens ansvar är att med sina kunskaper bidra i 
hälsokonsekvensbeskrivningar av de olika politiska beslutsförslagen och 
därigenom underlag för beslut och prioriteringar. 
 
De två viktigaste organisationerna inom folkhälsans område är landstingen med 
hälso- och sjukvården och kommunerna med en lång rad uppgifter med betydelse 
för folkhälsan, utöver deras sjukvårdsansvar. Det är stora skillnader i 
utvecklingsarbete, organisation, kompetensförsörjning och prioriteringstänkande 
mellan de två. En dialog för gemensam etisk grund, gemensam beskrivning av 
uppdrag och mål och enighet om kunskapsunderlaget för folkhälsoarbetet måste 
starta. Det kan i sin tur vara ett underlag till ett gemensamt prioriteringsarbete, 
alltså en rangordning och val av hälsofrämjande insatser för befolkningen. Det 
innebär ett komplicerat och sannolikt rätt mödosamt och långsiktigt 
utvecklingsarbete. Det ligger vida bortom horisonten för denna rapport att 
analysera och föreslå metoder för detta. Figur 5 ger en översikt av 
problemområden, strategier och ansvarsfördelning i olika skeden av sjukdomars 
uppkomst och förlopp. 
 

  
 
Figur 5. Strategier, åtgärder och ansvar i olika stadier i sjukdomsförloppet 
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5. EVIDENSBASERAT FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Under senare år har kraven ökat på att det ska vara vetenskapligt styrkt att de 
metoder som används för behandling faktiskt ger de effekter man förväntar. 
Principen om evidensbaserad medicin (EBM) har slagit igenom och haft 
utomordentligt stor betydelse. I modellen för vertikala prioriteringar som 
presenterats tidigare i rapporten ingår graden av evidens som en viktig faktor i 
rangordningen av åtgärder. Med evidensbaserad medicin menas att man i 
beslutsfattande om åtgärder ska använda bästa tillgängliga kunskap från relevant 
forskning om åtgärdernas effekt och med hänsynstagande till speciella 
omständigheter för situationen (efter Sackett 1996). 
 
Stora delar av förebyggande arbete inom högriskområdet lämpar sig väl för 
utvärdering enligt den klassiska modellen med kontrollerade kliniska försök med 
slumpmässig fördelning av patienter på behandlade fall och kontroller. Det gäller 
läkemedelsbehandling i tidiga sjukdomsskeden men också åtgärder som 
rökslutarstöd, viktminskning med ändrade kost- och motionsvanor och tidig 
intervention vid hög alkoholkonsumtion. I större befolkningsinriktade projekt är 
det sällan möjligt att följa dessa regler och man måste enligt definitionen ovan ta 
hänsyn till de speciella omständigheterna. Dessa är: interventionen kan inte 
kontrolleras. Beteenden och livsstil förändras trendmässigt och det är svårt att 
bedöma vad som är en effekt – eller brist på effekt - av interventionen. I stora 
preventiva projekt sker ofta genom massmediarapporter och mun-till-mun-
spridning av information ett spill över från ett försöksområde till angränsande 
områden som används som kontrollområden. Detta innebär oftast att man 
underskattar effekten av själva interventionen. De sekundära spridningseffekterna i 
kontrollområdena kommer inte att noteras som effekter av interventionen utan 
bidrar istället till att förminska skillnader. 
 
Tidsintervallet mellan interventionen och det önskade utfallet, minskad dödlighet 
eller sjuklighet, är ofta mycket långt. Reducering av riskfaktorer t ex minskad 
frekvens av dagligrökare i en befolkning, kan mätas vid rutinmässiga uppföljningar 
av insatser. Man måste dock i utvärderingsstudier få belägg för att riskreducering 
också faktisk reducerar dödlighet, sjuklighet och förbättrar livskvalitet. 
 
Stora samhällsinriktade projekt innebär stora satsade resurser, omfattande 
utbildnings- och informationsaktiviteter, mycket energi nedlagt på samarbete 
mellan offentliga institutioner, folkrörelser, frivilligorganisationer och näringsliv, 
stor massmedial uppmärksamhet m m. Står sig de resultat man når under ganska 
speciella tillrättalagda experimentella betingelserna, när arbetet ska genomföras i 
vardagens rutinarbete?  
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Hur mycket betingas resultaten av lokala och kulturella förhållanden? Kan 
erfarenheter från små homogena kommuner tillämpas i stadsdelar i storstäderna? 
Problemen är likartade vid kliniska prövningar av läkemedel, då resultaten ska 
överföras från en studie med mycket strikta kriterier för vilka patienter som ska 
inkluderas till en mer blandad patientgrupp. Men problemet är mer komplext och 
svårbedömt i ett samhällsprojekt.  
 
Minskad förtida död, minskad incidens och ökad livskvalitet är målet för all hälso- 
och sjukvård, inklusive prevention. Det är mål av olika karaktär och det finns 
behov av samlade mått, index, som kan väga samman dem. Ett sådant samlat mått 
som ofta används vid utvärderingar av hälso- och sjukvård är kvalitetsjusterade 
levnadsår, QALY. Varje levnadsår ska ges en livskvalitetsvikt. Ett år med full 
hälsa har vikten 1 och ett år med nedsatt livskvalitet har ett värde mindre än 1 men 
högre än 0 (död). Hälsa mätt som QALY:s kan definieras som nuvärdet av en 
individs totala hälsa över sin livstid, d v s antalet förväntade QALY:s. Möjligheter 
finns att jämföra hälsan mellan olika populationer och mellan grupper inom en 
population och på så sätt översiktligt få en bild av folkhälsan. Genom att mäta 
förändringar över tid av QALY:s kan hälsovinsterna av olika interventioner 
värderas. Kostnader per vunnet QALY kan beräknas om man känner till 
kostnaderna för interventionen, och jämförbara mått på kostnadseffektivitet av 
skilda typer av åtgärder kan räknas fram. I beskrivningar av folkhälsan har också 
ett annat mått använts nämligen DALY, Disability Adjusted Life Years. Det är ett 
slags spegelbild av QALY och mäter förlusten av friskt liv. Ett förlorat levnadsår 
ges ett värde 1 av sjukdomsbörda eller ohälsobelastning, ett år med full hälsa värde 
0 och ett år med sänkt funktionsförmåga ett värde mellan 0 och 1. QALY:s 
användes tidigt för att utvärdera kliniska behandlingar. DALY:s introducerades av 
Världsbanken och WHO för att jämföra brister i folkhälsan mellan i olika 
populationer.  
 
QALY mäter alltså positiva effekter i form av hälsovinster av insatta åtgärder, 
medan DALY mäter sjukdomsbördan, alltså brist på hälsa, på grund av sjukdomar 
eller riskförhållanden. Om prioriteringar av prevention och klinisk behandling ska 
kunna ske i ett gemensamt arbete är det nödvändigt att använda samma 
utvärderingsmått av effekterna. Bland hälsoekonomer dominerar uppfattningen att 
QALY är att föredra (Burström m fl 2003). 
 
Eftersom folkhälsan mäts inte bara till nivå utan också till fördelning och minskad 
ojämlikhet i hälsa är ett viktigt folkhälsomål, har det också gjorts försök att väga in 
rättviseaspekten i index. Det innebär att en hälsovinst för grupper med svårt nedsatt 
hälsa bör värderas mer än samma hälsoförbättring hos dem med bättre utgångsläge.  
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Ett EQALY-index (equity adjusted QALY:s), jämlikhetsindex för hälsa, har 
prövats men ännu inte fått någon praktisk användning (Lindholm m fl 1998).  
 
Det kommer allt fler utvärderingar om vilken typ av förebyggande arbete som har 
effekter, en del även med hälsoekonomiska effektivitetsanalyser.  
Kunskapstillväxten kan illustreras av dessa exempel där det finns svenska 
utvärderingar som underlag till evidensbaserade beslut: 
• Insatser för att stödja patienter att sluta röka (SBU 1998).  
• Tidig och enkel intervention vid hög alkoholkonsumtion (Lindholm 1998) 
• Skadeförebyggande arbete i lokalsamhället (Lindqvist, Lindholm 2001) 
• Förebyggande tandhälsovård (SBU 2002) 
• Uppsökande verksamhet för äldre (Agahi m fl 2005) 
• Kombinerade högrisk- och befolkningsprogram för att förebygga hjärt-

kärlsjukdomar (Weinehall 1997) 
• Ett antal interventionsprojekt med utvärdering pågår inom  

- Kostråd för att förändra matvanor för att minska övervikt. 
 - Effekter av lågintensiv fysisk aktivitet 
 
Ett speciellt problem för det förebyggande arbetet är att det ofta drivs av eldsjälar 
med ideologi mer än systematisk kunskap som underlag eller att det finns en attityd 
att det klaras med ”sunt förnuft”. Utbildning och systematiskt arbetssätt kan då 
uppfattas som onödigt. 
 
 
5.1 Slutsatser 
 

• Det behövs mer systematisk utvärderingsforskning inom området 
• Kunskaper som redan finns måste spridas och användas i prioriteringsarbetet 
• Man bör eftersträva jämförbara mått på effekt och kostnadseffektivitet för 

prevention och klinisk behandling 
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6. ÖPPENHET OCH LEGITIMITET I PRIORITERINGAR AV 
PREVENTION 
 
Öppna prioriteringar innebär som nämndes i början av rapporten att besluten, 
grunderna och resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem och 
att det framgår vem som fattar beslut och har ansvar. Öppenhet ingår i en 
demokratiskt styrd hälso- och sjukvård och det finns förhoppningar att den kan 
bidra till att nödvändiga beslut om ransoneringar lättare förstås och accepteras, 
således att ge prioriteringsprocessen och besluten legitimitet. 
 
Frågan om hur förtroende och acceptans för prioriteringsprocessen kan skapas har 
analyserats i flera rapporter från Prioriteringscentrum, se särskilt rapport 2004:8, 
Prioriteringsprocessen Del II: det interna förtroendet (Garpenby 2004). Här ska 
tillämpningen på förebyggande och hälsofrämjande kortfattat diskuteras. 
 
Några speciella förhållanden som man måste ta med i analysen: 
• Människor kan uppfatta det som otillbörliga ingrepp i deras integritet och 

autonomi när man från sjukvården lägger resurser på att påverka deras livsstil. 
De etiska frågorna blir delvis annorlunda än för traditionell behandling.  

• Det kan vara svårt att acceptera om vardagssjukvården, som människor frågar 
efter, får mindre resurser och blir mindre tillgänglig än förebyggande åtgärder 
som de inte frågar efter och vars eventuella nytta för dem inträffar någon gång i 
framtiden. 

• Området betraktas som mindre professionellt, inte så tekniskt avancerat, med 
svagare vetenskapligt underlag och mer av ”sunt förnuft-karaktär” än kliniska 
medicinska metoder och får en position lite i utkanten av sjukvården. 

 
Förtroende måste säkerställas inom hälso- och sjukvårdens olika delar, intern 
legitimitet, och gentemot medborgarna, extern legitimitet. 
 
Förebyggande åtgärder accepteras inte lika självklart av befolkningen som 
medicinsk behandling. Det är som regel lättare att motivera patienter till att 
medicinera mot ett hög blodtryck än att börja med regelbunden fysisk aktivitet, 
även om effekten vore densamma. Legitimiteten av prioriteringar av förebyggande 
åtgärder måste därför diskuteras i sammanhang med möjligheterna att vinna 
acceptans över huvud taget för förebyggande åtgärder. 
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6.1 Etiska frågor 
 
I öppenheten ligger också att de etiska principerna ska vara diskuterade och 
tillgängliga. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder måste vila på samma 
grundregler för etik som annan verksamhet i sjukvården: Att alltid sträva efter 
autonomi, rättvisa, godhet, skadefrihet. Men området har också sina speciella 
etiska problem, särskilt befolkningsinriktade strategier som har syfte att påverka 
människors beteenden, t ex kan det ifrågasättas om inte vissa åtgärder kränker den 
grundläggande principen om varje människas lika värde och rätt till personlig 
integritet. Människor kan värdera att flera av för hälsan ogynnsamma 
livsstilsfaktorer tillför andra värden än hälsa och ökar livskvaliteten, i varje fall på 
kort sikt. Individens rätt att fritt få bestämma över sig själv måste respekteras. Å 
andra sidan översköljs befolkningen av reklam för varor och vanor som bör 
undvikas av hälsoskäl. Omtanken om autonomi övertolkas ibland till att patienter 
känner sig kränkta om livsstilsfaktorer berörs. Det anförs också att oro och 
skuldkänslor över självförvållad sjukdom ger större skada än den nytta som 
interventionen kan ge. Men studier visar att patienter snarare blir förvånade om 
deras doktor inte berör t ex rökning. Det gäller att göra det på rätt sätt, och 
utvärderade metoder finns och kan läras in. Ett förslag om förändrade vanor är 
knappast mer kränkande än förslag om långvarig medicinering med risk för 
biverkningar eller kirurgiska ingrepp i kroppen. Informationsinsatser kan påverka 
fel målgrupper. Unga flickor påverkas av kostråd för överviktiga till att få felaktiga 
och hälsofarliga matvanor.  
 
Att försumma att fråga efter och försöka påverka hälsoskadiga beteenden bryter 
mot nyttoprincipen att se till patientens bästa, likaväl som att försumma att mäta ett 
högt blodtryck och behandla det. 
 
Befolkningsstrategier på samhällsnivå för att skapa stödjande livsmiljöer för 
människor berör i första hand den grundläggande politiska/demokratiska frågan om 
gränsen för samhällets omsorg mot det enskilda ansvaret och berörs inte här. Men 
om åtgärderna försöker påverka människors individuella beteenden med utsagor att 
det är viktigt för deras hälsa, blir de etiska kraven annorlunda. Till skillnad mot vid 
högriskstrategi berör det en stor mängd människor som inte frågat efter hjälp. Ett 
antal av dem kommer inte heller att få några hälsoproblem, i varje fall inte svåra, 
av det beteende som de uppmanas att ändra. Vid befolkningsstrategier är det 
rimligt att ställa höga krav på evidens och att de åtgärder som vidtas faktiskt har 
avsedd effekt rörande nytta, risker och kostnader.  
 
Ytterligare etiska frågor uppkommer i de fall där beteendet påverkar andra än dem 
det direkt berör. Ett sådant exempel är risken för skador av passiv rökning, där 
även icke-rökare drabbas av förhöjd sjukdomsrisk i en tobaksliberal miljö.  
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Ett annat exempel är allmänna vaccinationsprogram. Om tillräckligt många avstår 
från att delta, ger det en högre risk inte bara för dem själva utan en ökad risk att en 
epidemi ska få fäste i området.  
 
Det sägs ibland att en fördel med förebyggande åtgärder är att de i varje fall inte 
har några biverkningar. Det kan stämma på individnivå men på en samhällsnivå 
håller knappast argumentet. En överbetoning av hälsofrågor medför flera problem. 
Hälsokommersialismen utnyttjar människors önskan om god hälsa och ångest inför 
sjukdom kommersiellt. Enkla, vardagliga och billiga aktiviteter som promenader, 
cykling, simning och goda matvanor trängs ut av dyra organiserade verksamheter, 
gym, hälsopreparat och livsstilsmediciner. Det blir ett sätt att få status för de friska 
och väletablerade. Hälsomarknaden expanderar snabbt i våra dagar. Ibland kan det 
övergå i en hälsofascism, vilket innebär en renlärighet med en elitistisk 
människosyn med ringaktning av svaga, sjuka och handikappade. Hälsa blir en 
moralisk fråga om livsstil och personligt ansvar. Hjälpsökande med 
”självförvållade sjukdomar” kan sättas på undantag. När hälsan framställs som det 
primära målet med livet, ett slags överordnad religion, och inte som ett medel att få 
ett bra liv kan man tala om en hälsoimperalism. En annan tveksam utveckling är att 
hälsofrågan medikaliseras. Biomedicinska metoder bryter in på områden som 
borde klaras på andra sätt. Piller och specialdieter lanseras mot övervikt istället för 
bra vardagskost och motion. Att kalla övervikt, som är en riskfaktor, för fetma, 
som är en sjukdom som kräver specifik behandling, är ett exempel på en 
medikalisering i språkbruket. Men man måste vara öppen för att nya läkemedel kan 
visa sig bli effektiva i att påverka allvariga riskfaktorer. Ett annat tidens tecken 
som också berör hälsofrågorna är individualiseringen. Var och en blir sig själv 
närmast och får ta ansvaret för sin hälsa bäst de kan. Solidaritet med svaga och 
med gemensamma hälsostödjande åtgärder blir en bristvara. 
 
 
6.2 Intern legitimitet 
 
Garpenby anger fyra komponenter som viktiga för den interna legitimiteten, d v s 
hur väl beslut accepteras av sjukvårdens egen personal; arbetsformer, 
beslutsunderlag, värderingar och förtroendeskapande institutioner.  
 
Arbetsformer. I denna rapport har visats, att de förebyggande högriskstrategierna 
inom hälso- och sjukvården kan analyseras och värderas enligt samma procedur 
som traditionell medicinsk behandling. Detta borde vara ett väsentligt steg för att 
utveckla den interna legitimiteten av området.  
 
Beslutsunderlag. Det finns adekvata kunskapsunderlag om vissa förebyggande 
åtgärder och deras effekt.  
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Visserligen måste utvärderingen ibland ske med hänsyn till bl a fördröjning i tid av 
effekterna, men likheterna med värdering av kliniska metoder är större än 
skillnaderna. För andra förebyggande åtgärder är kunskapsunderlaget fortfarande 
svagt. 
 
Värderingar. Hälso- och sjukdomsbegrepp är av tradition vidare inom 
folkhälsoområdet än inom klinisk medicin. Folkhälsobegreppet innehåller inte bara 
nivån på hälsan utan också fördelningen. En fortsatt diskussion om hälsobegrepp är 
önskvärd. 
 
Förtroendeskapande institutioner. Med detta menas inte formella organisationer 
utan mötesplatser, ”virtuella organisationer”, där olika professionella aktörer och 
politiker kan utbyta erfarenheter och skapa förståelse och förtroende för varandras 
olika roller och ansvar, förenas i ett gemensamt nytänkande och lära sig 
kommunicera. För prioritering av det befolkningsinriktade hälsoarbetet är detta 
avgörande. Aktörer och politiker från andra sektorer i samhället måste möta hälso- 
och sjukvårdens aktörer och skapa gemensam värdegrund, och acceptera ett 
gemensamt faktaunderlag. Detta är nog den största utmaningen för att skapa 
legitimitet och effektivitet vid prioritering av det förebyggande arbetet.  
 
 
6.3 Legitimitet för öppna prioriteringar (extern legitimitet) 
 
För en extern legitimitet, alltså förtroende och acceptans hos medborgarna om 
fördelning av hälso- och sjukvårdens resurser, anses det vara avgörande att rättvisa 
och legitima procedurer för beslutsfattande kan redovisas. Det kan också diskuteras 
i fyra komponenter, offentlighet, relevans, omprövning och genomförande  
 
Offentlighet. Nationella folkhälsokommitténs betänkande och folkhälsomålen är 
tydliga, detaljerade och lättlästa dokument. I de flesta landsting finns 
folkhälsoplaner som också är lättillgängliga. I dessa argumenteras för betydelsen 
av förebyggande och hälsofrämjande åtgärder men några diskussioner om 
prioriteringar mellan olika åtgärder och konsekvenser av detta är sällan redovisade.  
 
Relevans, som kan tolkas som de fakta och de principer som är underlag till 
besluten. Svårigheterna att få acceptans för prioritering av förebyggande insatser är 
det förhållandet som lite raljant kan uttryckas: ”Är det rimligt att prioritera resurser 
för att något inte ska hända om fem-tio år, när vi har svårt att ta hand om det som 
hände redan igår."  
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Gemensamma attityder om långsiktighet och om hälsomål överordnat 
produktionsmål måste utvecklas och lojalt försvaras av professionella företrädare 
och förtroendevalda. 
 
Omprövning: Om man utvecklar uppföljningsmetoder som mäter hälsomålen blir 
det naturligt att ompröva satsningar om målen inte nås på rimligt sätt. Åter är 
tidsavståndet mellan de prioriterade insatserna och hälsoeffekterna ett problem för 
det förebyggande arbetes legitimitet. Det är viktigt att ha etappmål, som minskat 
riskbeteende, som mätbara mål på kortare tid.  
 
Genomförande. En kompetent och trovärdig organisation för att genomföra 
prioriteringsprocessen måste kunna skapas.  
 
Vissa förebyggande åtgärder kan uppfattas göra större intrång i människors privata 
sfär och kan innehålla mer av värderingsmoment än medicinsk behandling. En 
öppen och fungerande dialog mellan företrädare för folkhälsokunskap och 
förtroendevalda måste utvecklas. Åtgärder bör inte sällan ske i andra 
samhällssektorer än hälso- och sjukvården, t ex genom politiska beslut i 
primärkommuner. Gemensamma folkhälsogrupper med företrädare för 
förtroendevalda och tjänstemän från olika samhällssektorer finns på flera håll. De 
ägnar sig idag i ringa eller ingen utsträckning åt prioriteringar, men skulle kunna 
användas för att arbeta fram processer hur den gemensamma prioriteringsprocessa 
ska genomföras. 
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7. ATT UTVECKLA PRIORITERINGSPROCESSEN FÖR 
HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – 
EN SAMMANFATTNING 
 
• Den modell, systematik och de arbetsmetoder som redan används i 

utvecklingsarbetet inom prioriteringsområdet kan användas som utgångspunkt 
för prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom hälso- och 
sjukvården. Det kräver dock att några grundläggande begrepp preciseras. 

• Hälsobegrepp och hälso- och sjukvårdens mål bör vara gemensamma för 
aktörerna. Inom preventionen använder man ett mer hälsoinriktat perspektiv än 
inom klinisk behandling som är mer sjukdomsorienterad.  

• Begrepp och definitioner av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder måste 
preciseras och få sådan utformning att de kan accepteras av alla berörda och 
användas på ett enhetligt sätt.  

• Kunskaperna om preventionens effekter och kostnadseffektivitet samt 
evidensen för detta måste presenteras på samma sätt som motsvarande 
kunskaper för traditionell medicinsk behandling. Det ger möjligheter att 
rangordna mellan förebyggande och behandlande åtgärder inom den vertikala 
prioriteringen av sjukdomsgrupper.  

• I den modell som utvecklats för vertikala prioriteringar har sjukdomar eller 
sjukdomsgrupper varit utgångspunkt (prioriteringsobjekt). För de förebyggande 
åtgärderna måste den modifieras så att man systematiskt också utgår från 
riskfaktorer som prioriteringsobjekt. Det ger möjligheter att rangordna mellan 
olika åtgärder mot samma riskfaktorer. Efter hand ger det underlag för 
horisontella prioriteringar mellan olika riskfaktorer. 

• Systematisk screening och annan uppsökande verksamhet efter tidiga 
sjukdomstecken eller riskbeteenden utan sjukdomsyttringar bör finnas med som 
möjlig åtgärd inom de vertikala prioriteringarna av sjukdomsgrupper eller 
riskfaktorer och rangordnas enligt samma principer som andra åtgärder. 

• Om sjukvårdens individinriktade medicinska behandling och individinriktade 
förebyggande arbete mot riskbeteenden får en gemensam benämning, 
högriskstrategi, underlättar det att samma metoder för prioritering kan 
användas. Det indikerar också att denna del av det förebyggande arbetet är ett 
ansvar för hälso- och sjukvården.  

• Befolkningsstrategier för hälsofrämjande och förebyggande arbete kräver 
insatser från många aktörer inom välfärdssektorn och en bred samverkan i 
utvecklingen av prioriteringsprocessen, ett arbete som ännu knappats påbörjats. 
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• Hälsofrämjande och förebyggande insatser är inte lika efterfrågade av 

befolkningen som behandling av sjukdom. Effekterna kan bestå av ”icke-
händelser” i framtiden. För både extern och intern legitimitet av att ibland 
rangordna dessa åtgärder före behandling krävs stor öppenhet med tydlig 
redovisning av faktaunderlag och konsekvenser av besluten och om vilka som 
har ansvar för besluten. 

• Ytterligare forskning, utvecklingsarbete och utvärderingar beträffande 
folkhälsoarbetes möjligheter och effekter bör initieras för att beslutsunderlaget 
för prioriteringar ska förbättras. 
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