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FÖRORD 
 
Denna studie ingår som en del i ett större projekt, Prioriteringar i hälso- och 
sjukvården: Etiska, politiska och sociala konsekvenser med fokus på de äldre, 
som bedrivs vid Forskningsprogrammet biomedicinsk etik vid Uppsala 
universitet. Projektet finansieras av Vårdalstiftelsen, Uppsala läns landsting, 
Uppsala kommun och Prioriteringscentrum, Linköping. Forskningsprogrammet 
och projektet leds av docent Mats G Hansson. Övriga medarbetare i projektet är, 
förutom undertecknad, docent Li Bennich-Björkman och teol dr Anna Höglund. 
Anna Höglunds del av projektet är bl.a. inriktat på hur prioriteringar handhas på 
klinisk nivå. Li Bennich-Björkmans studie är statsvetenskaplig och behandlar 
hur förtroendet mellan politiker, administration och den medicinska 
professionen har utvecklats under 1990-talets politiska utveckling på 
sjukvårdsområdet. 
 
Detta arbete utgör en sociologisk undersökning av hur de etiska riktlinjerna för 
prioritering har beaktats vid en beslutsprocess, som avser ekonomiska 
besparingar av verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Här har jag 
ställts inför ett forskningsetiskt dilemma, eftersom man som sociolog ”normalt” 
inte anger var en studie är genomförd. Ett sådant ställningstagande utgår från 
den forskningsetiska grundprincipen att enskilda personers integritet ska 
skyddas. Då min analys inte grundar sig på personuppgifter utan på allmänna 
handlingar, som är fullt identifierbara, har jag valt att inte dölja dessa. Därmed 
har jag samtidigt valt att tillmötesgå det vetenskapliga kravet på öppenhet i 
förhållande till mina källor för att tillgodose möjligheterna till vetenskaplig 
granskning av min redovisning. 
 
Studien är inriktad på hur olika aktörer inom sjukvården, såsom politiker, 
administration och den medicinska professionen, argumenterar för vilka 
besparingar som ska göras. Resultat och tolkningar avser argumenteringen, 
såsom den kommer till uttryck i de skrivna dokument som aktörerna står bakom, 
och gäller inte individuella personer. Studien utgör ett ”uppdrag” utifrån en 
projektbeskrivning som jag själv inte varit delaktig i utformandet av. Det 
betyder bl.a. att utgångspunkten i Prioriteringsutredningens riktlinjer var given 
från början. 
 
Med begreppet etik avses enligt Nationalencyklopedins ordbok den teoretiska 
reflexionen över människans värderingar och deras grundval, men min 
användning av begreppet är något vidare och anknyter till 
Prioriteringsutredningens etiska plattform. Jag diskuterar inte själva 
etikbegreppet, och inte heller innebörden av begreppet i förhållande till hur 
Prioriteringsutredningen använder det, främst eftersom teol. dr. Anna Höglund 



 

 

 

 

gör det inom sin del av projektet. Jag ger mig inte heller in i den vetenskapliga 
diskussionen om förhållandet mellan politik och moral.  
 
Även om det genomförts ett flertal studier av hur etiska principer följs i 
praktiken på patientnivå, är studier av den sjukhuspolitiska nivån ett relativt 
outforskat fält i Sverige, och kunskapen därom är alltså begränsad. Avsikten 
med denna studie är att i någon mån bidra till att öka denna kunskap. Samtidigt 
vill jag framhålla att denna studie har vissa begränsningar, genom att den 
baseras på en fallstudie av endast ett sjukhus och en beslutsprocess som ägde 
rum för ca sex år sedan. För att kunna göra uttalanden om hur prioriteringar sker 
inom sjukvården i mer generellt avseende krävs ytterligare studier inom detta 
område, studier som är både geografiskt jämförande och jämförande över tid. 
 
Delar av denna studie har presenterats vid den 16:e Nordiska kongressen i 
gerontologi, Århus, Danmark, 25 – 28 maj 2002 och vid the 34th Symposion on 
Ageing and Diversity, Bergen, Norge, 29 – 31 augusti 2002. Tidigare versioner 
har också diskuterats vid bl.a. det Socialgerontologiska seminariet och det Högre 
seminariet, båda vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Särskilt vill 
jag tacka fil dr Agneta Hugemark, som var kommentator vid Högre seminariet, 
och seminarieledaren professor Mats Franzen, inte bara för deras värdefulla 
synpunkter utan mer för deras frågor, som tvingade mig att tänka vidare. I 
slutskedet har även professor Per Carlsson, Prioriteringscentrum, Linköping, 
givit värdefulla kommentarer. Jag vill också tacka min make Ulf, både för 
konstruktiv kritik och inte minst för ständig uppmuntran. Innehållet och mina 
tolkningar står jag dock själv för, och ingen annan kan lastas för eventuella 
brister. 
 
 
Uppsala i februari 2003 
 
Gunhild Hammarström 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med föreliggande studie har varit att studera om, och i så fall på vilket sätt 
Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer har tillämpats i praktiken vid 
besparingar inom ett sjukhus. Studien utgörs av en fallstudie av en 
beslutsprocess år 1996 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala läns landsting, där 
sjukhuset var ålagt ett besparingskrav från landstingets sida. Det empiriska 
material, som studien baseras på, består av den skriftliga dokumentation som 
föreligger från beslutsprocessens olika aktörer. De aktörer som deltagit i 
beslutsprocessen är sjukhusdirektören samt representanter för den medicinska 
professionen och landstingspolitiker på olika nivåer. De som jag ser som 
huvudaktörerna är, förutom sjukhusdirektören, en medicinskt-etiska arbetsgrupp 
tillsatt av sjukhusdirektören samt landstingets tre hälso- och sjukvårdsnämnder 
bestående av politiker. 
 
I samband med studien har jag kunnat konstatera att även om de olika 
aktörskategoriernas argumentering kan karakteriseras om rationell utifrån deras 
respektive mål och intentioner, har inte själva beslutsprocessen skett i enlighet 
ned den normativt rationalistiska beslutsmodell, som förutsätts inom traditionell 
organisationsteori.  
 
När det gäller frågan om i vilken mån Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer 
har beaktats under själva beslutsprocessen, föreligger en viss skillnad mellan 
den argumentering, som förts i fråga om förslag till besparingar, och själva 
beslutet. Vid en jämförelse av politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
ledamöterna i den medicinskt-etiska arbetsgruppen framkommer, att i de 
besparingsförslag, som härrör från den medicinska professionen, har de etiska 
riktlinjerna beaktats. Jag har dock tolkat den medicinska professionens 
argumentation som relativt schablonmässig. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har 
däremot i sitt gemensamma yttrande över huvudtaget inte nämnt 
Prioriteringsutredningen och dess riktlinjer. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har främst argumenterat utifrån målet att uppnå 
en ”ekonomi i balans”, medan den medicinskt-etiska arbetsgruppen har utgått 
från ”patientens behov” och ”de medicinskt-etiska konsekvenserna” för 
patienterna. Min tolkning är att de båda aktörskategorierna har argumenterat 
utifrån olika normativa rationaliteter, genom att de har utgått från olika 
kulturella och normativa föreställningar och värderingar. De har därvid använt 
den argumentering som är accepterad inom respektive kultur, vilket ger ökad 
legitimitet till de föreslagna besparingarna inom den egna gruppen. Även om 
deras respektive argumentering kan fungera inkluderande i förhållande till den 
egna gruppen, kan den samtidigt fungera avskiljande och gränssättande 
gentemot den andra. 



II 

 

 

 

Det slutliga beslutet om de faktiska besparingarna utgör i huvudsak en 
kompromiss mellan hälso- och sjukvårdsnämndernas kraftigare besparingskrav 
med sänkt omvårdnad och den medicinskt-etiska arbetsgruppens beaktande av 
konsekvenserna för patienterna. Eftersom beslutsprocessen varit interaktiv till 
sin karaktär, har jag tolkat kompromissen och överbryggandet av den 
gränssättande retoriken som ett resultat av både strategiskt och kommunikativt 
handlande från sjukhusdirektörens sida, d.v.s. ett handlande som är både 
framgångsorienterat och inriktat på inbördes förståelse. 
 
Frågan om i vilken mån Prioriteringsutredningens riktlinjer har inverkat på det 
faktiska beslutet är dock inte så lätt att besvara, eftersom även generella 
medicinskt-etiska principer har inverkat, och genom att det inte är möjligt att 
särskilja betydelsen av dessa generellt formulerade medicinskt-etiska principer i 
relation till Prioriteringsutredningens riktlinjer. En förklaring till detta kan också 
vara att de fastställda prioriteringsgrupperna kanske inte är helt praktiskt 
”översättbara” till olika verksamheter inom ett sjukhus på den politiskt-
administrativa nivån på det sätt som var tänkt. 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 
 
Prioriteringar har alltid förekommit i sjukvården, mer eller mindre medvetet, och 
mer eller mindre öppet. Kraven på prioritering blir emellertid särskilt tydliga i 
en bristsituation inom en verksamhet, som har god hälsa och vård på lika villkor 
som mål. I den hälso- och sjukvårdslag som i Sverige trädde i kraft år 1983 
fastslogs att hälso- och sjukvården skulle främja en god hälsa hos hela 
befolkningen och att alla individer skulle erbjudas vård på lika villkor. 
Patientens ställning betonades och i den utredning som låg till grund för den nya 
hälso- och sjukvårdslagen var devisen ”Patienten i centrum” central. I Sverige 
ingår sjukvården i det generella välfärdssystemet genom de tre s.k. hörnpelarna 
skattefinansiering, demokratisk styrning och lika villkor för hela befolkningen. 
Sverige betecknas därför, liksom andra skandinaviska länder, som en solidarisk 
välfärdsstat (Baldwin 1996, Esping-Andersen 1990). 
 
Svensk sjukvård befinner sig emellertid i en situation där de resurser som står 
till sjukvårdens förfogande inte är tillräckliga för att för att möta den efterfrågan 
och de behov som finns. Det innebär att det måste ske en prioritering av vilka 
verksamheter och vilka patienter som ska sättas före andra. En generell 
definition av prioritering är att en individ eller en grupp av individer ges 
företräde i fråga om resurser för vård och behandling framför en annan individ 
eller grupp, som annars hade kunnat få del av resurserna. Prioritering kan också 
innebära att en individ eller grupp ska erhålla en mindre andel av sjukvårdens 
resurser, d.v.s. en nedprioritering. 
 
I Sverige tillsattes år 1992 en parlamentarisk utredning, den s.k. 
Prioriteringsutredningen, med uppdrag att utarbeta riktlinjer för prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården. På basis av utredningens förslag fattade riksdagen 
år 1997 beslut om vilka etiska riktlinjer som ska gälla. Etiska riktlinjer för 
prioritering inom sjukvården är således fastlagda på nationell allmänpolitisk 
nivå. Intresset för öppna prioriteringar inom sjukvården ska alltså ses i relation 
till den statsfinansiella situationen, och att utredningen tillsattes under 1990-talet 
kan därför ses som tidstypiskt. Ett liknande arbete med att utarbeta riktlinjer för 
prioriteringar inom sjukvården förekom ungefär samtidigt i andra länder, såsom 
i Norge, Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland samt även i staten Oregon 
i USA (SOU 1993:93). 
 
Enligt Caplan (1990) kan man skilja mellan tre nivåer när det gäller 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Den första nivån avser hur resurser 
fördelas till hälso- och sjukvården i förhållande till andra samhällssektorer. Den 
andra nivån rör hur prioriteringar görs mellan olika verksamheter inom 
sjukvården medan den tredje nivån avser vilka enskilda patienter som ska 
erbjudas insatser i förhållande till andra. Den svenska Prioriteringsutredningen 
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har inriktats på de två senare nivåerna, som rör prioriteringar inom sjukvården, 
dels på politiskt-administrativ nivå, dels på kliniknivå. 
 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att studera hur 
Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer har tillämpats i praktiken på den 
politiskt-administrativa nivån, d.v.s. den andra nivån enligt Caplans indelning 
ovan. Prioriteringar på denna nivå syftar på den process där vårdens aktörer 
förbereder och fattar beslut om vilka verksamheter som ska sättas före andra 
men framför allt vilka verksamheter som ska minska (Prioriteringsdelegationens 
slutbetänkande, SOU 2001:8, 31). 
 
Undersökningen utgörs av en fallstudie av en beslutsprocess vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala läns landsting, där sjukhuset var ålagt ett besparingskrav på 
ca 100 miljoner kronor från landstingets sida. Det unika med denna 
beslutsprocess är att en särskild medicinsk-etisk arbetsgrupp var tillsatt av 
sjukhusdirektören med uppgift att med stöd av Prioriteringsutredningens 
slutbetänkande pröva vilka besparingar som skulle vara medicinskt-etiskt 
acceptabla att genomföra utifrån ett patientperspektiv. De institutioner, eller 
organisationer, som är involverade i beslutsprocessen är landstinget och 
Akademiska sjukhuset. De aktörer som deltagit i beslutsprocessen är 
landstingspolitiker på olika nivåer; den medicinska professionen samt 
sjukhusdirektören. Det empiriska material som studien baseras på består av den 
skriftliga dokumentation som föreligger från beslutsprocessens olika aktörer. 
 
 
1.2. Empiriska frågeställningar 
 
Utifrån den övergripande frågeställningen om hur Prioriteringsutredningens 
etiska riktlinjer tillämpas i praktiken, har ett antal mer preciserade empiriska 
frågeställningar utkristalliserats under forskningsprocessens gång. De 
frågeställningar som har fokuserats är hur olika kategorier av aktörer inom 
sjukvården argumenterar för att motivera och legitimera sina förslag till beslut, 
samt mer specifikt hur de olika aktörerna resonerar och argumenterar kring äldre 
patienter som kategori och äldrerelaterade verksamheter (t ex geriatrik), samt 
även hur Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer för prioritering har beaktats i 
denna argumentering. 
 
Fokus ligger alltså mer på argumenteringen under beslutsprocessen än på det 
slutliga beslutet. Det betyder inte att beslutet saknar intresse, utan att 
huvuddelen av analysen inriktas på själva vägen till beslutet. 
Eftersom Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer utgör bakgrunden till studien 
ges en kort sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i den i kapitel 2. I 
kapitel 3 beskrivs beslutsprocessen som studieobjekt, de teoretiska 
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utgångspunkter och det empiriska material som ligger till grund för analysen. I 
kapitlen därefter följer analysen. I kapitel 4 behandlas de olika aktörernas 
argumentering i generellt avseende. Den specifika frågan avseende 
argumenteringen kring äldrerelaterade verksamheter behandlas för sig i kapitel 
5, eftersom den till sin karaktär skiljer sig något från den mer generella 
argumenteringen kring olika verksamheter. Detta kapitel inleds med en 
sammanfattning av den internationella debatt som förts om kronologisk ålder 
som prioriteringsgrund för hälso- och sjukvård. I kapitel 6 diskuteras huruvida 
Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer har beaktats både under processens 
gång och i själva beslutet. Detta kapitel utgör också en sammanfattning av den 
övergripande frågeställningen. 
 
 
2. PRIORITERINGAR INOM SJUKVÅRDEN –  
RIKTLINJER OCH BESLUT 
 
De nya idéerna i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft 1983 och som 
fastslog att hälso- och sjukvården skulle främja en god hälsa hos hela 
befolkningen och att alla individer skulle erbjudas vård på lika villkor var 
föremål för en stark diskussion, både före och efter lagens ikraftträdande. En av 
de frågor som var föremål för debatt var just patientens ställning. En annan fråga 
rörde sjukvårdens organisation, där nationalekonomiska synpunkter så 
småningom fick tolkningsföreträde, enligt den analys Agneta Hugemark (1994) 
genomfört. Med hänvisning till ekonomisk teori hävdades att den offentliga 
sjukvården var ineffektiv och för att höja effektiviteten förespråkades 
marknadslösningar där kärnan var den fritt väljande konsumenten. 
Marknadsanpassning blev därför i slutet av 1980-talet en politiskt alltmer 
förespråkad åtgärd (Hugemark 1994). 
 
I samband med den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet aktualiserades 
inte bara frågan om hur man skulle prioritera mellan verksamheter och mellan 
patienter utan även frågan om huruvida resurserna inom hälso- och sjukvården 
användes rationellt och effektivt. Samma år som Prioriteringsutredningen 
tillsattes, år 1992, tillsattes även en annan parlamentarisk kommitté för att utreda 
hur hälso- och sjukvården ska finansieras och organiseras i framtiden, HSU 
2000. Utgångspunkten var påtalade problem med produktivitet och 
kostnadseffektivitet inom sjukvården (SOU 1993:38). Även om 
Prioriteringsutredningen hänvisar till denna utredning, tycks de två 
utredningarna ha arbetat oberoende av varandra. 
 
Prioriteringsutredningen utkom efter ett år med en rapport, Vårdens svåra val, 
(SOU 1993:93), och efter ytterligare två år med sitt slutbetänkande med samma 
namn (SOU 1995:5). På basis av Regeringens proposition 1996/97:60, som i 
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huvudsak följde slutbetänkandets förslag, fattade riksdagen beslut år 1997. 
Samma år tillsattes den s k Prioriteringsdelegationen, vars huvudsakliga uppgift 
var att sprida kunskap om riksdagens beslut om riktlinjerna för prioriteringar i 
hälso- och sjukvården och de etiska värderingar som ligger till grund för dessa 
(Prioriteringsdelegationens slutbetänkande SOU 2001:8, 3). 
 
 
2.1. Den etiska plattformen 
 
Det unikt svenska i internationellt avseende är den etiska plattform som 
Prioriteringsutredningen föreslog skulle gälla för hälso- och sjukvården och som 
också fastslogs av riksdagen år 1997 (SOU 1993:93, SOU 1995:5, SOU 2001:8, 
75-79, Regeringens proposition 1996/97:60). Den etiska plattformen består av 
tre grundprinciper, som sinsemellan är rangordnade: 
 
1. Människovärdesprincipen 
2. Behovs- solidaritetsprincipen 
3. Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma 
rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 
Föreställningen om alla människors lika värde utgör en etisk klangbotten för 
argumenten för demokrati och rättvisa. Vid prioriteringar är det relevanta enligt 
Regeringens proposition, att människovärdet inte är knutet till människors 
personliga egenskaper eller funktioner i samhället utan till själva existensen 
(Prop. 1996/97:60, 18-20). 
 
Behovs- solidaritetsprincipen innebär att resurserna ska fördelas efter behov, 
och att de med mindre behov av solidaritetsskäl ska avstå resurser till dem med 
större behov. Om prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder, ska mer av 
vårdens resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna 
och den sämsta livskvaliteten. Detta gäller enligt Regeringens proposition även 
om konsekvenserna då kan bli att alla inte får sina behov tillgodosedda (Prop. 
1996/96:60, 20-21). 
 
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i 
förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Denna princip är 
underordnad de båda andra vid val mellan olika åtgärder för den enskilde 
patienten (Prop. 1996/97:60, 18-21). I Regeringens proposition betonas 
samtidigt att det också är ytterst angeläget att sjukvården strävar efter en hög 
kostnadseffektivitet, när det gäller vårdens verksamhet i stort. Kostnadseffektiv 
verksamhet ses som principiellt eftersträvansvärt, eftersom det innebär att 
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resurserna används på bästa sätt och att resurserna kan därmed komma flera till 
del. 
 
Genom fastställandet av den etiska plattformen och rangordningen av de tre 
grundprinciperna ger Regeringens proposition, i likhet med 
Prioriteringsutredningen, uttryck för en normativ värdering. Det är en värdering 
i den meningen att det är fråga om ett ställningstagande för att något är mer 
värdefullt, eller mer önskvärt (Kluckhohn 1951, 388ff, Weber 1968/1921, 
Hermerén 1973). Den etiska plattformen är normativ i sociologisk mening, 
eftersom den utgör en uttalad regel för handlandet baserad på grundläggande 
värderingar, och det ligger ett inbyggt ”bör” i de tre grundprinciperna. Detta 
”bör” är också målinriktat i den meningen att det anges vilka förhållanden som 
ska beaktas. 
 
Utifrån den etiska plattformen anges klart i Prioriteringsutredningen att hög 
ålder i sig inte får vara prioriteringsgrund. Kronologisk ålder som grund för 
prioritering avvisas alltså (SOU 1993:93, SOU 1995:5). Motsvarande 
ståndpunkt finns även i Regeringens proposition (1996/97:60, 25) och 
riksdagens beslut. I Prioriteringsdelegationens slutbetänkande, Prioriteringar i 
vården, anges: ”Genom att diskutera om ålder i sig kan vara ett kriterium för 
prioriteringar, kan man säga att människovärdesprincipen ifrågasätts” (SOU 
2001:8). Det betyder att kronologiska åldersgränser inte ska tillämpas vid 
ställningstaganden till medicinska åtgärder. 
 
Fr.o.m. år 1997 har också hälso- och sjukvårdslagen kompletterats, så att de två 
grundläggande principerna, d.v.s. människovärdesprincipen och behovs-
solidaritetsprincipen, återspeglas i lagtexten: ”Vården skall ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” 
(HSL 2 §, 2:a stycket). 
 
 
2.2. Begreppet behov 
 
I Prioriteringsutredningen, liksom i Regeringens proposition betonas patientens 
”behov”, vilket samtidigt utgör en markering gentemot tanken om den fritt 
väljande konsumenten. Man tar avstånd från att vård ska styras av efterfrågan, 
den s.k. efterfrågeprincipen, eftersom det skulle gynna ”de mest talföra, de av 
organisationer eller inflytelserika anhöriga bäst företrädda och de resursstarka” 
(SOU 1993:93, 16). Den parallella utredningen om hälso- och sjukvården i 
framtiden, HSU 2000, som utkom med sin rapport samma år som 
Prioriteringsutredningen, d.v.s. 1993, betonar emellertid just efterfrågan och 
valfrihet i vården samt vårdens tillgänglighet (SOU 1993:38. Skillnaden i 
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synsätt kan sannolikt förklaras av att Prioriteringsutredningen utgår från 
patientens medicinska behov medan HSU 2000 betonar alla medborgares rätt till 
sjukvård. Enligt Regeringens proposition skulle vård utifrån efterfrågan kunna 
äventyra principen om vård på lika villkor för hela befolkningen (Prop. 
1996/97:60, 23). 
 
Även om begreppet behov betonas starkt i Prioriteringsutredningen är 
innebörden i själva begreppet inte entydigt, vilket också framhålls i HSU 2000 
(SOU 1993:38). Vad som utgör, eller definierar ”behov” är i grunden en 
filosofisk fråga. Begreppet har också definierats på olika sätt inom olika 
vetenskapliga discipliner (se t ex Thorslund & Larsson 2002). Med hänvisning 
till den definition som den finlandssvenske filosofen Georg Henrik von Wright 
(1995) formulerat, ”En varelse behöver sådant, som är illa för den att undvara”, 
utgår Prioriteringsutredningen från att ”behov är något man far illa av att vara 
utan” (SOU 1993:93, 88, SOU 1995:5, 109). Utifrån denna definition skiljer 
Prioriteringsutredningen i sitt slutbetänkande mellan hälsorelaterade behov och 
livskvalitetsrelaterade behov. Med hälsorelaterade behov avses behov av att bli 
botad från sin sjukdom och med livskvalitetsrelaterade behov menas behov av 
symtomlindring och omvårdnad, om sjukdomen inte kan botas (SOU 1995:5). 
Regeringens proposition betonas emellertid vikten av att samtidigt se till både de 
hälsorelaterade och de livskvalitetsrelaterade behoven i samband med 
prioriteringar (Prop. 1996/97:60, 19). 
 
I Prioriteringsutredningens rapport betonas emellertid också att behov inte bara 
ska ses som ett begrepp på individuell nivå och endast avse dem som söker sig 
till sjukvård. Behov måste också ses i relation till hela befolkningen (SOU 
1993:93, 88), vilket innebär att befolkningens behov av hälso- och sjukvård bör 
definieras och analyseras. Vid politiskt-administrativa prioriteringar föreslår 
Prioriteringsutredningen att sådana behovsanalyser baseras på epidemiologiska 
data om hur sjuklighet och riskfaktorer fördelar sig i upptagningsområdet (SOU 
1993:93, 120). I HSU 2000 framförs dock att samband mellan behov och 
befolkningskarakteristika som kön, ålder, bostadsort, m.m. är komplicerade och 
svåra att dra slutsatser utifrån (SOU 1993:38). 
 
Ett förhållande, som dock inte beaktas i Prioriteringsutredningen annat än 
indirekt, är att vissa behov av hälso- och sjukvård kan öka med ökande 
medicinska framsteg, d.v.s. den s.k. medicinska paradoxen. Behov är alltså i 
enlighet med von Wright (1995) relativa och de förändras över tid. Behov av 
vård uppstår, skapas och omskapas inte bara av lidande eller i social interaktion 
med andra människor utan även i en samhällelig-medicinsk kontext. Därmed 
kan det i vissa fall vara svårt att empiriskt särskilja vad som utgör behov och vad 
som utgör efterfrågan, eftersom det oftast finns en nära relation däremellan. 
Däremot kan det under vissa betingelser uppstå en ”onödig” efterfrågan, som 
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inte står i relation till ett behov av att minska lidande. Efterfrågan kan alltså inte 
alltid ses som en indikator på behov. Att efterfrågan ständigt ökar med ökade 
medicinska landvinningar innebär i sig ett dilemma eftersom ökad efterfrågan 
oftast också medför ökade kostnader (SOU 1993:38, 320), vilket i sin tur ställer 
nya krav på prioriteringar i de fall tillgängliga resurser inte är tillräckliga.1 
 
 
2.3. Prioriteringsgrupper 
 
För prioritering inom sjukvården föreslår utredningen två prioritetsgrupperingar. 
Den ena avser prioritering på den politiskt-administrativa nivån på grund av 
brist på resurser och den andra avser prioritering på den kliniska nivån som 
består av ett val mellan medicinska åtgärder, där hänsyn till patientens behov 
eller välbefinnande är vägledande (SOU 1993:93, 29, SOU 1995:5). Utifrån den 
etiska plattformen med dess tre grundprinciper har Prioriteringsutredningen 
rangordnat sjukdomar och vårdande verksamheter i fem prioriteringsgrupper, en 
gruppering avseende den kliniska nivån och en för den politiskt-administrativa 
nivån. I riksdagens beslut är emellertid prioriteringsgrupperna identiska för de 
två nivåerna, och antalet prioriteringsgrupper är fyra i stället för fem (se Bilaga 
1). 
 
Även om skillnaderna mellan förslaget i betänkandet och riksdagens beslut är 
marginella och dessutom saknar reell betydelse för denna studie utgår jag i 
denna studie från den indelning som gjorts av Prioriteringsutredningens 
slutbetänkande, eftersom analysen baseras på ett material från 1996, d.v.s. innan 
riksdagen fattade sitt beslut. Slutbetänkandets fem prioriteringsgrupper på den 
politiskt-administrativa nivån är följande: 
 

Prioriteringsgrupp I 
Vård av livshotande akuta sjukdomar och sjukdomar som utan behandling leder till 
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död 
Vård av svåra kroniska sjukdomar 
Palliativ (lindrande) vård i livets slutskede 
Vård av människor med nedsatt autonomi 

                                                 
1 Frågan om huruvida man inom sjukvården ska beakta en sådan ökande efterfrågan tangerar 
diskussionen om ”vad man har rätt till” i relation till ”behov av vård” (jfr Bellah et al 1985), 
men även den solidaritetsprincip som Prioriteringsutredningen sätter högt. Även om det 
framförs i Prioriteringsutredningen att flera omständigheter talar mot en rättighetslagstiftning, 
eftersom allas lika värde inte är detsamma som allas lika rätt, avvisas en sådan lagstiftning 
inte helt. En diskussion av den problematiken ligger dock utanför föreliggande studie. 
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Prioriteringsgrupp II 
Prevention med dokumenterad nytta 
Habilitering/rehabilitering mm enligt hälso- och sjukvårdslagens definition 
 
Prioriteringsgrupp III 
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar 
 
Prioriteringsgrupp IV 
Gränsfall 
 
Prioriteringsgrupp V 
Vård av andra skäl än sjukdom eller skada 
 

Enligt Prioriteringsutredningen är det tänkt att sjukvårdshuvudmannen utifrån 
dessa prioriteringsgrupper ska kunna ange vilka behov som ska prioriteras 
mindre, eller inte ska prioriteras alls, etc. (SOU 1993:93, 131). 
 
Enligt Regeringens proposition kan emellertid både akuta och kroniska 
sjukdomar variera i svårighetsgrad över tid hos samma patient och därmed 
vårdbehovet. Vården av en och samma sjukdom kan därför under olika stadier 
hamna i olika prioriteringsgrupper. Vårdbehovet i varje enskilt fall måste 
därmed bedömas utifrån förutsättningarna i just det fallet (Prop. 1996/97:60, 
32). Det kan alltså föreligga vissa svårigheter att praktiskt tillämpa den etiska 
plattformen och prioriteringsgrupperna vid beslut om prioriteringar – ett 
förhållande som också kommer att beröras i kapitel 6 i denna rapport. 
 
 
3. BESLUTSPROCESSEN SOM STUDIEOBJEKT 
 
Den svenska sjukvården styrs politiskt av landstingen, och som huvudman för 
hälso- och sjukvården har landstinget ett ekonomiskt ansvar för sjukvården samt 
för prioriteringar på den politiskt-administrativa nivån (SOU 2001:8). Vanligen 
sker beslut om ekonomiska nedskärningar på sjukhusnivå genom politiska beslut 
efter tjänstemannautredning på den administrativa nivån (Calltorp 1989). Den 
studerade beslutsprocessen skiljer sig något från denna modell, eftersom även en 
medicinskt-etisk arbetsgrupp var involverad, vilket framgick i kapitel 1. 
 
 
3.1. Teoretiska perspektiv 
 
Traditionell organisationsteori utgår från att en beslutsprocess sker enligt en 
normativ beslutsmodell, som beskriver beslutsfattandet i rationalistiska termer. 
Det innebär att involverade aktörer analyserar de olika alternativ som står till 
buds, bedömer konsekvenserna av samtliga alternativ och därefter fattar beslut 
utifrån en klar och konsistent beslutsordning. Den studerade beslutsprocessen 
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följer emellertid inte helt detta mönster. Vid analysen av det studerade materialet 
har jag därför utgått från två olika men kompletterande teoretiska perspektiv, 
dels ett kulturmetaforiskt perspektiv på organisationer, dels ett 
handlingsteoretiskt perspektiv på aktörernas handlande, delvis utifrån Max 
Weber. Det kulturmetaforiska perspektivet ser jag som väl lämpat vid analys av 
text med inriktning mot en granskning av argumentation och ordval.  
 
Även om kultur kan definieras på flera olika sätt kan sjukvårdssystemet ses som 
ett kulturellt system (Geertz 1973, Kleinman 1980, 24-25), och den medicinska 
professionen och politikerna kan sägas tillhöra olika institutions- eller 
organisationskulturer. Kulturmetaforen utgår från att de människor som ingår i 
ett specifikt socialt system har gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar, liksom även gemensamma kommunikativa 
kompetenser, vilka utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 
med varandra och omvärlden. Det är denna gemenskap som utgör systemets 
kultur (Hofstede 1991, Jaffee 2001, 165, Therborn 1991, 182-184). 
 
Förutom att bidra till gemenskap, engagemang och lojalitet kan kultur därmed 
sägas vara det förråd av vetande ur vilket aktörerna förser sig med tolkningar när 
de kommunicerar med omvärlden (Habermas 1990, 194) Denna kultur utgör en 
ram för hur de människor som ingår i systemet definierar sin verklighet, vilket i 
sin tur vägleder deras handlande. Organisationskulturen omfattar alltså 
tolknings- och handlingsprogram som överförs från en generation 
organisationsmedlemmar till en annan och erbjuder modeller för hur 
medlemmarna ska handla. Genom sin kulturella tillhörighet får människan en 
egen begreppsvärld, ett speciellt sätt att tänka och ett speciellt språk. Det innebär 
att normer, värderingar och verklighetsuppfattningar bl.a. kommer till uttryck i 
de uttalanden organisationsmedlemmarna gör där verbala uttryck kan ses som 
symboler (Hofstede 1991, 7). Institutions- eller organisationskulturen skapar 
därmed sitt eget språkbruk, eller diskurs2, som uttrycker en gemensam kunskap 
som svarar mot de egna intressena och ansvarsområdena (Bourdieu 19843, 
Habermas 1990, 194, Therborn 1991, 182-184). 
 
Enligt Weber (1968) är en aktörs handling rationell i den mån den är orienterad 
mot ett någorlunda preciserat mål eller en uppsättning värderingar, samt om de 
medel som valts är de bäst lämpade för detta ändamål enligt individens egen 

                                                 
2 Begreppet diskurs, som främst förknippas med Michel Foucault, avser i hans mening främst 
kunskapsproduktion men begreppet har idag ett något mer vidgat användningsområde. 
Förenklat uttryckt; det som kännetecknar en diskurs är det ramverk inom vilket specifika idéer 
eller ståndpunkter kan formas och föras fram. 
3 Bourdieu har ett mer hierarkiskt kulturbegrepp som refererar till de koder människor 
använder, inte bara för att artikulera sina uppfattningar och attityder utan även sin sociala 
status. 
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uppfattning eller kunskap. I kombination med det kulturmetaforiska perspektivet 
innebär det i korthet att aktörer agerar utifrån de mål, som bestäms av de ramar 
som aktörerna verkar inom och den situation de befinner sig i.  
 
 
3.2. Institutioner och aktörer 
 
Besparingsprocessen har ägt rum i den specifika institutionella miljö som ett 
sjukhus utgör. Även om landstinget har det ekonomiska ansvaret, ansvarar 
läkarna för sjukvården på klinisk nivå, liksom för prioriteringar på denna nivå, 
dels avseende olika patientpopulationer ställda mot varandra, dels mellan 
enskilda patienter. Läkarna har auktoritet genom sin profession och sin specifika 
kunskap och denna professionella ram antas skapa en kollektiv identitet som 
bidrar till lojalitet gentemot varandra, till professionen och den professionella 
organisationen (Parsons 1969, Douglas 1987). I enlighet med Foucault (1972) 
kan det medicinska ordet inte heller uttalas av vem som helst och genom sin 
förmåga att formulera och diagnostisera medicinska problem har den 
medicinska professionen även makt över patienten. Dessa förhållanden kan 
medföra att läkare och politiker har olika problemdefinitioner utgående från 
olika intressen och värderingar. 
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala läns landsting är den institution som är föremål 
för den ålagda besparingen. Akademiska sjukhuset är ett av landets större 
universitetssjukhus och tillika ett stort regionsjukhus i ett förhållandevis litet 
landsting. Som det sista universitetssjukhuset i landet övergick det från staten till 
landstinget år 1983. Under 1980-talet började sjukvårdsverksamheten alltmer 
organiseras och styras med hjälp av ekonomiska styrinstrument och vid 
Akademiska sjukhuset genomfördes år 1987 decentraliserad ekonomistyrning, 
varigenom de olika enheterna fick ökat budget- och kostnadsansvar. Som ett led 
i effektiviseringsprocessen genomfördes under 1990-talet också flera 
organisationsförändringar, bl.a. sammanslagning av kliniker till större enheter 
eller divisioner. Den verklighetsbild som fanns inom sjukhuset vid mitten av 
1990-talet, d.v.s. vid tidpunkten för besparingsprocessen, var enligt 
företagsekonomen Charlotta Levay (1999, 104–105) att det under den statliga 
tiden var relativ lätt att få anslag och att eventuella underskott kompenserades 
mer eller mindre rutinmässigt i efterhand, medan de ekonomiska marginalerna 
minskade när landstinget tog över. 
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Inom denna institutionella ram befinner sig den medicinska professionen. De 
som deltagit i beslutsprocessen är 
• klinikcheferna för de olika klinikerna/enheterna och 
• den medicinskt-etiska arbetsgruppen4 
På den administrativa nivån finns 
• sjukhusdirektören 
De politiker, som ingår i studien, representerar tre olika politiska organ i 
Uppsala läns landsting, nämligen 
• landstingsstyrelsen 
• hälso- och sjukvårdsnämnderna samt 
• Akademiska sjukhusets styrelse5 
 
Ledamöterna i dessa politiska organ är valda av landstingsfullmäktige. Utifrån 
de övergripande mål som fastställts av landstingsfullmäktige vid tiden för 
besparingen ålåg det dessa organ att utarbeta en plan och budget som angav 
riktlinjer för verksamheten och dess utveckling. Enligt den då rådande 
arbetsordningen representerade hälso- och sjukvårdsnämnderna, som var tre till 
antalet, var sitt geografiskt område inom landstinget. Akademiska sjukhusets 
styrelse ansvarade för både läns- och regionsjukvård förutom att upplåta 
sjukhuset för utbildning och forskning. Sjukhusets styrelse hade alltså ansvaret 
för utförandet av hälso- och sjukvård, medan hälso- och sjukvårdsnämnderna 
hade en beställarfunktion. 
 
De olika aktörskategorierna med representanter från både den medicinska 
professionen och politiker ingår alltså i olika institutionella och kulturella 
sammanhang med sina respektive normativa och kulturella regelsystem - även 
om de har både formella och informella relationer till varandra, både horisontellt 
och vertikalt. Ett antagande är därför att de olika aktörerna skiljer sig åt i 
argumentering och ordval för att motivera och legitimera sina bedömningar av 
vilka verksamheter som ska få mindre resurser. 
 
 
3.3. Kronologisk beskrivning av beslutsprocessen 
 
Genom den skriftliga dokumentation som föreligger från beslutsprocessen 
erhålles en bild av beslutsprocessens olika faser och hur olika aktörer har 
resonerat och argumenterat. Den studerade beslutprocessen utgör ett historiskt 
avslutat skeende, som sträcker sig från april till oktober 1996. 

                                                 
4 Eftersom majoriteten i den medicinskt-etiska arbetsgruppen var läkare, har jag funnit det 
rimligt att hänföra arbetsgruppen till den medicinska professionen. 
5  Fr o m år 2003 finns inte längre hälso- och sjukvårdsnämnderna respektive Akademiska 
sjukhets styrelse som organ inom Uppsala läns landsting. 
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Bakgrunden är, som framgick i kapitel 1, ett beslut i landstinget att kostnaderna 
för Akademiska sjukhuset fr.o.m. år 1997 permanent måste sänkas med 107 
miljoner kronor jämfört med 1996. Kostnaden för öppenvården skulle sänkas 
med 7 miljoner kronor och kostnaden för slutenvården med 100 miljoner kronor. 
(Akademiska sjukhuset, Styrelsen, 1996-04-24, Dnr 009-9600129.) Detta 
sparbeting redovisades i en skrivelse från sjukhusdirektören till sjukhusets 
divisions- och klinikchefer, som samtidigt fick direktiv om att 
konsekvensbeskrivningar av tänkta kostnadsreduktioner skulle genomföras på 
varje klinik/division.6 (”Konsekvensanalyser av nödvändiga kostnadsreduktioner 
inför 1997”, 1996-04-23.) 
 
De begärda konsekvensbeskrivningarna från de olika enheterna/klinikerna 
inlämnades i början av juni 1996 och presenterades för Akademiska sjukhusets 
styrelse vid sammanträde den 19 juni 1996. Därefter översändes 
konsekvensbeskrivningarna till de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna för 
gemensam beredning samt till den medicinskt-etiska arbetsgruppen. Efter det att 
de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna avgivit ett gemensamt yttrande, avgick i 
september 1996 en skrivelse från Akademiska sjukhusets styrelse till 
landstingsstyrelsen med ett antal frågor som man önskade få besvarade. Efter det 
att landstingsstyrelsen avgivit sitt svar inkom den medicinskt-etiska 
arbetsgruppens yttrande. 
 
Utifrån klinikernas konsekvensbeskrivningar samt hälso- och 
sjukvårdsnämndernas och den medicinskt-etiska arbetsgruppens respektive 
yttranden avlämnade sjukhusdirektören i oktober 1996 ett förslag till beslut 
avseende vilka kostnadsreduktioner, som skulle gälla för respektive 
klinik/division. Styrelsen för Akademiska sjukhuset fattade därefter beslut i 
enlighet med förslaget. (”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, 1996-10-14. 
Skrivelse ställd till Styrelsen, Akademiska sjukhuset, avgiven av 
sjukhusdirektören, Utdrag ur protokoll, 1996-10-23. Styrelsen, Akademiska 
sjukhuset.) 
 
 
3.4. Material och metod 
 
De dokument som utgör mitt empiriska material är samtliga skriftliga handlingar 
som producerats under beslutsprocessen: 
 

                                                 
6 I skrivelsen angavs även att det för Psykiatridivisionen och Divisionen för allmän service 
fanns ett tidigare av landstingsfullmäktige preciserat reduktionsbeting om 10 miljoner kronor 
respektive 13 miljoner kronor för perioden 1997-1998. 
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1. "Konsekvensanalyser av nödvändiga kostnadsreduktioner inför 1997", 1996-
04-23. Skrivelse ställd till Divisions- och klinikchefer, inklusive missiv från 
sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset 

2. De konsekvensbeskrivningar som inkommit, inklusive kompletteringar, 
1996-09-19. Arbetsmaterial 

3. ”Yttrande över behov av omprioriteringar av verksamhet vid akademiska 
sjukhuset 1996 och inför 1997/98”, 1996-08-18. Hälso- och 
sjukvårdsnämndernas yttrande över konsekvensbeskrivningarna 

4. ”Prioriteringar i vården”, 1996-09-13. Skrivelse till landstingsstyrelsen från 
styrelsen vid Akademiska sjukhuset, undertecknad även av och hälso- och 
sjukvårdsnämnderna 

5. ”Övergripande inriktning av prioriteringar inom Hälso- och sjukvården” 
Svaret från landstingsstyrelsen i form av ett avsnitt i den budget som 
fullmäktige tar ställning till, odaterad version 

6. ”Medicinskt-etiska bedömningar av besparingsförslagen”, 1996-10-09 
7. ”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, 1996-10-14. Skrivelse ställd till 

Styrelsen, Akademiska sjukhuset, avgiven av sjukhusdirektören 
8. Utdrag ur protokoll, 1996-10-23. Styrelsen, Akademiska sjukhuset 
 
Att undersökningen uteslutande baseras på den skriftliga dokumentation som 
föreligger, kan utgöra en begränsning, eftersom det formella politiska 
beslutsfattandet enligt Calltorp (1989) i allmänhet utgör slutfasen av en lång 
process, där viktiga ställningstaganden redan är gjorda underhand i olika fora. 
Av den skriftliga dokumentationen framgår att de föreslagna alternativen till 
kostnadsbesparingar har diskuterats under processens gång och nya alternativ 
har förts fram, vilket återförts till enheterna från sjukhusets ledning. Det har 
även förts en dialog mellan den medicinskt-etiska arbetsgruppen och vissa 
enheter med syfte att söka klarlägga konsekvenserna av de olika förslagen för 
patienterna. Den medicinskt-etiska gruppens synpunkter har vidare fortlöpande 
diskuterats i såväl arbetsutskott som vid styrelsesammanträden in plenum. 
(”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, Skrivelse ställd till Styrelsen, 
Akademiska sjukhuset, 1996-10-14). Dessa delar av beslutsprocessen har jag 
alltså inte haft någon insyn i.  
 
Även om Calltorp (1989) poängterar att man även bör observera eller intervjua 
aktörerna för att kunna studera denna del av beslutsprocessen, har det inte varit 
möjligt i detta fall, eftersom studien har utförts ca sex år efter beslutsprocessen. 
Jag har inte heller bedömt det som realistiskt att genomföra retrospektiva 
intervjuer med företrädare för de olika aktörerna på grund av risken för 
minnesfel eller tillrättalägganden i efterhand. Dessa reservationer gäller dock 
främst bedömningar och förhållningssätt. Därför har jag gjort ett undantag för 
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vissa frågor av faktisk karaktär, där jag fört ett samtal med den dåvarande 
sjukhusdirektören (den 5 mars 2002).7 
Mitt syfte har inte varit att studera beslutsprocessens alla aspekter, utan det som 
varit vägledande vid granskningen av dokumenten är de empiriska 
frågeställningar, som presenterades i kapitel 1. Studien omfattar både själva 
beslutet om den faktiska neddragningen och argumenteringen över tid. 
 
Undersökningsenhet vid granskningen av beslutet utgör de enskilda 
klinikerna/enheterna. Av de 27 enheter/kliniker som berörs, har 24 avgivit de 
begärda konsekvensbeskrivningarna, inklusive kompletteringar.8 För 19 av dessa 
finns fullständiga uppgifter om både besparingskraven och beslutet (se Tabell 1 i 
Bilaga 2). Under beslutsprocessens gång har det fattats beslut om ändrade 
ansvarsförhållanden respektive sammanslagning, eller integrering, av ett antal 
kliniker till större enheter. Vissa av dessa sammanslagna kliniker behandlas som 
en enhet i förslaget till beslut. Dessa sammanslagningar respektive förändrade 
ansvarsförhållanden har viss betydelse vid jämförelser mellan uppgifter 
avseende enskilda kliniker i konsekvensbeskrivningarna och de uppgifter som 
avser de sammanslagna enheterna i det slutliga beslutet (se Tabell 1 och Tabell3 
i Bilaga 2).9 Utifrån metodologisk synpunkt utgör emellertid inte detta något 
egentligt jämförbarhetsproblem. 
 
Analysen av argumenteringen baseras på en textanalys av den skriftliga 
dokumentationen. Det som utmärker de studerade dokumenten i generellt 
avseende, liksom de flesta offentliga handlingar, är att texten är formell, ”torr”, 
utan metaforer, liknelser eller analogier. Den information som erhålles kan 
karakteriseras som ”tunn”, genom att den inte innehåller så mycket överflödig 
information. Dokumenten är producerade för att bidra till ett beslut om 

                                                 
7 Detta samtal har inte bestått av en intervju i egentlig mening. De ställda frågorna var kända i 
förväg. Samtalet spelades inte in på band; endast anteckningar fördes. Sjukhusdirektören har 
dock läst de partier där jag refererar till detta samtal. 
8 Av missivet, som hör till konsekvensbeskrivningarna, framgår att det saknas 
konsekvensbeskrivningar från tre enheter, vilka dock ingår i beslutet om omfattningen av 
kostnadsreduktionerna. Detta gäller områdena Akutkliniken, Amalgamenheten samt Medicin-
tekniska avdelningen. Av de 27 enheterna har tre en mer administrativ och serviceinriktad 
funktion än att handha patienter. Det gäller Centrala administrationen/ekonomiavdelningen, 
Allmän service och Medicintekniska avdelningen. 
9 De enheter det gäller är Allmän onkologi, Gynekologisk onkologi och Sjukhusfysik, som 
senare ska utgöra en enhet, avdelningen för Anestesi, Akutkliniken och Centraloperation I, 
som har behandlats som en enhet, samt Infektion som har hänförts till Medicindivisionen. 
Dessutom har Samariterhemmets sjukhus ett samlat ansvar för geriatriken fr o m 1 januari 
1997. Kirurgiska kliniken, Ortopedin och Urologin, ingår redan fr o m 1996 i en större enhet, 
Länskirurgin, tillsammans med motsvarande kliniker vid lasarettet i Enköping och 
Samariterhemmets sjukhus i Uppsala. 
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neddragningar och är alltså handlingsorienterade. Argumenteringen är 
målinriktad och förmedlar vad respektive aktör önskar uppnå. 
 
I enlighet med de teoretiska perspektiv som presenterades i början av detta 
kapitel är utgångspunkten för analysen av argumenteringen att dokumenten är 
kontextberoende. De är kontextberoende i den meningen att de har producerats i 
en viss situation vid en viss tidpunkt och med ett särskilt syfte, och att respektive 
aktör argumenterar utifrån sitt perspektiv (Connolly 1993: 23). Jag har därför 
studerat beslutsprocessen utifrån de olika aktörskategoriernas utsiktspunkter, där 
aktörernas respektive argumentation och motiveringar har stått i fokus för min 
granskning. I enlighet med C.W. Mills (1940) har jag inriktat mig på ”motivens 
vokabulär”, d.v.s. hur aktörerna har argumenterat och med vilka ord aktörerna 
uttrycker sina motiv. Här har det varit centralt att lyfta fram begrepp och ordval, 
d.v.s. verbala uttryck som kan ses som symboler (jfr Hofstede 1991) och som är 
typiska för respektive aktörskategori för att därigenom illustrera hur de har 
argumenterat och resonerat. Detta gör det möjligt att studera både likheter och 
variationer mellan aktörerna. 
 
Analysen syftar till att förstå aktörernas intentioner med argumenteringen, d.v.s. 
vad de vill uppnå (jfr Eriksson 1972, Therborn 1991). Texterna har därför 
analyserats dels i relation till sin funktion/intentionalitet, dels i relation till 
aktörernas kulturella kontext. Av intresse är alltså både textens innehåll och det 
sammanhang där den hör hemma. 
 
 
4. AKTÖRERNAS ARGUMENTATION OCH BEDÖMNINGAR 
 
Eftersom den kronologiska ordningen ger en ram för beslutsprocessens förlopp 
och för hur argumenteringen skiljer sig mellan olika aktörskategorier har jag i 
min disposition av detta kapitel valt att följa den kronologiska ordningen ifråga 
om aktörernas argumentering. Kapitlet inleds med sjukhusdirektörens direktiv 
till klinikerna, som utgör en förutsättning för de efterföljande yttrandena från de 
olika aktörerna. 
 
 
4.1. Förutsättningar för beslutsprocessen 
 
Förutsättningarna för konsekvensbeskrivningarna framgår av direktiven i 
sjukhusdirektörens skrivelse till sjukhusets kliniker: De begärda 
konsekvensbeskrivningarna för respektive klinik/enhet skulle göras utifrån två 
nivåer, dels en lägre besparing motsvarande 4 procent, dels en högre 
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motsvarande 8 procent. Dessutom skulle konsekvensbeskrivningarna innehålla 
svar på ett antal frågor10: 
1. Vilka åtgärder måste vidtas? Hur förändras antalet vårdplatser? 
2. Hur påverkas C-länsvården med avseende på a) tillgänglighet, t.ex. i form av 

ändrade indikationsnivåer, längre köer etc., och b) kvalitet/resultat genom 
ändrad diagnostik, terapi eller omvårdnad? 

3. Hur påverkas forskning och utveckling samt utomlänsvården, såsom 
eventuellt olika behandling av C-länspatienter och utomlänspatienter? 

4. Hur påverkas andra enheter inom och utom sjukhuset? Även konsekvenser 
för primärvård, kommuner och geriatrik ska beskrivas. 

 
Enligt direktiven ska konsekvensbeskrivningarna också 
”ge en för en lekman begriplig bild av konsekvenserna, där särskild omsorg ska 
ägnas åt att levandegöra konsekvenserna för patienterna, i syfte att det ska vara 
möjligt för styrelsen att ställa olika verksamheter mot varandra i en 
prioriteringsdiskussion”. 
 
De frågor som jag har fokuserat i min granskning är hur såväl klinikerna som 
hälso- och sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska arbetsgruppen i sin 
argumentation har beaktat konsekvenserna för patienterna samt området 
geriatrik (se fråga 4)11, samt i vilken utsträckning Prioriteringsutredningens 
riktlinjer har beaktats i enlighet med frågeställningarna i kapitel 1. Det senare 
ingick dock inte i sjukhusdirektörens direktiv till klinikerna, vilket betyder att 
jag ställer nya frågor till ett material som tillkommit i ett annat syfte, på ungefär 
motsvarande sätt som historiker kan arbeta med äldre material.  
Eftersom den studerade beslutprocessen är avslutad föreligger facit genom att 
utfallet av beslutet är känt. I Tabell 1 (i Bilaga 2) redovisas vad de föreslagna 
kostnadsreduktionerna på 4 respektive 8 procent innebär i miljoner kronor för 
respektive enhet samt det slutliga beslutet.12 .Av tabellen framgår att vissa 
enheter i det slutliga beslutet har fått en betydligt lägre kostnadsreduktion än 4 
procent, medan andra har fått en högre på mer än 8 procent. I de handlingar som 
ligger till grund för tabellen är det emellertid endast för fyra kliniker som det är 
uttryckligen angivet om det är det lägre eller det högre besparingsalternativet 
som utgör beslutet. Vid en jämförelse av kolumnerna i Tabell 1 framgår det att 
                                                 
10 Samtliga frågor är inte helt ordagrant återgivna. 
11 Som framgått i kapitel 1 behandlas frågan om konsekvenserna för området geriatrik särskilt 
i kapitel 5. 
12 I kolumnen för förslaget/beslutet anges dels den ekonomiska ramen jämfört med år 1996, 
och dels kostnadsreduktionen jämfört med de faktiska kostnaderna för 1996 inom parentes 
(”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, 1996-10-14). Den senare uppgiften föreligger dock 
inte i materialet för samtliga enheter. Det avgivna förslaget, och även det fattade beslutet, 
innebär konkreta kostnadsreduktioner motsvarande drygt 120 miljoner kronor i jämförelse 
med kostnadsnivån för sjukhuset 1996. Utöver det tillkommer en besparing avseende 
lokalkostnader. Den egentliga besparingen omfattade totalt ca 160 miljoner kronor. 



 

 

17

 

majoriteten av klinikerna/enheterna har erhållit en besparing, som motsvarar det 
lägre alternativet eller ännu mindre. För att avgöra om, och i vilken mån, 
Prioriteringsutredningens riktlinjer har haft något reellt inflytande över förslaget 
till beslut och själva beslutet, räcker det alltså inte att studera klinikernas båda 
alternativ till kostnadsreduceringar i relation till beslutet, utan detta måste sättas 
i relation till förslagen från de olika aktörerna och deras sätt att resonera och 
argumentera. 
 
Eftersom enheternas/klinikernas respektive konsekvensbeskrivningar speglar 
den medicinska professionens bedömningar från den egna klinikens perspektiv, 
har jag karakteriserat dem som inifrån-värderande. De bedömningar och 
besparingsförslag, som politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna respektive 
den medicinskt-etiska arbetsgruppen avgivit med utgångspunkt från klinikernas 
konsekvensbeskrivningar, har gjorts utifrån skilda perspektiv. Deras respektive 
bedömningar har jag karakteriserat som utifrån-värderande. När det gäller den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen, som befinner sig inom själva sjukhuset, är 
beteckningen emellertid inte självklar. Man skulle kunna hävda att den 
medicinskt-etiska arbetsgruppens yttrande utgör en bedömning från ett inifrån-
perspektiv i likhet med konsekvensbeskrivningarna. För att markera att både 
hälso- och sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska arbetsgruppen har 
gjort bedömningar av klinikernas inifrån-perspektiv har jag valt den 
gemensamma benämningen utifrån-perspektiv för dem båda. 
 
 
4.2. Ett inifrån-perspektiv från den medicinska professionen: 
Konsekvensbeskrivningarna 
 
Konsekvensbeskrivningarna från de olika enheterna/klinikerna på sjukhuset, 
vilka ligger till grund för både den medicinskt-etiska arbetsgruppens och hälso- 
och sjukvårdsnämndernas respektive bedömningar, är som empiriskt material 
relativt svåröverskådliga. För att ge en bild av variationen: vissa 
konsekvensbeskrivningar omfattar 2 sidor (t ex avdelningen för Sjukhusfysik), 
andra närmare 50 sidor inklusive bilagor och komplettering (t ex 
Barnsjukhuset). Det torde dock kunna tillskrivas enheternas varierande storlek 
och verksamhetens omfattning snarare än ambitionsgrad. Den senare varierar 
dock också något, även om det inte gäller just dessa två enheter. 
 
Genom att både framställningssätt och metod varierar mellan klinikerna är det 
inte helt lätt att få en sammanhängande och lätt klassificerbar bild av innehållet, 
vilket även konstateras i hälso- och sjukvårdsnämndernas gemensamma 
yttrande. Där framförs också att det är svårt att avläsa de ekonomiska effekterna 
av de föreslagna förändringarna och att de procentuella neddragningarnas 
effekter på verksamheten i flera fall gjorts mycket schablonmässigt (”Yttrande 
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över behov av omprioriteringar av verksamhet vid Akademiska sjukhuset 1996 
och inför 1997/98”, 1996-08-18). 
 
Huruvida konsekvensbeskrivningarna levandegjort konsekvenserna för 
patienterna på ett begripligt sätt för en lekman eller inte utgör i och för sig en 
subjektiv bedömning. Ungefär en tredjedel av klinikerna hänvisar till tidigare 
besparingar och redan förut ökad vårdtyngd. Majoriteten av enheterna har dock i 
huvudsak inriktat sina beskrivningar mot effekter på vårdplats- och 
personalförändringar och föreslår i första hand organisatoriska förändringar. 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna konstaterar också i sitt gemensamma yttrande 
att klinikernas konsekvensbeskrivningar ”har en slagsida mot 
verksamhetsförändringar i form av vårdplatsförändringar”. Det är dock möjligt 
att avsikten varit att framställa att detta får konsekvenser för patienterna. Vissa 
kliniker anger emellertid explicit att detta kan försämra kontinuiteten för 
patienterna. 
 
Konsekvenserna för patienterna har emellertid omnämnts i relativt knappa 
ordalag, såsom ”fördröjd och sämre sjukvård”, ”försämrad omvårdnad”, 
”försämrad patientsäkerhet”, ”ökad dödlighet”. Även konsekvenser för anhöriga 
har tagits upp, såsom ”vårduppgifter hänskjuts till anhöriga” och ”övervältring 
av ansvar och omvårdnad på anhöriga”. 
 
Totalt har sex kliniker uttryckligen hänvisat till Prioriteringsutredningen: 
• Kliniken för Allmän onkologi anger att kurativ onkologi tillhör 

Prioriteringsgrupp I, och att palliativ onkologi tillhör näst högsta 
prioriteringsgruppen 

• Barnsjukhuset anför att alla deras verksamheter tillhör 
Prioriteringsutredningens två högsta kategorier 

• Kirurgikliniken anför att 95 procent av deras patienter omfattar ”akutvård, 
tumörkirurgi, kärlkirurgi och tarmsjukdomar, som samtliga kan klassificeras 
som Prioriteringsgrupp I enligt Prioriteringsutredningen” 

• Medicinkliniken hänvisar till Prioriteringsutredningen ”och dess slutsats att 
vården av akut sjuka och svårt sjuka med kroniska sjukdomar var de som i 
sista hand skulle ifrågasättas” 

• Neurocentrum påpekar att ”rehabilitering och vård av svårt kroniskt sjuka har 
lyfts upp till hög nivå ur prioriteringssynpunkt i Prioriteringsutredningen” 

• Plastik-Örondivisionen har grupperat samtliga patienter under året enligt 
prioriteringsgrupperna, varvid det framgår att en större del har hänförts till 
Prioriteringsgrupp I 

 
Därutöver har två kliniker hänvisat till prioriterad verksamhet eller till 
medicinskt-etiska konsekvenser utan att för den skull nämna vare sig 
Prioriteringsutredningen eller prioriteringsgrupper: 
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• Kliniken för Gynekologisk onkologi hänvisar till att det där bedrivs palliativ 
vård 

• Kvinnokliniken har anfört att vissa besparingar skulle medföra en svår 
situation att hantera ur medicinskt-etisk synpunkt 

 
Det har inte varit möjligt för mig att avgöra på vilket sätt klinikernas egna 
bedömningar av vilka verksamheter som är högt prioriterade skiljer sig från de 
verksamheter som inte är utpekade. Att vissa hänvisar till 
Prioriteringsutredningen och dess prioriteringsgrupper, trots att det inte ingick i 
sjukhusdirektörens direktiv, kan sannolikt tillskrivas utredningens aktualitet vid 
tiden för besparingsprocessen men även att sjukhusdirektören anger att olika 
verksamheter ska kunna ställas ”mot varandra i en prioriteringsdiskussion”. 
Eftersom Prioriteringsutredningens slutbetänkande utkommit ett år tidigare och 
dessutom utgår från många av de värderingar som är förankrade inom den 
medicinska professionen, kan det samtidigt tyckas förvånande att inte fler 
kliniker hänvisat till och analyserat sin verksamhet utifrån 
Prioriteringsutredningens riktlinjer. 
 
 
4.2.1. Olika argumentationsmönster 
 
Det är en relativt allmän uppfattning att den medicinska professionen genom sin 
utbildning, vetenskapliga skolning och insocialisering i yrkesrollen erhåller 
professionellt grundade värderingar och etiska principer och styrs av ett 
ansvarsetiskt förhållningssätt. Det innebär att läkarnas bedömningar av vad som 
är lämplig eller adekvat behandling görs med hänsyn till behandlingens 
konsekvenser för patienten (Weber 1977, Schluchter 1981). Klinikernas 
konsekvensbeskrivningar visar emellertid i generellt avseende att man på 
kliniknivå i högre utsträckning har försökt levandegöra konsekvenserna för den 
fortsatta verksamheten vid kliniken än konsekvenserna för patienterna. 
 
Det övergripande målet att åstadkomma en besparing kan ha varit sekundärt för 
klinikerna; det primära tycks i stället ha varit att bibehålla verksamheten så 
intakt som möjligt. Det kan förstås mot bakgrund av att beslut om ekonomiska 
nedskärningar generellt sett utgör ett hot inte bara mot den egna kliniken som 
arbetsplats och dess verksamhet, utan även mot den befintliga sociala och 
professionella ordningen. Det är emellertid inte möjligt att göra en entydig 
tolkning av hur klinikerna har argumenterat, eftersom det material som 
konsekvensbeskrivningarna utgör är så heterogent, vilket framkom ovan. Jag har 
urskiljt tre olika mönster i klinikernas sätt att argumentera. 
 
De som hänvisat till Prioriteringsutredningen och dess prioriteringsgrupper 
förefaller främst att ha gjort det för att motivera en lägre besparing på den egna 
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kliniken. Det kan naturligtvis förklaras av ett intresse att framhålla den egna 
verksamhetens betydelse. Utifrån klinikernas inifrån-perspektiv kan den 
argumentation som förts fram i detta avseende ses som normativt rättfärdigad 
och därför rationell. Från ett mer distanserat perspektiv skulle jag vilja 
karakterisera klinikchefernas vädjan om förståelse för lägre besparingar för att 
säkra klinikernas fortsatta existens som ett uttryck för en instrumentell 
rationalitet snarare än en principstyrd värderationalitet. Detta eftersom den 
argumentering som hänvisar till Prioriteringsutredningen används i ett 
instrumentellt syfte. 
 
Vissa kliniker hänvisar främst till redan tidigare genomförda besparingar. Med 
hänvisning till Levays (1999) bild att uppfattningen inom sjukhuset var att staten 
tidigare regelmässigt kompenserade underskott i efterhand, kan klinikernas 
argumentering ses som utlöpare av dessa tidigare erfarenheter och 
föreställningar. Med Webers terminologi kan sådant närmast vanemässigt 
beteende till följd av tidigare erfarenheter karakteriseras som traditionellt. Andra 
konsekvensbeskrivningar ger i stället intryck av att vara skrivna i ett 
”underläge”, där argumentationen snarare är känslomässig än baserad på 
rationella beräkningar av lämpliga medel att nå dit man önskar. Den skulle 
därför kunna sägas vara affektiv med Webers terminologi. Både det traditionella 
och det affektiva handlandet kan emellertid enligt Weber (1968, 18ff) ses som 
rationellt; i det ena fallet eftersom bindningen till det invanda kan upprätthållas 
medvetet, och i det andra i det fall handlandet är en medveten avreagering på 
känslomässig spänning. Att uttala sig om aktörernas grad av medvetenhet i detta 
fall, är dock inte möjligt utifrån den skriftliga dokumentationen. 
Att uteslutande hänvisa till ”egenintresset” respektive tradition och affektivitet 
ser jag emellertid som alltför förenklat, eftersom det ansvarsetiska 
förhållningssättet inför patienterna inte saknas helt. Det kommer dock inte till 
uttryck på samma tydliga sätt i alla konsekvensbeskrivningar. Den 
argumentering som jag har tolkat som ett uttryck för en instrumentell rationalitet 
respektive traditionalitet och affektivitet, har sannolikt också sin grund i ett 
ansvar för kliniken och i förlängningen dess patienter. Argumenteringen kan 
därför också förstås som att det ansvarsetiska förhållningssättet har utsträckts till 
att även omfatta klinikens verksamhet och dess personal, som utgör en 
förutsättning för den vård kliniken ger och ansvarar för. 
 
 
4.3. Den politiska nivån: Hälso- och sjukvårdsnämndernas utifrån-
perspektiv 
 
I det gemensamma yttrande som de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna har 
avgivit över klinikernas konsekvensbeskrivningar nämns över huvud taget inte 
Prioriteringsutredningen. Det som varit vägledande för hälso- och 
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sjukvårdsnämndernas bedömningar är landstingsplanens mål om en ”ekonomi i 
balans”. (”Yttrande över behov av omprioriteringar av verksamhet vid 
Akademiska sjukhuset 1996 och inför 1997/98”, 1996-08-18). Den terminologi 
som präglar hälso- och sjukvårdsnämndernas yttrande är ord som ”utbud”, 
”rationalisering”, ”effektivisering”, ”verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekter”, vilket torde stå i överensstämmelse med att målet om en ”ekonomi i 
balans” framhålls som viktigast. 
 
Nämnderna anger att de kommenterar klinikernas olika förslag ”ur ett 
befolkningsföreträdarperspektiv, där utbud och ambition är centrala frågor”. Vad 
”utbud och ambition” respektive ”befolkningsföreträdarsperspektiv” innebär, 
konkretiseras emellertid inte. Allmänt sett företräder naturligtvis politikerna 
befolkningen, vilket är en truism. Ordvalet kan därför tolkas som en markering 
av att de ser sig själva som företrädare för hela befolkningen till skillnad från 
den medicinska professionen på kliniknivå, som endast företräder patienterna. 
 
Med anledning av att nämnderna hänvisar till befolkningsföreträdarperspektivet 
kan det samtidigt noteras att det inte föreligger någon analys av befolkningens 
behov av hälso- och sjukvård i yttrandet och inte heller hänvisning till någon 
sådan. En sådan analys baserad på epidemiologiska data om sjuklighet och 
riskfaktorer i upptagningsområdet ser dock Prioriteringsutredningen som en 
angelägen politisk uppgift (SOU 1993:93, 88, 120).13 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har grupperat konsekvenserna av klinikernas 
föreslagna kostnadsbesparingar i fyra kategorier: 
1. Begränsningar i utbud, som innebär att vissa behandlingar/ingrepp inte längre 

kommer att utföras 
2. Begränsningar i utbud, som innebär att vissa behandlingar/ingrepp begränsas, 

men fortfarande kommer att utföras 
3. Begränsningar i ambition, omvårdnad, kvalitet 
4. Förändringar i rutiner/organisation som varken påverkar utbudet av vård eller 

kvaliteten 
 
Även om samtliga förslag i kategorierna 1 – 3 får direkta effekter för 
patienterna, kommenteras effekterna på patienterna endast undantagsvis. Ett 
exempel där det ändå förekommer är i samband med förslag om att minska 
antalet vårdplatser på Hudkliniken, där nämnderna ”är medvetna om att det kan 
ge en försämrad kontinuitet och en del omflyttningar”. I samband med att 
rationaliserings- och effektiviseringsarbetet diskuteras, och att betydande 
reduceringar kommer att behöva genomföras ”i nuvarande utbud”, sägs också att 

                                                 
13 Enligt utredningen om hälso- och sjukvårdens framtid, HSU 2000, är dock samband mellan 
befolkningskarakteristika som kön, ålder, bostadsort mm komplicerade, och svåra att dra 
slutsatser av (SOU 1993: 38). 
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”dessa konsekvenser kommer i en del fall (att) upplevas som drastiska för 
enskilda patientgrupper”. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna ställer sig inte helt främmande för att införa 
begränsningar i själva omvårdnaden. I övrigt uttrycker de sig emellertid 
försiktigt, t ex ”prövning av nuvarande kriterier för behandling måste ändras”, 
utan att explicit ange vilka nedprioriteringar de själva förordar. Samtidigt kan de 
tänka sig vissa förändringar av innehållet i vårdgarantin: ”begränsningar av vissa 
behandlingar och ingrepp bör kunna ske” … ”även om det får konsekvenser för 
vårdgarantins nuvarande utformning”. 
 
Kategori 4, som avser förändringar i rutiner/organisation som varken påverkar 
utbudet av vården eller kvaliteten, ”har hög prioritet” enligt hälso- och 
sjukvårdsnämnderna, och de ”förutsätter att detta hanteras i det interna 
rationaliseringsarbetet”. De anser att det finns en fortsatt effektiviserings- och 
rationaliseringspotential som till fullo ej har utnyttjats. Därför vill de lyfta fram 
de organisatoriska frågorna genom en diskussion om gemensamma vårdplatser, 
sammanslagning av kliniker och ytterligare poliklinikisering och komplettering 
med patienthotell, vilket de anser förekommer i liten utsträckning i det material 
som tagits fram. Även i den bilaga till yttrandet som redovisar en klinikvis 
sammanställning betonar hälso- och sjukvårdsnämnderna framför allt 
organisatoriska förändringar med ”verksamhetsmässiga och ekonomiska 
effekter”. 
 
Även om hälso- och sjukvårdsnämnderna uttrycker sig på ett annat sätt, är deras 
främsta förslag detsamma som flertalet klinikers, genom att de i första hand 
föreslår organisatoriska förändringar framför begränsningar i utbud och 
förändrande behandlingskriterier. Det är samtidigt rimligt att anta att en 
minskning av utbud och förändrade behandlingskriterier skulle kunna mötas av 
helt andra reaktioner i det omgivande samhället. 
 
Att målet om en ”ekonomi i balans” framhålls som viktigast kan förstås mot 
bakgrund av att hälso- och sjukvårdsnämnderna följer direktiven om att 
genomföra en ålagd besparing. Utifrån deras intentioner kan alltså 
argumenteringen ses som rationell. Detta förklarar dock inte varför 
Prioriteringsutredningen och dess prioriteringsgrupper inte nämns över huvud 
taget i yttrandet. Det betyder samtidigt att de hänvisningar till 
Prioriteringsutredningen, som gjorts från vissa kliniker, inte alls kommenteras. 
Detta väcker naturligtvis vissa frågor som inte är möjliga att besvara utifrån de 
studerade handlingarna. Kan det vara så att man på denna politiska nivå ser 
Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer som normativa riktlinjer enbart 
gällande den medicinska professionen på den kliniska nivån och som något som 
därmed inte berör dem själva som politiker? Mot ljuset av de obefintliga 
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hänvisningarna till Prioriteringsutredningen kan man möjligen förstå den 
skrivelse Akademiska sjukhusets styrelse skickat till landstingsstyrelsen. 
 
 
4.4. Landstingsstyrelsens syn på prioriteringar 
 
I skrivelsen till landstingsstyrelsen från styrelsen vid Akademiska sjukhuset 
anges att ”ett antal frågor av principiell betydelse har aktualiserats med 
anledning av arbetet med att fördela besparingskraven mellan sjukhusets 
kliniker”. Styrelsen framhåller att ”de ekonomiska realiteterna gör att många 
tidigare självklara saker måste ifrågasättas”, vilket kommer att kräva ”hårdare 
prioriteringar och en förändrad syn även på omvårdnadsaspekterna”. Eftersom 
en lägre ambitionsnivå då måste accepteras av befolkningsföreträdare och 
patienter framhåller styrelsen att det är viktigt att dessa frågor diskuteras på 
politisk nivå innan budgetprocessen gått in i ett mera detaljerat skede. Styrelsen 
hemställer därför att landstingsstyrelsen som befolkningsföreträdare tar 
initiativet till en sådan diskussion. (”Prioriteringar i vården”, 1996-09-13, även 
undertecknad av hälso- och sjukvårdsnämnderna, 1996-09-17.) 
 
Flertalet av de frågor som ställdes har diskuterats i Prioriteringsutredningen och 
berördes även i hälso- och sjukvårdsnämndernas gemensamma yttrande. De 
frågor styrelsen önskade få diskuterade och besvarade rör bl.a.14 
• prioriteringsutredningen 
• vårdutbudet till det egna länets patienter jämfört med patienter från övriga 

regioner/landsting 
• förändringar i behandlingsindikationer 
• vårdgarantin 
• hälsokontroller och screeningundersökningar 
 
För att ge en uppfattning om landstingsstyrelsens ställningstaganden ger jag 
nedan en sammanfattande redovisning av styrelsens frågor och 
landstingsstyrelsens svar i anslutning till varandra. (Källor: ”Prioriteringar i 
vården”, 1996-09-13, 1996-09-17, samt ”Övergripande inriktning av 
prioriteringar inom Hälso- och sjukvården”, odaterad.) 
 
 
4.4.1. Frågor och svar 
 
Just ifråga om Prioriteringsutredningen ställer sjukhusets styrelse frågan om 
landstingsstyrelsen anser att Prioriteringsutredningens slutbetänkande ska vara 

                                                 
14 En fråga ställdes också om landstingsstyrelsens syn på egenavgifter, vilket uteslutits i denna 
rapport. 
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vägledande vid bedömningar av vilka sjukdomstillstånd som ska prioriteras 
högre än andra inom sjukvården. 
 
I landstingsstyrelsens svar har man givit stöd för Prioriteringsutredningens 
principer: ”Det är en samstämmig uppfattning att Prioriteringsutredningens 
slutbetänkande ska vara vägledande för prioriteringar inom vården.” Det betonas 
samtidigt att utredningens ”noggranna värdering av grunderna för prioritering” 
är ett lika viktigt underlag som de föreslagna prioriteringsgrupperna, då man 
anser att de senare är ”ett alltför trubbigt instrument för akutsjukvårdens stora 
andel högt prioriterade patienter”. 
 
Rörande frågan om vårdutbudet till inomlänspatienter i jämförelse med 
patienter från övriga regioner/landsting framhåller sjukhusets styrelse att 
olikheter i prioriteringar mellan län kommer att bli mycket tydliga för både 
patienter och anhöriga liksom för vårdpersonalen.  
 
Sjukhusets styrelse pekar i anslutning till detta på vårdpersonalens etiska 
dilemma samt trovärdigheten gentemot andra landsting: 

”Om de ekonomiska resurser som ställs till sjukhusets förfogande inte räcker för att ge 
länets innevånare vård av regionvårdskaraktär på samma villkor som övriga patienter, 
måste landstingsstyrelsen ge anvisningar om vilka sjukdoms- eller åldersgrupper som ej 
ska erbjudas vård.” 

 
I landstingsstyrelsens svar anges att det egna länets invånare inte ska prioriteras 
lägre än patienter från övriga landsting, samtidigt som det också sägs att vissa 
omständigheter tillfälligt kan ändra på denna princip: 

”Att prioritera (det egna länets) patienters vård lägre än patienters från övriga landsting 
är i allmänhet ej acceptabelt. Köp av regionvård, t ex en viss typ av operationer, som 
särskilt prioriterats av köparlandstinget kan tillfälligt ändra på denna princip.” 

 
Landstingsstyrelsens principiella inställning om likhet och rättvisa, i fråga om 
förhållandet mellan det egna landstingets patienter och patienter från andra 
landsting, kan således tillåtas få ge vika för en mer pragmatisk syn i de fall de 
ekonomiska omständigheterna så erfordrar. 
 
Avseende förändrade behandlingsindikationer önskar sjukhusets styrelse att 
landstingsstyrelsen diskuterar om indikationerna för operation ska skärpas ”så 
att de krympande resurserna reserveras för de allra mest behövande fallen”. I 
detta sammanhang påpekar sjukhusstyrelsen att ”vissa verksamheter som utförs 
är livskvalitetshöjande utan att därför förhindra död eller ökad risk för obotlig 
skada” och som exempel nämns bl.a. knäleds- och höftplastiker; 
kataraktoperationer15 och vissa kranskärlsoperationer. En direkt fråga är om 

                                                 
15 D.v.s. operation av grå starr. 
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intensiv behandling ska inledas eller fortsättas, ”även om den beräknade 
förlängningen av livet är mycket kort”. 
 
Landstingsstyrelsen ger inget svar på den första frågan, som avser en 
begränsning av hela verksamheter. Svaret på den sista frågan om intensiv 
behandling ska inledas, även om den inte är direkt livsförlängande, implicerar 
att politikerna i landstingsstyrelsen inte ser sig som ansvariga för prioriteringar i 
form av förändrade behandlingsindikationer utan lägger det ansvaret på den 
medicinska professionen: ”Medicinska prioriteringar ska göras av dem som har 
det direkta patientansvaret, d.v.s. den medicinska professionen”. 
 
Avseende denna fråga kan emellertid landstingsstyrelsen ha menat att just de 
kliniska besluten ska avgöras av läkarna själva, vilket ju är den naturliga 
arbetsfördelningen. Den tolkningen är dock inte helt självklar, dels eftersom 
beslutsprocessen inte avser den kliniska nivån, och dels eftersom 
landstingsstyrelsen samtidigt säger sig stå öppen för en dialog med den 
medicinska professionen: ”En dialog mellan politiskt ansvariga och 
vårdansvariga bör kontinuerligt föras då dessa grupper har ett gemensamt ansvar 
för prioriteringarna.” 
 
I Prioriteringsdelegationens slutbetänkande konstateras att det finns en tendens 
bland politiker att skjuta över ansvaret för prioriteringar på andra grupper än 
dem man själv representerar, medan läkarna själva kräver en öppen politisk 
prioritering. Prioriteringsdelegationens förklaring till detta är att prioriteringar i 
vården inte så enkelt låter sig förenas med politikernas önskan om att tillmötesgå 
medborgarnas krav, medan det för vårdpersonalens del kan vara svårt att förena 
prioriteringar med yrkesetiken och den fokusering på den enskilda patienten som 
är grunden i vårdarbetet (SOU 2001:8, 15). 
 
I förhållande till den definition av omvårdnad, som anges i 
Prioriteringsutredningens slutbetänkande, nämligen ”att tillgodose 
allmänmänskliga behov, som trygghet, gemenskap, uppskattning och 
självkänsla” (SOU 1995:5, 20), uppvisar landstingsstyrelsen en relativt snäv syn 
på innebörden av begreppet ”omvårdnadens kvalitet”. I landstingsstyrelsens svar 
betonas t.ex. att omvårdnadens kvalitet på vårdavdelningar och mottagningar i 
det längsta bör hållas intakt, samtidigt som det anges att ”brister i kontinuitet, 
förflyttningar inom sjukhuset och till hemsjukvård samt transporter från 
helgstängda avdelningar kan vara exempel på acceptabla försämringar till följd 
av kostnadsanpassning”. Möjligen som en motvikt till detta framhåller 
emellertid landstingsstyrelsen samtidigt att ”en etisk värdering av det slag som 
genomförs fortlöpande bör följa kostnadsanpassningarna”. 
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När det gäller vårdgarantin är önskemålet från sjukhusets styrelse att 
landstingsstyrelsen måtte ta ställning till om den fortfarande ska gälla i sin 
nuvarande omfattning, respektive vilka områden den ska begränsas till. 
Styrelsen hänvisar till att vårdgarantin inte hör till de högst prioriterade 
verksamheterna enligt Prioriteringsutredningen, eftersom ”vårdgarantier, som 
enbart tar sikte på väntetider, knappast har stort värde för patienter med kroniska 
sjukdomar eller för vård i livets slutskede”. 
 
I landstingsstyrelsens svar framgår att det finns en bred uppslutning kring 
vårdgarantin. För att undvika att vårdgarantins prioriteringar står i strid med 
Prioriteringsutredningens huvudprinciper framhåller emellertid 
landstingsstyrelsen samtidigt att man är beredd att förändra vårdgarantin ”med 
avseende på tidsramar och de diagnoser eller tillstånd som ska omfattas samt att 
bredda den mot kroniska sjukdomar och svaga grupper”. 
 
När det gäller hälsokontroller och screeningundersökningar konstaterar 
sjukhusets styrelse att värdet av många allmänna och icke riktade 
hälsoundersökningar har ifrågasatts och att de belastar sjukvården bl.a. genom 
”falskt positiva resultat”, d.v.s. frågor som också diskuterades i 
Prioriteringsutredningen. Styrelsens fråga avser hur avvägningen ska ske mellan 
medicinskt-vetenskapliga synpunkter på vissa insatser å ena sidan och 
intressegruppers synpunkter å den andra. Styrelsen aktualiserar därmed också 
frågan om fördelningen mellan vård och förebyggande åtgärder: ”Ska 
inskränkningar i vården göras på bekostnad av redan sjuka för att upptäcka 
tillstånd som eventuellt i en framtid kan leda till sjukdom?” 
 
I enlighet med Prioriteringsutredningens uppfattning anger landstingsstyrelsen i 
sitt svar att förebyggande åtgärder är viktiga under förutsättning att de är av 
bevisad nytta.16 Mot bakgrund av en förmodan om falskt positiva resultat 
framförs emellertid att en höjd nedre åldersgräns för mammografi bör 
övervägas. 
 
 
4.4.2. Ambivalens som rationellt handlande? 
 
Landstingsstyrelsen har alltså i sitt svar avgivit ett verbalt stöd för 
Prioriteringsutredningens riktlinjer och ”godkänner” således att det fortsatta 
arbetet kan bedrivas utifrån dessa. Samtidigt innehåller landstingsstyrelsens svar 
flera förbehåll samt vaga och undvikande svar på vissa direkt ställda frågor, i 
synnerhet avseende frågan om förändrade indikationer för behandling. Frågan är 
                                                 
16 Allmänna hälsokontroller tillhör det som Prioriteringsutredningen hänför till 
Prioriteringsgrupp II, ”Prevention”, samtidigt som det anges att preventionen ska ha 
dokumenterad nytta. 
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om landstingsstyrelsens svar i detta avseende ger någon reell vägledning för det 
fortsatta budgetarbetet.17 
 
Landstingsstyrelsens svar präglas stundom av en pendling mellan olika 
ställningstaganden, mellan normativa principer och tänkbar praxis, framför allt 
ifråga om vårdutbudet till inomlänspatienter i förhållande till patienter från 
övriga regioner/landsting. Denna pendling samt vagheten avseende förändrade 
behandlingsindikationer skulle jag vilja karakterisera som ambivalens i den 
betydelse som Robert Merton (1976) ger begreppet. Sociologisk ambivalens 
enligt Merton uppstår ur oförenliga ståndpunkter, värderingar och attityder, som 
ligger inbyggda i den sociala strukturen och dess sociala roller. Denna 
ambivalens kan uppstå ur en önskan att samtidigt tillgodose både medborgarnas 
önskemål om större tillgång till sjukhusvård och Prioriteringsutredningens 
riktlinjer. Den kan emellertid också uppstå ur ett dilemma mellan ansvaret för 
hela befolkningens hälso- och sjukvård och ansvaret för ett stort sjukhus med 
patienter i behov av vård, där det senare kan accentueras genom 
Prioritetsutredningens riktlinjer, som är specifikt inriktade på patienter och 
patientgrupper och deras medicinska behov. 
 
Det kan diskuteras i vilken utsträckning landstingsstyrelsens svar kan 
karakteriseras som rationellt. Om landstingsstyrelsens mål var att söka hantera 
motstridiga ståndpunkter och värderingar och därför har valt de svar som enligt 
den egna uppfattningen är bäst lämpade för detta ändamål, kan 
landstingsstyrelsens svar ses som rationellt i Webers mening. 
 
 
4.5. Den medicinska professionens utifrån-perspektiv: Medicinskt-
etiska bedömningar 
 
Först efter det att landstingsstyrelsen svar inkommit avger den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen sitt yttrande. I sina bedömningar av om en neddragning är 
acceptabel eller inte, anger den medicinskt-etiska arbetsgruppen att den har 
utgått ifrån Prioriteringsutredningens slutbetänkande från 1995 (”Medicinsk-
etiska bedömningar av besparingsförslagen”, 1996-10-09). Den har alltså givit 
Prioriteringsutredningens riktlinjer ett normativt värde, vilket kan synas 
självklart eftersom det ingick i uppdraget från sjukhusdirektören. Samtidigt kan 
det sägas att den har fått legitimitet för detta genom landstingsstyrelsens svar. 
 
Det den medicinskt-etiska gruppen lägger stor tyngd vid i sin rapport är begrepp 
som ”patientens behov” och ”medicinskt-etiska konsekvenser”. Den säger sig 

                                                 
17 Mitt ifrågasättande av detta överensstämmer med den tidigare sjukhusdirektörens 
uppfattning enligt samtalet den 5 mars 2002. 
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också förorda de alternativ som medför ”de bästa” – eller ”de minst onda” – 
konsekvenserna för patienterna. Därför framhåller den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen i likhet med vad som uttalas i konsekvensbeskrivningarna från 
enheterna samt hälso- och sjukvårdsnämndernas yttrande ”det angelägna i att 
rationaliseringar och besparingar inom den icke patientrelaterade verksamheten 
tas tillvara, innan åtgärder vidtages som medför allvarliga negativa medicinskt-
etiska konsekvenser”. Arbetsgruppen föreslår därför något polemiskt 
kostnadsreduktioner inom landstingets/sjukhusets administrativa funktioner i 
första hand, t.ex. genom att minska antalet förvaltningar inom landstinget. Den 
konstaterar dessutom att, även om frågan inte tillhör de medicinskt-etiska 
aspekterna, många av besparingsförslagen innebär ”ytterligare krav på 
personalen, vilket bör övervägas i den vidare processen”. 
 
 
4.5.1. ”Patientens behov” 
 
En viktig princip, som arbetsgruppen säger sig ha följt, är alltså att vården ska 
ges efter behov: 

”Om resurser för de svårast sjuka patienterna beskärs medan tillgängligheten för 
patienter med banala åkommor vidmakthålles, finns betydande risker för förtroendekriser 
gentemot hälso- och sjukvården.” 

 
Utifrån detta ställningstagande kritiserar arbetsgruppen vård styrd av efterfrågan 
framför behov samt även hälsokontroller och vårdgarantin. Hälsokontroller av 
friska personer pekas ut som en insats som förutsättningslöst måste prövas, och 
gruppen ställer den retoriska frågan ”om pengarna möjligen kan ge bättre utbyte 
om de används till redan sjuka patienter”. Arbetsgruppen anger att den inte har 
tagit hänsyn till den då gällande vårdgarantin, ”eftersom vårdgarantin anges 
omfatta åtgärder som inte hör till de högst prioriterade enligt 
Prioriteringsutredningen, även om de kan vara angelägna”. Genom att nästan 
ordagrant återge vad som står i Prioriteringsutredningens slutbetänkande är den 
medicinskt-etiska arbetsgruppens uppfattning att borttagandet av hela eller delar 
av vårdgarantin kan möjliggöra en prioritering som i större utsträckning tar 
hänsyn till vårdbehovet: 

"Vårdgarantier som enbart tar sikte på väntetider har knappast något stort värde för det 
stora flertalet patienter med svåra kroniska sjukdomar eller för vård i livets slutskede, dvs 
för de svagaste, mest utsatta grupperna, som har störst behov av vård." 

 
I fråga om vårdgarantin kan vi alltså här skönja en viss motsättning mellan den 
medicinskt-etiska gruppen och politikerna i landstingsstyrelsen, d.v.s. samma 
motsatsförhållande som framkommer vid jämförelsen mellan 
Prioriteringsutredningen och HSU 2000. En liknande motsättning finns även i 
synen på förhållandet mellan patienter från Uppsala län och utomlänspatienter, 
där den medicinskt-etiska arbetsgruppen gör en markering gentemot 
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landstingsstyrelsens mer pragmatiska hållning och betonar att det inte är etiskt 
försvarbart att ha andra indikationer för patienter från Uppsala län än för 
patienter från andra landsting. 
 
I den medicinskt-etiska arbetsgruppens yttrande ställs patienternas behov mot 
allmänhetens efterfrågan, vårdgarantin och allmänna hälsokontroller. Även om 
den medicinskt-etiska gruppen inte uttryckligen definierar begreppet behov, kan 
det ändå utläsas: Behov av vård har ”de svårast sjuka” i motsats till ”patienter 
med banala åkommor”, och störst behov har ”kroniskt sjuka” och patienter ”i 
livets slutskede”. 
 
 
4.5.2. ”Medicinskt-etiska konsekvenser” 
 
Avseende klinikernas konsekvensbeskrivningarna anger den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen att man gjort en bedömning ur medicinskt-etisk synpunkt, där de 
olika besparingsförslagen klassificerats i tre kategorier, beroende på om de ses 
 
1. vara utan påtagliga negativa medicinskt-etiska konsekvenser 
2. ha vissa men acceptabla medicinskt-etiska konsekvenser 
3. ha oacceptabla medicinskt-etiska konsekvenser 
 
I fråga om förslag som hänförs till kategori 1, d.v.s. kostnadsneddragningar utan 
påtagliga negativa konsekvenser, förespråkar arbetsgruppen, i likhet med hälso- 
och sjukvårdsnämnderna och flertalet kliniker, organisatoriska och lokalmässiga 
förändringar, överföring av patienter till primärvård i ökad omfattning, större 
patientsalar mm. Arbetsgruppen tar också upp möjligheter till samverkan mellan 
olika kliniker, inrättande av patienthotell eller lättvårdsavdelningar, 
femdagarsvård, sammanslagningar av kliniker, samt även en utveckling av 
sjukhusansluten hemsjukvård. Samtidigt framhålls det som angeläget att 
samverkan mellan sjukhus och primärvård ytterligare utvecklas, eftersom många 
sparförslag innebär att patienter förs över från sjukhus till primärvården. 
 
Verksamheter som den medicinskt-etiska gruppen bedömer som oacceptabla att 
genomföra besparingar på utifrån en medicinskt-etisk bedömning, d.v.s. kategori 
3, är: 
• att minska bevisat effektiv kurativ och palliativ vård (Avdelningen för allmän 

onkologi, gynekologisk onkologi och sjukhusfysik) 
• att minska smärtbehandling (Anestesi) 
• rehabiliterande och habiliterande verksamheter (Neurocentrum) 
• akuta operationer och canceroperationer (Kirurgi) 
• ortopedoperationer för patienter utan vårdgaranti (Ortopedi) 
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Arbetsgruppen pekar också ut medicinska insatser och patientkategorier som har 
”hög prioritet” utifrån Prioriteringsutredningens slutbetänkande, och 
bedömningen sammanfaller inte oväntat i stort sett med de verksamheter eller 
patientkategorier som den har bedömt som oacceptabla att genomföra 
besparingar på: 
• palliativ vård (Allmän onkologi) 
• smärtbehandling (Anestesi-kliniken) 
• viss habilitering och rehabilitering vid NC 170 (Neurocentrum), 
• i stort sett samtliga patienter vid Kirurgkliniken respektive Medicinkliniken, 

där flertalet patienter i det senare fallet utgör prioriterade grupper bestående 
av akut sjuka och mycket gamla 

 
De verksamheter och patientgrupper, som den medicinskt-etiska arbetsgruppen 
har utpekat som prioriterade, skiljer sig något från klinikernas egna 
bedömningar, vilket framgår av Tabell 2 (i Bilaga 2). Även om denna jämförelse 
mellan klinikernas och den medicinskt-etiska arbetsgruppen kan tyckas orättvis, 
eftersom det inte ingick i klinikernas uppdrag att beakta 
Prioriteringsutredningens riktlinjer, har ändå vissa kliniker fört en argumentation 
utifrån prioriteringsgrupperna. Antalet kliniker som gjort det är dessutom något 
fler än de kliniker, eller verksamheter, som utpekas av den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen. 
 
Att inte den medicinskt-etiska gruppen kommenterar klinikernas egna 
bedömningar av prioriterade patientkategorier reser ändå vissa frågor. Är 
klinikernas bedömningar ”felaktiga” eller irrelevanta utifrån den medicinskt-
etiska arbetsgruppens perspektiv? Vad betyder det att det föreligger olika 
bedömningar? Även om det inte föreligger en fullständig enighet om vilka 
verksamheter som är högre prioriterade än andra, behöver det inte ses som en 
”spricka” inom den medicinska professionen. Det torde vara helt naturligt att 
prioriteringar inom sjukvården inte är konfliktfria ens inom läkarkåren, eftersom 
det finns en konkurrens mellan olika verksamheter och discipliner, inte bara om 
resurser utan även om socialt och vetenskapligt anseende. Det är emellertid inte 
osannolikt att skillnaden i bedömning kan förstås mot bakgrund av klinikernas 
”egenintresse”, medan den medicinskt-etiska gruppen förväntas se till sjukhusets 
hela verksamhet med blicken riktad på verksamheter och patientgrupper i 
förhållande till varandra.18 
 

                                                 
18 Enligt uppgift vid samtal med sjukhusdirektören den 5 mars 2002 bestod den medicinskt-
etiska arbetsgruppen av allmänt betrodda personer med stort förtroende inom sjukhuset. Trots 
det fanns naturligtvis ändå en risk att de skulle vara mer välvilligt inställda till de discipliner 
de själva tillhör, men enligt sjukhusdirektören skulle det i så fall ligga på hans ansvar att 
värdera detta i den slutliga bedömningen. 
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Genom att i stort sett genomgående hänvisa till medicinskt-etiskt ”acceptabla” 
respektive ”oacceptabla konsekvenser”, använder den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen ett ordval som kan tyckas både stereotypt och oreflekterat, 
eftersom betydelsen av vad som är medicinskt-etiskt acceptabelt respektive 
oacceptabelt endast framgår genom arbetsgruppens hänvisning till specifika 
verksamheter eller patientgrupper. Det är vanskligt att avgöra om det rör sig om 
ett ritualiserat språkbruk, där ordvalen utgör ytliga dekorationer, eller om de har 
en djupare innebörd. Oavsett vilken tolkning som är mest rimlig utgör dessa 
ordval själva kärnan i texten och kan därför vara en indikator på en 
grundläggande tankestil. Ordvalen refererar också till en för den medicinska 
professionen gemensam värderam, eller en gemensam förståelse baserad på 
normativa värderingar som utgör grunden för läkaryrket. Detta nästan 
institutionaliserade språkbruk kan därmed bidra till att ge ökad legitimitet till de 
föreslagna besparingarna inom den egna gruppen, d.v.s. den medicinska 
professionen i generellt avseende. Även den medicinskt-etiska arbetsgruppens 
argumentering kan alltså utifrån dessa intentioner karakteriseras som rationell.  
 
 
4.6. Förslag till besparingar: Lika och olika synsätt 
 
Både hälso- och sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska arbetsgruppen 
har givit förslag till vilken besparing som kan göras på respektive klinik/enhet. 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna framhåller inledningsvis i sitt gemensamma 
yttrande att behovet av kostnadsreduceringar ligger närmare 8 än 4 procent på 
grund av tidigare budgetöverskridanden. Eftersom vissa kliniker redan har ett 
överskridande på kostnadsbudgeten för år 1996, innebär det enligt hälso- och 
sjukvårdsnämnderna ett ännu större krav på kostnadsreduceringar för dessa. 
 
Öppenheten i hälso- och sjukvårdsnämndernas och den medicinskt-etiska 
arbetsgruppens respektive förslag varierar dock. I vissa fall anges uttryckligen i 
handlingarna att det är fråga om alternativ 1 som ligger på 4 procent eller 
alternativ 2 som ligger på 8 procent. I flertalet fall framgår det emellertid inte 
helt klart i deras respektive skrivelser vilket alternativ som föreslås, eftersom det 
oftast endast står angivet att ”förslaget bör prövas”. I andra fall framgår 
olikheterna endast genom deras respektive argumentation. 
 
I de fall det föreligger explicita besparingsförslag från både hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska arbetsgruppen, har de gjort 
något olika bedömningar av vilka kliniker/enheter som bör få det högre 
respektive lägre besparingsalternativet, vilket framgår av Tabell 2 (i Bilaga 2). I 
de explicita förslagen till besparingar är hälso- och sjukvårdsnämnderna och den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen överens i endast ett fall, nämligen om det lägre 
besparingsalternativet på Neurocentrum och i huvudsak också i själva sakfrågan. 
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För både Barnkliniken och Infektionskliniken är deras förslag åtskilda, där hälso- 
och sjukvårdsnämnderna föreslagit det högre besparingsalternativet och den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen det lägre. De argumenterar också på olika sätt: 
 
I fråga om Barnkliniken ser hälso- och sjukvårdsnämnderna inte ”nuvarande 
organisation och inriktning med fragmentisering på flera små enheter som 
optimal” och förordar därför organisatoriska förändringar. Den medicinskt-
etiska arbetsgruppen anser däremot att ”endast några av besparingsförslagen kan 
genomföras utan negativa konsekvenser för patienterna”. 
 
För Infektionskliniken kopplar hälso- och sjukvårdsnämnderna förslaget till den 
högre besparingen till en översyn av arbetsfördelningen mellan infektion, 
internmedicin och geriatrik. Den medicinskt-etiska arbetsgruppen påpekar i 
stället att Infektionsklinikens patienter till största delen tas in akut, vilket innebär 
begränsade möjligheter att påverka patienttillströmningen. Både med hänvisning 
till att kliniken har en nyckelfunktion ur sjukhushygienisk synpunkt och det 
ökade hotet om spridning av multiresistenta bakterier, framhåller den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen dessutom att om den föreslagna minskningen 
av vårdplatsantalet ska vara acceptabel ur medicinskt-etisk synpunkt, måste 
andra åtgärder vidtas på sjukhuset. Dit hör t ex intensifierad utbildning i 
handhygien samt att isoleringsmöjligheterna på andra kliniker förbättras. 
 
I vissa fall, där endast endera av parterna explicit redovisat vilket 
besparingsalternativ som avses, är de ändå i princip överens i sina skriftliga 
bedömningar. Det gäller 
• Socialmedicin, och främst kuratorsverksamheten, där den medicinskt-etiska 

arbetsgruppen föreslagit den högre besparingen 
• Hudkliniken, för vilken det högre besparingsalternativet föreslagits av hälso- 

och sjukvårdsnämnderna 
• Thorax, där den medicinskt-etiska arbetsgruppen klart förordat det lägre 

besparingsalternativet 
 
Det finns även olikheter i synen på viss behandling, vilket t.ex. framkommer i 
argumenteringen kring Kvinnokliniken: Hälso- och sjukvårdsnämnderna anger 
att man bör pröva ”konkreta ambitionssänkningar i form av att in-vitro-
fertilisering (IVF-behandlingar)19 inte längre kan erbjudas". Den medicinskt-
etiska gruppen framhåller däremot att barnlöshet och sänkt fruktsamhet är att 
betrakta som en sjukdom eller en följd av sjukdom, både enligt Socialstyrelsen, 
Försäkringsöverdomstolen och WHO:s definition.20 Eftersom den mest effektiva 
                                                 
19 D.v.s. provrörsbefruktning. 
20 I synen på in-vitro-fertilisering skiljer sig den medicinskt-etiska arbetsgruppen från 
Prioriteringsutredningen, som placerat denna verksamhet i Prioriteringsgrupp IV, ”Gränsfall” 
(SOU 1993: 93, 117). 
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behandlingen enligt den medicinskt-etiska arbetsgruppen är in-vitro-fertilisering, 
anser den att kvinnorna i Uppsala läns landsting bör kunna få ta del av dessa 
framsteg på samma villkor som kvinnorna i andra delar av regionen: ”Vi 
bedömer det som tveksamt ur etisk synpunkt att ta bort denna möjlighet för de 
kvinnor som inte har råd att betala vad det kostar att få behandlingen utförd 
privat.” 
 
I övrigt gör den medicinskt-etiska arbetsgruppen i vissa fall andra bedömningar 
än hälso- och sjukvårdsnämnderna utifrån Prioriteringsutredningens riktlinjer,  
t.ex. i fråga om palliativ vård och smärtlindring: 
 
När det gäller Allmän onkologi ser hälso- och sjukvårdsnämnderna det ”inte som 
realistiskt att den kurativa behandling och insatser kring smärtlindring minskas, 
men att i övrigt måste reduceringar av den palliativa behandlingen prövas”. Den 
medicinskt-etiska gruppen betonar däremot att det ”inte är acceptabelt ur etisk 
synpunkt att minska bevisat effektiv kurativ och palliativ vård”. 
 
I fråga om Anestesi-kliniken konstaterar hälso- och sjukvårdsnämnderna att 
klinikens volym indirekt påverkas av de kliniker som har direkt patientansvar, 
samtidigt som de framför att klinikens konsekvensbeskrivning tyder på att det 
finns organisatoriska frågeställningar som måste analyseras ytterligare. Den 
medicinskt-etiska gruppen anger däremot att läget inte medger några ytterligare 
inskränkningar och menar att inga ytterligare besparingar är möjliga. Det 
motiveras bl.a. med att smärtlindring måste ha hög prioritet21, ”och de mest 
behövande patienterna måste tillförsäkras ett adekvat omhändertagande”. 
 
När det gäller Medicindivisionen vill hälso-och sjukvårdsnämnderna ”peka på 
samarbetsformer kring både geriatrik, inklusive metabol22, infektion mm och 
därtill kopplade utbudsbegränsningar”. Den medicinskt-etiska arbetsgruppen 
framhåller å sin sida att flertalet patienter tillhör de mest prioriterade grupperna 
enligt Prioriteringsutredningens betänkande och föreslår därför det lägre 
besparingsalternativet. Arbetsgruppen framhåller att ”det är sannolikt att endast 
en liten del av sparkraven kommer att kunna klaras utan medicinskt-etiskt 
negativa konsekvenser genom inskränkningar i vårdutbudet”. Arbetsgruppen 
framhåller dessutom att det inte är möjligt att göra någon stor besparing inom 
dialysvården utan att detta får oacceptabla konsekvenser för patienterna: 
”Annorlunda indikationer för behandling av njursjuka jämfört med resten av 
landet är inte etiskt försvarbart.” 
                                                 
21 I Slutbetänkandet från kommittén om vård i livets slutskede (SOU 2001:6, s 33) framhålls t 
ex att fysisk smärta ofta är underbehandlad, att morfinpreparat används för litet och fel, och 
att s k neutogen smärta inte uppmärksammas. 
22 Av det grekiska ordet metabole. Vanligen används ordet ”metabolism” som står för 
ämnesomsättning. 
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Även om målet att åstadkomma den beslutade besparingen är gemensamt för 
politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen, ger de inte bara olika förslag till besparingar; de argumenterar 
och resonerar också på olika sätt. De olika ordvalen och argumenten används i 
olika syften och för att motivera olika handlingsstrategier, där politikerna i 
hälso- och sjukvårdsnämnderna förordar en betydligt högre besparing än den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen. Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna 
och den medicinskt-etiska arbetsgruppen skiljer sig alltså åt i sin argumentering 
och sina ordval för att motivera sina bedömningar av vilka verksamheter som 
ska få mindre resurser. 
 
 
4.7. Olika språk – olika kulturer 
 
För att motivera sina föreslagna besparingar inom verksamheten använder 
politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna som framgått ovan en terminologi 
som associerar till den ekonomiska retoriken, såsom ”rationaliserings- och 
effektiviseringspotential”, ”utbudsbegränsningar”, ”ambitionssänkningar”, 
”arbetsfördelning”, ”samarbetsformer”, ”optimala organisationslösningar”. 
Målet om en ”ekonomi i balans” framhålls som viktigast, och deras 
argumentering är inriktad mot just detta mål. Patienterna är påtagligt 
frånvarande i deras yttrande, vilket även gäller Prioriteringsutredningens etiska 
riktlinjer. Deras yttrande reflekterar också en omedvetenhet om dessa riktlinjer, 
såvida det inte är fråga om att de negligerar dem. 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen säger sig däremot som vi sett utgå från 
Prioriteringsutredningens riktlinjer och dess indelning i prioriteringsgrupper, 
vilket i och för sig ingick i uppdraget från sjukhusdirektören. Arbetsgruppens 
argumentering för att motivera sina förslag till besparingar karakteriseras av 
ordval såsom ”behov av vård”, ”konsekvenser för patienterna”, ”medicinskt-
etiskt acceptabelt” respektive ”oacceptabelt”. Genom att argumenteringen och 
ordvalen anknyter till de normativa värderingar som utgör grunden för 
läkaryrket kan argumenteringen och ordvalen fungera inkluderande i förhållande 
till den egna gruppen, den medicinska professionen. 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppens utsagor inte är möjliga att ifrågasätta, 
genom att begreppen ”medicinskt-etiskt acceptabla” respektive ”oacceptabla 
konsekvenser” inte klargörs – annat än genom hänvisning till vissa 
verksamheter. Därmed kan språkbruket samtidigt fungera avskiljande, eller 
gränssättande, gentemot dem som inte är införstådda med denna retorik, i detta 
fall politikerna (jfr Foucault 1972, Bourdieu 1991). På motsvarande sätt kan 
hälso- och sjukvårdsnämndernas mer ”ekonomiskt” präglade språkbruk fungera 
gränssättande gentemot den medicinska professionen. 
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Om vissa drag i argumenteringen renodlas, ligger tyngdpunkten hos politikerna i 
hälso- och sjukvårdsnämnderna på en ”ekonomi i balans”, medan den i den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen ligger på ”patientens behov”. Med Max Webers 
terminologi kan vi tala om två idealtypiska kategorier: Politikernas 
argumentering ger uttryck för ett mer ekonomiskt rationellt synsätt, medan den 
medicinskt-etiska arbetsgruppens argumentering lägger större tyngd vid den 
humanistiska syn som den medicinska professionen styrs av i sitt kliniska arbete 
och som också står i enlighet med Prioriteringsutredningens grundsyn och det 
senare riksdagsbeslutet. Detta ska inte tolkas så att politikerna är i avsaknad av 
en humanistisk människosyn och att den medicinska professionen inte tar 
hänsyn till ekonomiska argument eller hänvisar till ekonomiska skäl och 
möjligheter till organisatoriska förändringar. Vad som utmärker en idealtyp 
enligt Weber är en renodling av det karakteristiska i respektive argumentering. 
 
Med utgångspunkt från Max Webers terminologi skulle hälso- och 
sjukvårdsnämndernas språkbruk och förslag till besparingar kunna vara ett 
uttryck för en målrationalitet, som innebär att de väljer de effektivaste medlen 
för att nå sitt utvalda mål, d.v.s. en ”ekonomi i balans”. Den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen skulle i stället ge uttryck för en värderationalitet, som relaterar 
till grundläggande värden, varigenom den medicinska professionen kan 
förverkliga sina ideal med hjälp av moraliskt goda medel (Weber 1968, 18ff), 
d.v.s. sjukvård utifrån ”patientens behov”. 
 
Alternativa begrepp för att karakterisera den idealtypiska skillnaden i 
argumentering mellan den medicinskt-etiska arbetsgruppen och hälso- och 
sjukvårdsnämnderna skulle Zygmunt Baumans (1989) begreppspar moraliskt 
och tekniskt ansvar respektive social närhet och socialt avstånd kunna utgöra. 
De båda begreppsparen är inte åtskilda utan hänger intimt samman med 
varandra. Med moraliskt ansvar avser Bauman (1989, 139ff) ett personligt 
ansvar för den andres välbefinnande, där det personliga ansvaret inbegriper att 
man beaktar följdverkningarna av sina handlingar, medan tekniskt ansvar 
innebär att man pliktskyldigt följer regler och principer och utför de uppgifter 
som man blivit ålagd, d.v.s. ett regelstyrt uppfyllande av tekniskt-rationella mål. 
Bauman menar vidare att moraliskt ansvar uppstår ur närheten till den andre och 
med ökande socialt avstånd avtar detta ansvar (Bauman 1989, 241, 251). Om vi 
ser på olikheten i argumentering utifrån dessa begrepp kan den medicinskt-
etiska arbetsgruppens argumentering sägas reflektera en social närhet till och ett 
moraliskt ansvar för patienterna och verksamheten, medan hälso- och 
sjukvårdsnämndernas argumentering skulle korrespondera med ett större socialt 
avstånd till patienterna, eftersom det ju framkommit att patienterna är avlägsna i 
deras argumentering. 
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Å andra sidan kan man hävda att Baumans begrepp inte är helt problemfria som 
analytiska begrepp i detta sammanhang. Även om hälso- och 
sjukvårdsnämndernas argumentering reflekterar ett större socialt avstånd till 
patienterna och den sjukvårdande verksamheten än den medicinska 
professionens, skulle man samtidigt kunna argumentera för att politikerna står 
närmare befolkningen som kollektiv och tar ett moraliskt ansvar för helheten i 
hälso- och sjukvården. 
 
Det som också skulle kunna tala mot dessa förklaringar utifrån Webers 
respektive Baumans analytiska begreppspar är att det även inom ekonomin finns 
ett normsystem, som anger vad som är det ”rätta”, eller det förväntade, och som 
det föreligger en moralisk skyldighet att efterleva (Parsons 1954). Att uppnå en 
ekonomi i balans kan alltså ses som ett normativt och moraliskt 
ställningstagande från politikernas sida – förutom att det också utgör en plikt. 
Om vi därför i stället utgår från att politikerna ansvar för ekonomin bygger på ett 
moraliskt ställningstagande, skulle både politikerna i hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och den medicinskt-etiska arbetsgruppen vara normativt 
rationella i sin argumentation avseende besparingarna, om man med normativ 
rationalitet i enlighet med Weber avser att människan söker lösa praktiska 
uppgifter inom ramen för en principstyrd moral. De skulle alltså enligt detta 
synsätt ha olika normativa rationaliteter. 
 
Deras olika normativa rationaliteter och den gränssättande retoriken kan utifrån 
kulturmetaforen som tolkningsram förstås mot bakgrund av att aktörerna 
befinner sig i olika institutionella och sociala miljöer med sina respektive 
normativa och kulturella värderingar och regelsystem, som är legitimerade inom 
respektive kultur (Parsons & Shils 1951, Parsons 1954). Både politikerna i 
hälso- och sjukvårdsnämnderna och ledamöterna i den medicinskt-etiska 
arbetsgruppen använder alltså den argumentering och det ordval som vädjar till 
det som är accepterat inom respektive kultur för att ge legitimitet till sina 
förslag. Båda aktörskategorierna skulle därmed vara begränsade av sina 
kulturella ramar. 
 
Förekomsten av en gränssättande retorik är emellertid inte unik för denna 
beslutsprocess utan kan ses som ett generellt fenomen när olika kulturella 
värdesystem konfronteras. En implikation av gränssättande retorik är emellertid 
svårigheten att uppnå gemensamma beslut. 
 
 
4.8. Den administrativa nivån: Sjukhusdirektörens förslag till beslut 
 
Utifrån klinikernas konsekvensbeskrivningar samt hälso- och 
sjukvårdsnämndernas och den medicinskt-etiska arbetsgruppens respektive 
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yttranden avgav sjukhusdirektören ett förslag till beslut, som bifölls i sin helhet 
av Akademiska sjukhusets styrelse. I sjukhusdirektörens förslag anges att 
besparingarna främst har inriktats på organisatoriska och administrativa 
förändringar. Förslaget står därmed, enligt sjukhusdirektören, i 
överensstämmelse med både hälso- och sjukvårdsnämndernas och den 
medicinskt-etiska arbetsgruppens uttalade inriktning, att huvuddelen av 
besparingarna ska göras just inom administration och genom organisatoriska 
förändringar inom enheterna. Detta står också i överensstämmelse med 
klinikernas egna förslag, vilket framkommit ovan. 
 
I enlighet med vad som anges vara ”angivna prioriteringar från hälso- och 
sjukvårdsnämndernas sida”, har även omvårdnadsambitionen sänkts för många 
verksamheter, vilket anges medföra att ”större krav ställs på patienter och 
anhöriga”. Detta förutsätter emellertid enligt sjukhusdirektörens skrivelse en 
ökad samverkan mellan andra aktörer, såväl inom som utom landstingets 
organisation, för att det ska vara möjligt att hantera konsekvenserna av en 
ytterligare "trimmad" vårdkedja. I övrigt följer förslaget till besparingar, enligt 
sjukhusdirektörens skrivelse, den medicinskt-etiska gruppens rapport, vilket 
innebär att förslagen har haft som första mål att finna lösningar som gör "minst 
ont för våra patienter" och ”ett bibehållande av behandlingskapaciteten vid 
sjukhuset”. (”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, 1996-10-14.) 
 
Sjukhusdirektörens förslag bygger alltså på både den medicinskt-etiska 
arbetsgruppens och hälso- och sjukvårdsnämndernas respektive underlag, såväl 
de gemensamma bedömningarna som de delvis olika. Förslaget utgör därmed en 
kompromiss mellan hälso- och sjukvårdsnämndernas kraftigare besparingskrav 
med sänkt omvårdnad och den medicinskt-etiska arbetsgruppens beaktande av 
konsekvenserna för patienterna. Samtidigt framgick det i inledningen till detta 
kapitel och sammanställningen i Tabell 1 (i Bilaga 2) att majoriteten av 
klinikerna genom beslutet har erhållit en besparing som motsvarar det lägre 
besparingsalternativet på 4 procent eller ännu lägre, vilket betyder att det högre 
besparingsalternativet inte har utnyttjats annat än i undantagsfall. Vi kan därför 
fråga oss hur det kan komma sig, samt hur denna kompromiss har kommit till 
stånd. 
 
 
4.8.1. Beslutet – ett resultat av strategiskt och kommunikativt handlande 
 
En förklaring till att sjukhusdirektörens förslag till beslut bifölls av sjukhusets 
styrelse skulle i enlighet med Calltorp (1989, 77) kunna vara att 
administratörerna har ett stort inflytande över politiska beslut, eftersom det är 
administratörerna som tar fram underlag för dessa. Därmed flätas enligt Calltorp 
den administrativa och den politiska processen nära samman. Det kan finnas fog 
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för det synsättet, om man enbart ser till att beslutet överensstämmer med 
sjukhusdirektörens förslag. Samtidigt ser jag det som en alltför förenklad 
förklaring i detta fall.  
 
En alternativ förklaring skulle kunna vara att beslutsprocessen har varit 
interaktiv till sin karaktär, eftersom dialogen i det rationella samhället enligt 
Habermas (1990) syftar till att uppnå konsensus. Av de studerade handlingarna 
(se kapitel 3) framgår det att det har förekommit diskussioner på olika nivåer 
och att det har förts en dialog mellan de olika aktörerna under processens gång. I 
dessa diskussioner har sjukhusdirektören kontinuerligt deltagit och fört en dialog 
med samtliga involverade aktörer och förhandlat med både den medicinska 
professionen och den politiska styrelsen på sjukhuset. Genom denna process kan 
det ha varit möjligt att uppnå ett samförstånd kring en lösning som erhöll 
acceptans både inom den medicinska professionen, d.v.s. klinikchefer och den 
medicinskt-etiska arbetsgruppen, och politikerna i sjukhusets styrelse, d.v.s. en 
kommunikativt uppnådd konsensus. 
 
Kompromissen skulle således vara ett resultat av sjukhusdirektörens 
förhandlingar med både den medicinska professionen och politikerna. Genom 
samtalet, dialogen, där en tredje part, i detta fall sjukhusdirektören, är involverad 
och sannolikt även initiativtagare, kan det gränssättande språkbruket modifieras, 
eller lösas upp, och bidra till ökad ömsesidig förståelse. Utifrån detta perspektiv 
skulle sjukhusdirektörens handlande kunna karakteriseras som 
förståelseorienterat - eller kommunikativt med Habermas (1990, 165, 341) 
terminologi.  
 
Ett annat, eller ett ytterligare skäl till att förslaget bifölls, kan vara att målet med 
besparingarna ändå uppnåddes med det lagda förslaget. Att det högre 
besparingsalternativet inte behövde utnyttjas i så stor utsträckning kan förklaras 
av det förhandlingsutrymme som sjukhusdirektören skapat genom att föreslå 
konsekvensbeskrivningar utifrån besparingar på 4 respektive 8 procent, medan 
det egentliga besparingskravet motsvarade ca 3 procent.23 Sjukhusdirektörens 
handlande skulle i detta avseende alltså kunna karakteriseras som strategiskt i 
högre grad än förståelseorienterat. 
 
Vad som egentligen har haft den avgörande betydelsen för att förslaget 
accepterades och bifölls - dialogen eller strategin – är inte möjligt att avgöra 
genom att enbart studera historiska dokument. Att ekonomiska skäl generellt har 
en avgörande betydelse är dock otvetydigt. Dialogens betydelse och den 
interaktiva beslutsprocessen ska ändå inte underskattas utan har sannolikt också 
inverkat. Sjukhusdirektören kan därmed ha haft både en styrande och 

                                                 
23 Uppgiften om ca 3 procent har erhållits i samtal med förutvarande sjukhusdirektören. 
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integrerande roll, och jag skulle därför vilja karakterisera sjukhusdirektörens 
handlande som både kommunikativt och strategiskt. För att uppnå den ålagda 
besparingen och samtidigt bibehålla behandlingskapaciteten vid sjukhuset valde 
således sjukhusdirektören de medel som enligt hans uppfattning och kunskaper 
var de mest lämpliga för detta. 
 
 
5. GAMLA PATIENTER OCH ÄLDRERELATERADE 
VERKSAMHETER 
 
Den frågeställning som behandlas i detta kapitel är, som framgick i kapitel 1, 
hur de olika aktörskategorierna resonerar och argumenterar kring äldre patienter 
som kategori och äldrerelaterade verksamheter (t.ex. geriatrik) samt hur 
Prioriteringsutredningens etiska riktlinjer och ställningstagande avseende ålder 
har beaktats i denna argumentering. En bakgrund till frågeställningen är den 
internationella diskussion som förts om kronologisk ålder som grund för 
ransonering och prioritering av hälso- och sjukvård. 
 
 
5.1. Kronologisk ålder som grund för prioritering 
 
Frågan om huruvida ålder kan tillåtas som kriterium för att ransonera sjukvård är 
en debatt som förts i olika kretsar och inte minst bland amerikanska etiker och 
gerontologer (Binstock & Post 1991, Cole & Holstein 1996, Houtepen 1995). I 
den internationella diskussionen kan man i huvudsak urskilja två mot varandra 
stående uppfattningar, där förespråkare för den mest extrema uppfattningen 
menar att livsförlängande behandling lagligen inte borde komma människor till 
del över en viss ålder och en mindre extrem uppfattning är att det är rimligt med 
ransonering av sjukvård för gamla patienter. Förespråkare för den motsatta 
uppfattningen hävdar däremot att gamla människor, såsom alla andra, ska 
behandlas som medborgare med lika rättigheter. 
 
Callahan (1987) är en av dem som utpekas som en av representanterna för den 
uppfattning som ifrågasätter livsförlängande behandling för gamla. Han 
förespråkar begreppet ”ett naturligt fullföljt livslopp” som värderingsgrund för 
en åldersrelaterad prioritering och en kronologiskt baserad åldersgräns för olika 
typer av medicinska insatser.24 Moody (1992) är en av dem som representerar 
den andra ståndpunkten, d.v.s. att gamla människor ska samma rätt till sjukvård 
                                                 
24 I en senare artikel hävdar dock Callahan (1994) att han har blivit missförstådd och 
övertolkad. Han framför att det han hade föreslagit var att först efter det att man genom 
sjukvården har försökt undvika för tidig död och utnyttjat alla möjligheter till bot och vård, så 
kan ålder användas som grund för att inte längre fortsätta med livsförlängande 
medicinteknologi. 
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som andra. Han har uppfattningen att undanhållande av sjukvård på grund av 
kronologisk ålder är diskriminering och denna uppfattning delas av flera i den 
internationella litteraturen (t ex Binstock 1994, Gormally 1992, Robinson 1993). 
Vissa hänvisar till rättvisa, andra till etiska värden. 
 
Binstock (1994), som är en av dem som hänvisar till etiska värden, menar att de 
etiska konsekvenserna av en åldersbaserad ransonering och prioritering av 
sjukvård inte bara inbegriper nedvärdering av äldre människor utan också en 
risk att ett sådant förfarande kan utsträckas även till andra kategorier människor. 
Utifrån en rättviseaspekt hävdar t.ex. Gormally (1992), att i en situation då det är 
nödvändigt att fördela resurser till olika verksamheter, måste samhället tillvarata 
sina mest sårbara medlemmars intressen. Dey & Fraser (2000) försöker i stället 
gå en medelväg och menar att ransonering av hälso- och sjukvård på grund av 
ålder är minst försvarbar på den kliniska nivån, d.v.s. rörande enskilda patienter, 
men kan vara mer försvarbar på andra nivåer, även om den är grundad på 
kostnadseffektivitet snarare än rättvisa. 
 
Diskussionen om ransonering av hälso- och sjukvård för äldre kan delvis 
hänföras till att äldres andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna är procentuellt 
högre än för yngre åldersgrupper; dessutom förväntas antalet äldre att öka än 
mer, varvid sjukvårdskostnaderna kommer att öka ytterligare (se t ex Cates 
1995). I socialgerontologisk litteratur ses detta förhållande som en orsak till att 
åldrandet har börjat betraktas som ett socialt problem (se t ex McGowan 1996, 
Featherstone & Hepworth 1996). I och för sig är det odiskutabelt att andelen 
äldre i världen ökar och att denna ökning förväntas tillta under det närmaste 
kvartsseklet. Sverige befinner sig dock här i en relativt gynnsam situation i 
jämförelse med andra västeuropeiska länder, och framför allt i förhållande till 
länder i Asien (se t ex Thorslund & Larsson 2002, 69). 
 
För svenskt vidkommande grundar sig debatten om de äldres högre 
sjukvårdskostnader på att de som är 65 år och äldre utgör ca. 17 procent av 
befolkningen men förbrukar ca. 44 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna, 
medan ålderskategorin 20-64 år med sina närmare 60 procent av befolkningen 
endast förbrukar en marginellt större andel, d.v.s. ca 46 procent25. Från 
socialgerontologisk sida kritiseras detta synsätt, eftersom det utgår från ett 
statiskt synsätt på ålder baserat på ett tvärsnittsperspektiv på förhållandet mellan 
olika ålderskategorier i stället för att se på relationerna mellan generationerna i 
ett livsloppsperspektiv över tid. Siffrorna kan därför jämföras med att 100 
procent av kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder går till gruppen 20-64 år, 
och att ca. 60 procent av utbildningskostnaderna går till barn och unga (0-19 år) 
och ca. 40 procent till kategorin 20-64 år. Kostnaderna för olika åtgärder 

                                                 
25 Beräkningarna baseras på uppgifter i Söderström m fl 1999, 16, Tabell 2.1. 
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sammanhänger alltså med levnadsloppet. Uppfattningen att det skulle vara 
legitimt att prioritera sjukvård på grundval av ålder brukar därför tillskrivas det 
västerländska samhällets värdering av aktivitet och produktivitet. På grund av 
vårt kulturella värdesystem kan vi, enligt Houtepen (1995), förvänta oss att äldre 
patienter erhåller relativt mindre behandling, delvis med hänvisning till strikt 
medicinska skäl, men också med hänvisning till bedömningar av fortsatt 
förväntad livskvalitet.  
 
Vid tiden för den studerade beslutsprocessen och en tid dessförinnan, under 
1980-talet och början av 1990-talet, florerade i debatten också metaforer som 
åldersexplosionen, åldersbomben, pensionsbördan och vårdbördan, vilka 
utmålade bilder av destruktiva krafter utanför vår kontroll (Hammarström 1995). 
Enligt Warnes (1993), som är en av dem som kritiserat dessa metaforer, styr  
t.ex. ordet ”börda” perceptionen och leder till uppfattningen att äldre är den 
primära orsaken till samhällets ökade kostnader för hälso- och sjukvård och att 
resonanskraften i ordet ”börda” legitimerar en attityd mot hälso- och sjukvård av 
äldre. Den ökande andelen äldre sammankopplades inte bara med de förväntade 
ökande kostnaderna för deras framtida vård, utan även med att detta skulle få 
mer eller mindre katastrofala konsekvenser – såsom explosioner och bomber - 
för yngre generationer, som utpekades som framtidens förlorare. Sheppard et al 
(1996) talar i detta fall om den amerikanska exporten till Europa av en 
föreställning som bygger på felaktiga premisser på grund av det ovan nämnda 
tvärsnittsperspektivet på förhållandet mellan olika åldersgrupper. 
 
I en analys av svenska pensionärsorganisationer och deras tidningar kunde också 
en mer restriktiv inställning till äldres sjukvård skönjas i dessa under 
motsvarande tidsperiod; under 1980-talet diskuterades de äldres överkonsumtion 
och överutnyttjande av vård och under 1990-talets inledande skede började de 
äldres rätt till vård av samhället att ifrågasättas (Jönsson 2001, 283-286). 
Ifrågasättandet av denna rätt kan, enligt Jönsson, delvis tillskrivas den 
statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. 
 
Prioriteringsutredningen var medveten om detta och förespråkade därför att 
hänsyn måste tas till det stora behovet av omvårdnad för svaga och utsatta 
grupper och därmed högre kostnader inom specialiteter som geriatrik, psykiatri, 
onkologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering, eftersom det annars skulle 
finnas en risk att man av ekonomiska skäl i första hand skulle rehabilitera 
människor i arbetsför ålder (SOU 1993:93, 62-63). Som framgick i kapitel 2 har 
riskerna för detta beaktats i riksdagens beslut om de etiska riktlinjerna, eftersom 
många gamla med dessa sjukdomar tillhör Prioriteringsgrupp I respektive II. 
Trots detta har Thorslund et al (1997) uttryckt farhågor över att gamla med 
kroniska sjukdomar, som artrit, osteoporos och demens, d.v.s. sjukdomar som 
inte går att bota men som kräver rehabiliterande insatser, kan komma att 
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nedprioriteras i samband med omfördelning av resurser. Huruvida detta stämmer 
med de faktiska förhållandena är emellertid en empirisk fråga som delvis ska 
söka belysas nedan. 
 
 
5.2. Utgångspunkter, förutsättningar och begränsningar 
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion är en central fråga ur analyssynpunkt, 
om aktörernas argumentering och själva beslutet tyder på en ogynnsam 
särbehandling av äldrerelaterad verksamhet, , vilket skulle kunna tolkas som 
åldersdiskriminering. Butler (1969, 1980), som tillskrivs att vara den förste som 
behandlat begreppet åldersdiskriminering, ageism26, definierar begreppet som en 
kombination av stereotypa attityder, diskriminerande praktik och vedertagna 
vanor, varvid han skiljer mellan mellanmänsklig och institutionell 
diskriminering. Med institutionell diskriminering avser Butler att institutioner 
genom sitt handlande kan ge upphov till och vidmakthålla stereotypa 
föreställningar och i förlängningen ogynnsam särbehandling av äldre. McMullin 
& Marshall (2001) betonar i stället de strukturella aspekterna utifrån ett mer 
makroorienterat perspektiv. Såsom tillhörande den politiskt-ekonomiska 
skolbildningen inom gerontologin beaktar de främst statens agerande, och hur 
staten genom sitt ekonomiska system och den ojämlika fördelningen av resurser 
ger upphov till åldersdiskriminering. En mer allmän definition enligt Palmore 
(1994) är att ogynnsam särbehandling, eller åldersdiskriminering, innebär en 
negativ behandling av medlemmarna i en åldersgrupp i förhållande till en annan 
åldersgrupp just på grund av ålder (se även McGowan 1996). För denna 
undersöknings syfte är denna allmänna definition fullt tillräcklig. 
 
De äldrerelaterade verksamheter som anges i Prioriteringsutredningen är 
geriatrik, psykiatri, onkologi, reumatologi och medicinsk rehabilitering (SOU 
1993:93, 62), och med undantag av geriatrik som disciplin inrymmer dessa 
verksamheter inte enbart gamla patienter. När man utgår från klinikernas 
konsekvensbeskrivningar och de övriga dokumenten är det emellertid inte 
möjligt att särskilja alla dessa delverksamheter. Eftersom det dock ingick i 
sjukhusdirektörens direktiv till klinikerna att konsekvenserna för geriatrik skulle 
beskrivas (se kapitel 4), har jag inriktat mig på de olika aktörernas 
argumentering kring just geriatrisk verksamhet samt gamla och sjuka patienter i 
generellt avseende.27 
 

                                                 
26 Ett svenskt uttryck för ageism är ”ålderism” introducerat av Andersson (2002). 
27 Eftersom det är aktörernas argumentering som är föremål för analysen, kan det inte 
undvikas att kategorin gamla blir objektifierad och att heterogeniteten inom gruppen inte 
beaktas. 
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Studien begränsas av att äldre patienter och geriatrisk verksamhet har behandlats 
relativt knapphändigt i det studerade materialet. Som mest är det fyra 
enheter/kliniker som har beaktats av de olika aktörerna. I klinikernas 
konsekvensbeskrivningar är det endast klinikerna för Medicin, Infektion, Thorax 
och Psykiatri, som över huvud taget tar upp sådan verksamhet. Därför är det 
kanske helt naturligt att de kliniker/enheter, som hälso- och sjukvårdsnämnderna 
berör i samband med geriatrisk verksamhet, är desamma som själva har tagit 
upp att de har gamla patienter, d.v.s. klinikerna för Medicin, Infektion, Thorax 
och Psykiatridivisionen (”Yttrande över behov av omprioriteringar av 
verksamhet vid Akademiska sjukhuset 1996 och inför 1997/98”, 1996-08-18). 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen nämner emellertid i sin klinikvisa 
genomgång äldre patienter eller geriatrisk verksamhet endast i samband med 
Medicindivisionens och Infektionsklinikens verksamhet (”Medicinskt-etiska 
bedömningar av besparingsförslagen”, 1996-10-09). Detta kan jämföras med 
sjukhusdirektörens förslag, som ligger till grund för det slutliga beslutet, där den 
geriatriska verksamheten endast kommenteras i samband med förslaget till 
besparingar vid den sammanslagna enheten Medicindivisionen/Infektion samt 
Psykiatridivisionen (”Riktlinjer för budgetarbetet 1997-1998”, 1996-10-14).  
 
Trots att övriga enheter/kliniker torde ha en stor andel äldre patienter, kan vi 
konstatera att flertalet kliniker, liksom övriga aktörer, inte explicit har beaktat de 
äldre patientgrupperna. Som några exempel kan nämnas Allmän onkologi med 
cancerpatienter, Neurocentrum som bl.a. har hand om stroke-patienter, och 
Ögonkliniken som ansvarar för kataraktoperationer. Det är naturligtvis möjligt 
att de flesta kliniker har bedömt det som irrelevant att ta upp verksamheter som 
inte har direkt anknytning till just geriatrik som disciplin. Utifrån ett annat 
perspektiv kan emellertid denna avsaknad ses som ett s.k. ”teoretiskt tomrum”, 
som tyder på ett osynliggörande av äldre patienter och äldrerelaterade 
verksamheter. 
 
 
5.3. Aktörernas bedömningar 
 
Liksom avseende verksamheten i generellt avseende tar de olika 
aktörskategorierna upp den geriatriska verksamheten och de gamla patienterna i 
delvis olika sammanhang och med något olika motiveringar. 
 
Medicindivisionen – Infektion: 
 
Av de fyra kliniker som i sina konsekvensbeskrivningar tar upp äldre patienter, 
är det endast Medicindivisionen som i generellt avseende hänvisar till 
Prioriteringsutredningen ”och dess slutsats att vården av akut sjuka och svårt 
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sjuka med kroniska sjukdomar var de som i sista hand skulle ifrågasättas”. Detta 
relateras dock inte till gamla patienter. Även om många av patienterna är gamla 
enligt den medicinskt-etiska arbetsgruppens yttrande (se nedan), nämner 
kliniken gamla patienter explicit i ett helt annat sammanhang och framhåller att 
”möjligheterna att omhänderta äldre sjuka i vårdformer utanför sjukhuset måste 
ses över”. 
Kliniken pekar alltså själv på en organisatorisk förändring i syfte att 
åstadkomma en besparing, vilket framgick i kapitel 4. På ungefär motsvarande 
sätt resonerar hälso- och sjukvårdsnämnderna, som i sitt yttrande över 
Medicindivisionens verksamhet ”redan nu vill peka på samarbetsformer kring 
både geriatrik, inklusive metabol, infektion mm och därtill kopplade 
utbudsbegränsningar", vilket också framgick i kapitel 4. 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen betonar däremot för Medicindivisionens 
del att flertalet patienter tillhör de mest prioriterade grupperna enligt 
Prioriteringsutredningens betänkande, genom att många patienter är akut sjuka 
och mycket gamla och har ett flertal komplicerande sjukdomar, vilket likaledes 
framgick av kapitel 4. Arbetsgruppen föreslår det lägre besparingsalternativet 
(vilket framgår av Tabell 2 i Bilaga 2) men inte specifikt med hänvisning till 
äldrerelaterad verksamhet. 
 
Till skillnad från Medicindivisionen hänvisar Infektionskliniken i sin 
konsekvensbeskrivning till den ökande andelen äldre i befolkningen och pekar på 
konsekvenserna för kliniken genom en ökande patienttillströmning. Kliniken 
betonar också att en tredjedel av patienterna är över 75 år, och att ”äldre 
patienter med lunginflammation, urinvägsinfektion eller blodförgiftning…utgör 
idag den dominerande patientgruppen på infektionskliniken.” 
 
Både den medicinskt-etiska arbetsgruppen och hälso- och sjukvårdsnämnderna 
pekar i sina respektive yttranden över Infektionskliniken på möjligheter till 
organisatoriska förändringar. Hälso- och sjukvårdsnämndernas bedömning är 
”att det högre kostnadsreduceringskravet bör gälla men att detta kopplas till en 
översyn av arbetsfördelning mellan infektion, internmedicin samt geriatriken”. 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen föreslår däremot det lägre 
besparingsalternativet: ”Sannolikt medför en optimalt fungerande vårdkedja 
mellan primärvård, sjukhem, akutsjukhus och geriatrik att antalet vårdplatser på 
infektionskliniken kan minska något.” 
 
I sjukhusdirektörens förslag utgår hans argumentering avseende den 
äldrerelaterade och framför allt den geriatriska verksamheten inom den 
sammanslagna enheten Medicindivisionen/Infektion från möjligheterna till 
organisatoriska förändringar, främst för att minska antalet vårdplatser. 
Motiveringarna är ungefär desamma som hälso- och sjukvårdsnämndernas, 
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samtidigt som de även uppvisar vissa likheter med den medicinskt-etiska 
gruppens argumentering. Förslaget ”förutsätter ökad medicinsk aktivitet vid 
sjukhemmen i Uppsala kommun, samt ett intensivare samspel mellan medicin 
och geriatriks rehabilitering i att tidigt slussa ut patienterna från slutenvården”. 
 
Thoraxcentrum 
 
Även i konsekvensbeskrivningen från Thoraxcentrum påpekas att klinikens 
patienter har hög ålder, och att man förväntar sig ett ökat vårdbehov för 
hjärtsjukdom hos äldre genom befolkningens ökade ålder. Man hänvisar till att 
”efter 45 års ålder är hjärtsjukdomar den vanligaste dödsorsaken och den 
vanligaste anledningen till sjukhusvård”. Vidare framhålls att ”efter 
behandling…kan patienterna oftast återgå till sitt tidigare liv – även vid hög 
ålder”. 
 
Att Thoraxcentrum har hänvisat till hög ålder på sina patienter kommenteras inte 
av den medicinskt-etiska arbetsgruppen . Den föreslår dock det lägre 
besparingsalternativet, men inte med anledning av att patienterna tillhör de 
äldre. Hälso- och sjukvårdsnämnderna pekar även i detta fall de på 
möjligheterna till organisatoriska förändringar, och att "lungmedicin måste ses i 
ett sammanhang med åtgärder inom allmän internmedicin, infektion och 
geriatrik”. 
 
Psykiatridivisionen 
 
Av klinikerna är det endast Psykiatridivisionen, som explicit hänvisar till 
geriatrisk vård, samtidigt som den också tar upp en redan tidigare beslutad 
minskning av den geropsykiatriska kliniken, som medfört att två 
vårdavdelningar har gått samman till en: 

”Detta innebär ett minskat vårdplatsantal för äldresjukvården, vilket på sikt kan medföra 
problem i ett befolkningsutvecklingsperspektiv. Det finns redan idag kö för utredning och 
behandling av äldre psykiskt sjuka samtidigt som kommunen har svårigheter att för 
närvarande uppfylla kraven för gruppboende för klinikfärdiga patienter.” 

 
När det gäller Psykiatridivisionen är hälso- och sjukvårdsnämndernas 
uppfattning dock en helt annan: 

”En samordning med geriatriken bör eftersträvas, där det idag finns en otydlighet kring 
ansvaret för demensvården, vilket inte ses som optimalt ur varken ekonomiska eller den 
enskilde patientens aspekter”. 

 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen nämner över huvud taget inte 
Psykiatridivisionens verksamhet vilket ger upphov till vissa frågetecken, 
eftersom det ändå ingick i sjukhusdirektörens direktiv till klinikerna att beakta 
konsekvenserna för geriatrik. För viss geriatrisk verksamhet föreslår emellertid 
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arbetsgruppen - utan att hänvisa till specifika kliniker - en särskild avdelning för 
akut omhändertagande och bedömning som kan utgöra en buffert när 
platsantalet på övriga kliniker minskas: 

”En samverkan mellan exempelvis medicinklinik, infektionsklinik, lungklinik och geriatrik 
på en slags intermediär-avdelning … kan utgöra en länk i vårdkedjan mellan primärvård 
och sjukvård, inkl geriatrik, och kommunerna.” 

 
Sjukhusdirektörens förslag till beslut innebär för Psykiatridivisionens del en 
neddragning av psykogeriatriken med 5 miljoner kronor (utöver tidigare 
beslutade 10 miljoner kronor), samtidigt som det framhålls att ”en samordning 
med geriatriken eftersträvas”. Motiveringen till denna ytterligare neddragning 
antyder att organisatoriska skäl och viss regional ”överkonsumtion” av vård kan 
ha varit avgörande. 
 
 
5.4. Likheter och olikheter i argumentering 
 
De kliniker, som i sina konsekvensbeskrivningar har tagit upp äldre patienter 
och äldrerelaterad verksamhet, har som framgått gjort det för att peka på ett 
större resursbehov för att därigenom indirekt motivera en lägre besparing. 
Klinikernas argumentering ger alltså även i detta avseende uttryck för en 
instrumentell rationalitet på motsvarande sätt som argumenteringen i generellt 
avseende. Samtidigt är det också möjligt att urskilja ett ansvarsetiskt 
förhållningssätt inför de gamla patienterna på ett mer uttalat sätt än i generellt 
avseende. Psykiatridivisionen har visserligen som enda klinik tagit upp de 
direkta konsekvenserna för patienterna, men Infektionskliniken och 
Thoraxcentrum gör det mer indirekt genom att hänvisa till sambandet mellan 
ålder och sjukdomsbild. 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen gör endast delvis samma bedömningar 
som klinikerna, vilket kan förstås mot bakgrund av klinikernas och den 
medicinskt-etiska gruppens inifrån- respektive utifrån-värderande perspektiv. I 
den medicinskt-etiska arbetsgruppens bedömningar av den äldrerelaterade 
verksamheten är emellertid den ”medicinskt-etiska” retoriken inte är lika 
förekommande som för verksamheten i övrigt. Som ett mer generellt fenomen 
framhåller emellertid arbetsgruppen, att ”det ökande antalet äldre i samhället 
kommer att medföra ökade krav på resurser för sjukvård”, varför ”etiska 
överväganden vid prioriteringar kommer att förbli viktiga även i framtiden”. 
Den pekar alltså främst på sambandet mellan äldre patienter, ökat resursbehov 
och behovet av prioriteringar. Detta resonemang om den ökande andelen äldre 
och därmed sannolikt ökade krav på resurser tillsammans med uppfattningen om 
möjligheter till organisatoriska förändringar inom det geriatriska området kan 
tolkas som ett uttryck för ett ansvarsetiskt förhållningssätt: att möta det ökade 
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behovet av vård av äldre och därtill ökade kostnader med lösningar, som kan 
vara tillfredsställande ut etisk synpunkt men med lägre kostnad.  
 
I jämförelsen mellan klinikernas inifrån-perspektiv och deras önskan om att 
minska besparingarna inom den egna kliniken och hälso- och 
sjukvårdsnämnderna utifrån-perspektiv och önskan att åstadkomma den ålagda 
besparingen kan vi se hur deras olika respektive intressen och utgångspunkter 
artikuleras enligt samma mönster som för verksamheten i övrigt. Hälso- och 
sjukvårdsnämndernas argumentering är i huvudsak densamma som i generellt 
avseende och utgår från det övergripande målet om en ”ekonomi i balans”. När 
hälso- och sjukvårdsnämnderna talar om den geriatriska verksamheten gör de 
det i termer av ”samordning”, ”samarbetsformer”, ”arbetsfördelning” och 
”utbudsbegränsningar” för att åstadkomma en kostnadsbesparing. Den 
geriatriska verksamheten behandlas alltså främst som en organisatorisk fråga. 
 
Vid en jämförelse mellan den medicinskt-etiska arbetsgruppen och politikerna i 
hälso- och sjukvårdsnämnderna föreligger inte olikheten i argumentering i fråga 
om deras uppfattningar om den äldrerelaterade och främst den geriatriska 
verksamheten lika tydligt som i generellt avseende. Det är inte heller fråga om 
samma slags gränssättande retorik som för verksamheten i övrigt. Detta kan 
tolkas som att samstämmigheten mellan politikerna och den medicinskt-etiska 
gruppen är större i detta avseende än för verksamheten i generellt avseende. Hur 
det ska tolkas i förhållande till äldre patienter och äldrerelaterade verksamheter 
är dock svårt att avgöra utifrån den befintliga dokumentationen. 
Samstämmigheten kan emellertid ha bidragit till sjukhusdirektörens förslag till 
beslut. 
 
Även om det skulle vara möjligt att argumentera för att äldre patienter och 
äldrerelaterad verksamhet till viss del kan ha blivit osynliggjord i 
beslutsprocessen, saknas det emellertid otvetydiga belägg för det. Oavsett hur 
det förhåller sig torde det dock framstå klart att den argumentering som förts 
från de olika aktörernas sida knappast kan tolkas som ett uttryck för en 
ogynnsam särbehandling av gamla patienter eller äldrerelaterad verksamhet. 
Kvar står dock frågan om den äldrerelaterade verksamheten, och framför allt den 
geriatriska verksamheten, har blivit ogynnsamt särbehandlad i det slutliga 
beslutet. 
 
 
5.5. Beslutet – en ogynnsam särbehandling av äldre patienter? 
 
Även försöket att besvara frågan om den äldrerelaterade verksamheten är 
ogynnsamt behandlad, begränsas i denna studie till en granskning av hur beslutet 
ser ut för de kliniker som enligt de olika aktörerna har gamla patienter och 
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äldrerelaterad verksamhet, d.v.s. klinikerna för Medicin, Infektion, Thorax, och 
Psykiatri. Den kan alltså inte besvaras så uttömmande som vore önskvärt. 
 
Av sammanställningen i Tabell 1 (i Bilaga 2) framgår att den beslutade 
neddragningen för Medicindivisionen, inklusive Infektion, samt Thorax är 
procentuellt lägre än besparingsalternativet på 4 procent; däremot har 
Psykiatridivisionen fått vidkännas en stor besparing avseende just 
psykogeriatriken, vilket framgick i föregående avsnitt. 
 
Denna ytterligare neddragning skulle kunna tolkas som en negativ särbehandling 
av psykogeriatriken, i synnerhet som det också redan tidigare skett besparingar 
inom just den verksamheten. En sådan slutledning är emellertid svår att belägga 
eftersom klinikens besparingskrav utifrån 4 respektive 8 procents-alternativen 
inte är redovisade i det studerade materialet (se Tabell 1 i Bilaga 2). Det är alltså 
inte möjligt att avgöra om besparingen är oproportionerligt hög eller inte. Även 
om motiveringen till nedskärningen antyder att organisatoriska skäl och viss 
regional ”överkonsumtion” av vård kan ha varit avgörande, vilket framkom 
ovan, kan besparingen på psykogeriatriken delvis också vara en följd av de 
tidigare Ädel- och Psykiatrireformerna från år 1992 respektive 1995, även om 
det inte framgår av det studerade materialet. 
 
Beslutet kan emellertid ge upphov till vissa reflexioner. Om vi beaktar att det 
lägre besparingskravet gäller för enheter som själva angivit att de har många 
gamla patienter skulle det kunna finnas skäl att uttala att det i generellt avseende 
inte har skett en medveten negativ behandling av den äldrerelaterade eller 
geriatriska verksamheten. Om vi däremot enbart ser till psykogeriatriken finns 
alltså vissa frågetecken. Besparingarna vid både Medicindivisionen, inklusive 
Infektion, samt vid Psykiatridivisionen, medför emellertid enligt 
sjukhusdirektören inte bara ökade krav på patienter och deras anhöriga, genom 
att omvårdnadsambitionen har sänkts, utan också ökade krav på den 
primärkommunala vården. Som jag ser det kan ändå de beslutade 
neddragningarna, både direkt och indirekt, gå ut över de gamla patienter som 
sjukhuset inte längre tar ansvar för, eftersom även den primärkommunala 
öppenvården är utsatt för besparingar. Det finns alltså en risk att de ”faller 
mellan stolarna”. Därmed kan det sägas ha skett en ransonering av äldrevården 
utan att detta har tydliggjorts, vilket enligt Prioriteringsdelegationens 
slutbetänkande utgör en dold prioritering (SOU 2001:8, 32). 
 
Eftersom politiska och administrativa beslut, enligt Butler (1980), inte behöver 
vara uttalat diskriminerande för att indirekt ändå fungera så, kan det naturligtvis 
ändå diskuteras om besparingarna inom psykogeriatriken skulle kunna tolkas 
som en strukturell, eller institutionell, negativ behandling av gamla och sjuka. 
Genom denna undersökning finns det emellertid inte någon möjlighet att ge ett 
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svar på detta. För att kunna besvara frågan om den ekonomiska neddragningen 
har inneburit en ogynnsam särbehandling av de gamla patienterna och inte bara 
en minskning av klinikens resurser, krävs en helt annan typ av studie som är 
inriktad på just konsekvenserna för enskilda patienter. 
 
 
6. ARGUMENTERING OCH BESLUT I RELATION TILL 
RIKTLINJERNA FÖR PRIORITERING 
 
En övergripande fråga för denna undersökning har varit att studera i vilken mån 
och på vilket sätt Prioriteringsutredningens riktlinjer har beaktats i de olika 
aktörernas argumentering och i det slutliga beslutet. Som framgått finns det 
vissa hänvisningar till Prioriteringsutredningen och prioriteringsgrupperna, 
främst från den medicinska professionens sida, medan de inte alls nämns i hälso- 
och sjukvårdsnämndernas yttrande. De hänvisningar som de olika aktörerna 
gjort är emellertid som framgått ovan många gånger relativt schablonmässiga. 
 
Det specifika med den svenska Prioriteringsutredningens riktlinjer och 
rangordningen av prioriteringsgrupperna är att de utgår från den etiska 
plattformens tre grundprinciper: människovärdesprincipen, behovs-
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Eftersom det i de 
studerade dokumenten inte finns några hänvisningar till dessa grundprinciper 
skulle det kunna tyda på att den etiska plattformen och riktlinjerna för 
prioritering inte var helt förankrade i verksamheten och hos dess olika aktörer 
vid tidpunkten för beslutsprocessen, d.v.s. år 1996. Det skulle i och för sig 
kunna förklaras av att de etiska riktlinjerna ännu inte var fastlagda genom 
riksdagsbeslut vid denna tidpunkt. Å andra sidan var utredningen och dess 
slutbetänkande högst aktuella men rönte kanske främst gensvar inom den 
medicinska professionen. 
 
För att utröna om Prioriteringsutredningens riktlinjer kan ha haft någon inverkan 
på det slutliga beslutet måste tolkningen av detta bygga på en indirekt 
bedömning, eftersom det i förslaget till beslut, som blev det slutliga beslutet, 
inte finns några uttryckliga hänvisningar till Prioriteringsutredningens riktlinjer 
utan endast till vad som är ”etiskt oacceptabelt”, eller ”inte etiskt acceptabelt”. 
Den indirekta metoden innebär att jag med ledning från aktörernas bedömningar 
av vilka verksamheter och patientgrupper som är högt prioriterade med 
hänvisning till Prioriteringsutredningens slutbetänkande, kan göra det troligt att 
dessa bedömningar också har inverkat på förslaget till beslut och det slutliga 
beslutet, så att dessa verksamheter också har erhållit en lägre besparing. Denna 
metod har emellertid sina begränsningar, eftersom vissa delverksamheter inom 
en klinik/enhet torde ha prioriterats framför andra, medan andra nedprioriterats, 
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och ingetdera av detta är synligt vid granskningen av utfallet för respektive 
klinik. 
 
Av Tabell 3 (i Bilaga 2), som innehåller en sammanfattande beskrivning av de 
olika aktörernas bedömningar, framgår att de verksamheter, eller patientgrupper, 
som den medicinskt-etiska arbetsgruppen har bedömt som högt prioriterade 
utifrån Prioriteringsutredningens riktlinjer, i stort sett har erhållit en 
jämförelsevis lägre kostnadsreduktion än andra. Det gäller Anestesi, Kirurgi, 
Medicin, och Neurocentrum. Det finns emellertid ett undantag: Onkologin inom 
den integrerade enheten Allmän onkologi, Gynekologisk onkologi och 
Sjukhusfysik har fått vidkännas en procentuellt högre besparing än 8 procent. 
 
Utfallet blir i stort sett detsamma om vi i stället ser till de bedömningar som 
klinikerna själva har gjort av vilka verksamheter som är högt prioriterade enligt 
Prioriteringsutredningen.28 Det framgår av Tabell 3 (vid en jämförelse av 
kolumnerna 1, 2 och 6, se Bilaga 2) att även dessa kliniker/enheter har erhållit 
en procentuellt lägre kostnadsbesparing – med undantag för den planerade 
sammanslagna enheten för Allmän onkologi, Gynekologisk onkologi och 
Sjukhusfysik.  
 
Den högre besparingen på den onkologiska verksamheten kan tyckas 
förbryllande genom att den har ett stort ansvar för palliativ vård som enligt 
Prioriteringsutredningen tillhör Prioriteringsgrupp I, vilket ju också har 
framhållits både i den egna konsekvensbeskrivningen från Allmän onkologi och i 
den medicinskt-etiska arbetsgruppens rapport. Det som uttryckligen framkommit 
i handlingarna är att det ska ske en sammanslagning av den onkologiska 
verksamheten, vilket skulle kunna vara ett skäl till den större neddragningen. 
Vid mitt samtal med sjukhusdirektören29 angav han emellertid att det främsta 
skälet var möjligheten att modernisera och poliklinikisera 
cytostatikabehandlingen, vilket redan tidigare var genomfört på många platser i 
Sverige och med gott resultat. En sådan omorganisering på grund av medicin-
tekniska genombrott skulle medföra ett minskat behov av personal under kvällar 
och nätter utan att försämra behandlingskapaciteten i sig. 
 
Den medicinskt-etiska arbetsgruppen har emellertid också gjort en bedömning 
av vilka verksamheter, som inte bör få någon besparing alls, eller en lägre 
besparing, på grund av annars ”oacceptabla konsekvenser” för patienterna, utan 
att uttryckligen hänvisa till Prioriteringsutredningens riktlinjer.30 Även dessa 
                                                 
28 Klinikernas egna bedömningar i detta avseende sammanfaller delvis med den medicinskt-
etiska gruppens bedömningar. 
29 Samtalet ägde rum den 5 mars 2002. 
30 Det gäller Centraloperation, Barnkliniken, Kvinnokliniken, Urologi-, Infektions-, Plastik-
Öron-,Thorax- och Ögon-klinikerna. 
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enheter visar sig ha erhållit en jämförelsevis lägre besparing enligt förslaget, 
vilket framgår av Tabell 3 (vid en jämförelse av kolumnerna 1, 4, 5 och 6, se 
Bilaga 2). 
 
Frågan om i vilken mån Prioriteringsutredningens riktlinjer har inverkat på den 
faktiska tillämpningen är därför alltså inte lätt att besvara, eftersom också 
generella medicinskt-etiska principer tycks ha inverkat på det slutliga beslutet, 
vilket poängteras i sjukhusdirektörens förslag.31 Det är dock inte möjligt att 
särskilja betydelsen av dessa generellt formulerade medicinskt-etiska principer i 
relation till Prioriteringsutredningens riktlinjer, vilket kanske kan förklaras av att 
den normativa värdegrunden är gemensam. Det kan också vara så att det 
föreligger betydande svårigheter att tillämpa Prioriteringsutredningens riktlinjer 
i praktiken på den politiskt-administrativa nivån. Det är möjligt att 
prioriteringsgrupperna inte är praktiskt ”översättbara” till olika verksamheter 
inom ett sjukhus på den politiskt-administrativa nivån så att det är möjligt att 
prioritera mellan dem. Detta är dock en fråga som endast kan besvaras genom 
ytterligare studier. 
 
En fråga som aktualiserats med anledning av denna studie är vilken betydelse 
det nationellt fattade beslutet om Prioriteringsutredningens riktlinjer kan komma 
att ha i framtidens sjukvård. Frågan föranleds av det förhållandet att 
Prioriteringsutredningen och den parallella utredningen om hälso- och 
sjukvården i framtiden, HSU 2000, betonar delvis oförenliga ståndpunkter. 
Prioriteringsutredningen betonar respekt för människovärdet samt solidaritet och 
patientens behov som styrande för sjukvården och avvisar en vård styrd av 
efterfrågan. HSU 2000 betonar däremot just efterfrågan och valfrihet i vården 
samt vårdens tillgänglighet. Om de senare värderingarna, som betonar 
efterfrågan och valfrihet, kommer att bli rådande inom framtidens sjukvård, låter 
det sig knappast förenas med de värderingar som sätter solidaritet och patientens 
behov främst. I så fall finns risk för att idén om prioriteringar utifrån de 
fastlagda etiska riktlinjerna kan sättas ur spel.  
 

                                                 
31 Inverkat på det slutliga beslutet har emellertid även hälso- och sjukvårdsnämndernas krav 
på sänkt omvårdnad. 
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Bilaga 1 
 

Prioriteringsgrupper enligt riksdagens beslut 
 

Prioriteringsgrupp I 
Vård av livshotande akuta sjukdomar 
Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande 
tillstånd eller till för tidig död 
Vård av svåra kroniska sjukdomar 
Palliativ vård i livets slutskede 
Vård av människor med nedsatt autonomi 
 
Prioriteringsgrupp II 
Prevention 
Habilitering/rehabilitering 
 
Prioriteringsgrupp III 
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar 
 
Prioriteringsgrupp IV 
Vård av andra skäl än sjukdom eller skada 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 
Tabeller 
 
Tabell 1. De två alternativen till kostnadsreduktion för respektive enhet samt förslaget 
till beslut och beslutet 
 
Klinik   Alt1/Alt2a   Förslag/Beslutb 
   4 %/8 %  Ekon ram jfr Kostn red jfr med 
     med 1996 kostn 1996 
 
Allmän onkologi,    2,0/3,9  - 12,0 * 
Gynekologisk onkologi,    0,5/1,0  
Sjukhusfysik   *  
 
Amalgamenheten  *  - 1,5 * 
 
Anestesi,    4,5/8,9     0 * 
Akutkliniken,   *  
Centraloperation I   2,8/5,6  
 
Barnsjukhuset   7,7/15,4   - 3 (- 12) 
 
Diagnostisk radiologi   5,7/11,4     0 (- 13) 
 
Hudkliniken    0,7/1,4   - 1 * 
 
Kvinnokliniken   7,0/14,0  - 7 * 
 
Laboratoriemedicin   6,0/12,0     0 (- 5) 
 
Länskirurgin: 
Kirurgiska kliniken   6,0/12,0   - 2 * 
Ortopedkirurgiska kliniken   5,6/11,2   - 2 * 
Urologkliniken   1,6/3,2  - 0,6 * 
 
Medicindivisionen/  12,0/24,0   - 8 (- 12) 
Infektion     4,3/8,6  
 
Neurocentrum   5,3/10,79   - 2,0 (- 10) 
 
Plastik-örondivisionen   4,2/8,39   - 4,1 (Alt1) * 
 
Psykiatridivisionen  *  - 15c  * 
 
Socialmedicin   0,3/0,6  - 0,6 (Alt2) * 
 
Thoraxcentrum  10,4/20,8     0 (- 12,5) 
 
Transplantationskliniken  *  - 1,0 (Alt1) * 
 
Ögonkliniken    0,8/1,6  - 1,0 (Alt1) * 
 
Centrala administrationen  *  - 1,0 * 
 
Divisionen allmän service  *  - 13 * 
 
Medicintekn avdelningen  *  * * 
 
                                                 
a Kostnadsbesparing i MKr i förhållande till 1996; alternativ 1 på 4 procent respektive alternativ 2 på 8 procent 
b Förslag från sjukhusdirektören; beslutet följer förslaget: Ekonomisk ram i MKr jämfört med 1996 
c 5 MKr utöver tidigare beslut om 10 MKr 
* Uppgift saknas eller framgår inte klart 



 

 

 

 

Tabell 2. De olika aktörernas bedömning av prioriterade verksamheter samt förslag till 
besparing 
 
Klinik   P-bedömninga  Förslag till besparingb 
   Kliniken Medicinskt-  Hälso- och Medicinskt- 
    etiska gr  sjukvårdsn etiska gr 
 
Allmän onkologi,   P P  * * 
gynekologisk onkologi,  (P) *  Alt 2 * 
sjukhusfysik   * *  * * 
 
Amalgamenheten  * *  * * 
 
Anestesi,   * P  * 0 
Akutkliniken,   * *  * * 
Centraloperation I  * *  * 0 
 
Barnsjukhuset  P *  Alt 2 Alt1 
 
Diagnostisk radiologi  * *  * * 
 
Hudkliniken   * *  Alt 2 * 
 
Kvinnokliniken  (P) *  * Alt 1 
 
Laboratoriemedicin  * *  * * 
 
Länskirurgin: 
Kirurgiska kliniken  P P  * Alt 1 
Ortopedkirurgiska kliniken  * (P)  * 0 
Urologkliniken  * *  * Alt 1 
 
Medicindivisionen/  P P  * Alt 1 
Infektion   * *  Alt 2 Alt 1 
 
Neurocentrum  P P  Alt 1 Alt 1 
 
Plastik-örondivisionen  P *  * Alt 1 
 
Psykiatridivisionen  * *  * * 
 
Socialmedicin  * *  * Alt 2 
 
Thoraxcentrum  * *  * Alt 1 
 
Transplantationskliniken  * *  * * 
 
Ögonkliniken   * *  * Alt 1 
 
Centrala administrationen  * *  * * 
 
Divisionen allmän service  * *  * * 
 
Medicintekn avdelningen  * *  * * 

                                                 
a Hänvisning till högt prioriterad grupp; P = högt prioriterad grupp enl Prioriteringsutredningen, (P) = 
verksamheten ses som högt prioriterad utan hänvisning till Prioriteringsutredningen 
b Alternativ 1 på 4 procent eller alternativ 2 på 8 procent 
* Uppgift saknas eller framgår inte klart 



 

 

 

 

Tabell 3. De olika aktörernas förslag till kostnadsreduktion samt bedömning av 
prioriterade verksamheter. Sammanfattande översikt 
 
Klinik  Alt1/Alt2a  Kliniken HSb Medicinsk-etc  Förslagd/ 
  4 %/8 % P-bedömn  Förslag Förslag P-bedömn  Beslut 
 
Allmän onkologi,   2,0/3,9 P * * P - 12,0 
gynekologisk onkologi,   0,5/1,0 (P) Alt2 * * 
sjukhusfysik  * * * * * 
 
Amalgamenheten * * * * * - 1,5 
 
Anestesi,   4,5/8,9 * * 0 P    0 
Akutkliniken,  * * * * * 
Centraloperation I  2,8/5,6 * * 0 * 
 
Barnsjukhuset  7,7/15,4 P Alt2 Alt1 *  - 3 
 
Diagnostisk radiologi  5,7/11,4 * * * *    0 
 
Hudkliniken   0,7/1,4 * Alt2 * *  - 1 
 
Kvinnokliniken  7,0/14,0 (P) * Alt1 * - 7 
 
Laboratoriemedicin  6,0/12,0 * * * *    0 
 
Länskirurgin: 
Kirurgiska kliniken  6,0/12,0 P * Alt1 P  - 2 
Ortopedkirurgiska kliniken  5,6/11,2 * * 0 (P)  - 2 
Urologkliniken  1,6/3,2 * * Alt 1 * - 0,6 
 
Medicindivisionen/ 12,0/24,0 P * Alt1 P  - 8 
Infektion    4,3/8,6 * Alt2 Alt1 * 
 
Neurocentrum  5,3/10,79 P Alt1 Alt1A P  - 2,0 
 
Plastik-örondivisionen  4,2/8,39 P * Alt1 *  - 4,1 (Alt1) 
 
Psykiatridivisionen * * * * * - 15 
 
Socialmedicin  0,3/0,6 * * Alt2 * - 0,6 (Alt2) 
 
Thoraxcentrum 10,4/20,8 * * Alt1 *    0 
 
Transplantationskliniken * * * * * - 1,0 (Alt1) 
 
Ögonkliniken   0,8/1,6 * * Alt1 * - 1,0 (Alt1) 
 
Centrala administrationen * * * * * - 1,0 
 
Divisionen allmän service * * * * * - 13 
 
Medicintekn avdelningen * * * * * * 
 

                                                 
a Kostnadsbesparing i MKr i förhållande till 1996; alternativ 1 på 4 procent respektive alternativ 2 på 8 procent 
b Hälso- och sjukvårdsnämndernas förslag till reduktion 
c Medicinskt-etiska arbetsgruppens förslag till reduktion resp uttalad bedömning av hög prioritet = P 
d Förslag från sjukhusdirektören: Ekonomisk ram jämfört med 1996 i MKr. Beslut enligt förslaget. 
* Uppgift saknas eller framgår inte klart. 
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