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Den nationella prioriteringskonferensen 2015 tog sitt avstamp i den 
20 år gamla prioriteringsutredningen och den etiska plattformen för 
prioriteringar som utredningen ledde fram till. Diskussionen den 
första dagen rörde sig en hel del kring vad som har åstadkommits och 
vad som behöver göras framöver. 

Kjell Asplund, professor emeritus vid Umeå universitet och bland 
annat ordförande för Statens medicinsk-etiska råd, satt med i 
dåvarande prioriteringsutredningen och han beskrev utredningens 
arbete. Han tycker att resultatet av utredningen har varit positivt.

- Ja, inte minst genom att det har tagits vidare i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer. Nu finns det ju bara nationella riktlinjer inom 
ett 15-tal sjukdomsområden, och där kan vi se att det finns ett 
systematiskt arbete, att man håller sig till evidensbaserad vård och att 
patienter med svåra symtom och sjukdomar prioriteras högt. 
Men inom områden där det inte finns nationella riktlinjer, har nog 
genomslaget för prioriteringsplattformen blivit ganska måttligt. 

- Och det finns interventioner som inte har accepterats för att de har 
varit för dyra. Kostnadseffektiviteten är en av de tre viktigaste princi-
perna i den etiska plattformen, man kan inte bortse från kostnaden i 
prioriteringen. 

Etisk plattform i vardagen
Prioriteringsutredningen resulterade i en kompletterande lagstift-
ning om en etisk plattform som ska användas vid alla prioriteringar 
i hälso- och sjukvården. Men hur mycket påverkar egentligen den 
etiska plattformen det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården?

- Den etiska plattformen är kanske inte så närvarande i vardagen för 
oss läkare, säger Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares 
förening, SYLF. Men det är viktigt att diskussionen förs. Jag tycker 
att vi skulle kunna föra den i högre utsträckning när vi diskuterar hur 
vi jobbar. Ofta tror jag att vi har med principerna i våra beslut, även 
om vi kanske agerar med magkänsla mer än utifrån en plattform. 

- Jag tycker att det är viktigt att ha resonerat utifrån ett prioriterings-
perspektiv när vi planerar vården, att det perspektivet är med även i 
den vardagliga planeringen. Vi skulle kunna bli bättre på att lyfta in 
prioriteringar i våra strukturdiskussioner.

Vilken väg ska prioriteringsarbetet i Sverige ta? 

Hur används den etiska plattformen för prioriteringar och behöver den utvecklas? 
Hur ska vi se på prioriteringar i förhållande till politik, budgetunderskott och patient-
inflytande? Den åttonde nationella prioriteringskonferensen, som arrangerades i 
Norrköping den 21-22 oktober, lyfte många intressanta frågor.



Emma Spak och Catrine Jacobsson, som är vice ordförande i Svensk 
sjuksköterskeförening, är båda överens om att plattformen har spelat 
roll och att den är viktig för det vardagliga arbetet. 

- Den har framför allt varit viktig på policynivå för att driva omvård-
nadsfrågor, säger Catrine Jacobsson. Jag ser att även omvårdnads-
aspekter måste med när vi diskuterar vilka patienter som har störst 
behov och att det krävs ett brett behovsperspektiv. Det finns en risk 
att avancerade insatser inte optimeras om man inte väger in 
fundamentala behov i prioriteringsbeslutet.

- Det finns ett politiskt beslut i landet om vilka principer som gäller, 
men det är inte tillräckligt känt. Och där spelar utbildningarna för 
vårdens alla professioner en jättestor roll. 

Principer i prioriteringsarbetet
Lars Sandman från Prioriteringscentrum har skrivit en rapport om 
de svenska principerna och riktlinjerna som han presenterade under 
konferensen. Han ser ett behov av att diskutera ett antal frågor när 
det gäller den etiska plattformen och de nuvarande principerna. Det 
handlar bland annat om vad som är ett behov, hur människovärdes-
principen ska tolkas och i vilken grad kostnad ska vägas mot effekt 
när det gäller kostnadseffektivitet. En annan fråga är den om egen-
vård och möjligheterna till egenfinansiering.

- Om vi skulle lyckas driva prioriteringsarbetet fullt ut och på allvar, 
tror jag att det skulle få radikala effekter i systemet, säger han. 
Vi lägger i dag stora resurser på korta, livsförlängande insatser i livets 
slutskede. Om vi lägger vikt vid att plattformen inte gör skillnad 
mellan livsförlängande och livskvalitetshöjande insatser och utifrån 
det bedömer behov och kostnadseffektivitet skulle vi troligen lägga 
resurser på annat. Då skulle kanske insatser inom psykiatrin eller 
andra områden, där vi framför allt påverkar människors livskvalitet 
över längre tid, uppgraderas. 

- Ett fullt utvecklat prioriteringsarbete skulle leda till 
förändringar av vilka människor vi lägger resurser 
på. 

Jag tror också att vi som individer skulle få ett större ansvar med 
egenvård och egenfinansiering vid lindrigare tillstånd. Och ett 
dilemma är att det kanske skulle fresta på solidariteten. Ett annat 
etiskt dilemma är hur vi ska få befolkningen i produktion och skapa 
mer resurser om alla resurser läggs på de äldsta och de sjukaste.



Norge har nyligen gjort sin tredje prioriteringsutredning. Ole Fritjof 
Norheim, läkare och professor i medicinsk etik, var ordförande i den 
norska utredningen som gjorde ett stort arbete med att utveckla 
kriterier och arbetssätt för prioriteringar.

- Det vi gjorde i vår senaste prioriteringsutredning i Norge var att 
försöka konkretisera principerna lite mer än vad ni har gjort i 
Sverige, säger Ole Fritjof Norheim. Jag tycker att behovsbegreppet är 
svårt i och med att det är så tvetydigt. En person kan ha väldigt stora 
behov, men det finns kanske ingen effektiv behandling. Behovs-
begreppet ger inte så stor vägledning i alla situationer. 

- Den viktigaste spänningen i prioriteringsarbetet är den mellan 
behovsprincipen och kostnadseffektiviteten. Det är en oerhört viktig 
avvägning. Om man viktar kostnadseffektiviteten för lite riskerar 
man att använda tillgängliga resurser för dåligt.  I Norge har vi nog 
viktat den lite högre än i Sverige.

Ole Fritjof Norheim tycker dock att Norge har en hel del att lära av 
Sverige när det gäller systematik i prioriteringsarbetet. 

- Jag är imponerad av det svenska arbetet med prioriteringar, att ni 
har tagit det vidare i form av nationella riktlinjer till exempel. Det är 
mer systematiskt än i Norge och där har vi mycket att lära. 

Delaktighet kontra prioritering?
En viktig aspekt av prioriteringsdiskussionerna är de senaste årens 
starka utveckling mot en ökad delaktighet och ett högre själv-
bestämmande för patienten. Inte minst är det tydligt uttryckt i den 
nya patientlagen. Här kan det finnas konfliktytor och mål som kan 
vara svåra att förena. Kjell Asplund menar att den nya patientlagen, 
och den starka betoningen på patientens delaktighet i dagens sjuk-
vård, riskerar att öka klyftorna ytterligare. 

- Hur en patients självbestämmande förhåller sig till andras är en 
svårighet, säger han. Jag upplever att det finns ett etiskt dilemma här. 
En starkare självbestämmanderätt för patienten är relativt oproble-
matisk så länge den inte går ut över någon annan. Att den som har 
starkast röst ska få mest och bäst vård går emot hela idén med 
prioriteringsarbete. 

- Frågan är vad som är ett behov och vem som 
avgör vilka behov patienten har? 

Vi vet redan att när man kommer till sjukvården, så behandlas man 
inte lika. Och de som kan utnyttja de nya möjligheterna bäst är de 
med bäst utbildning. 



Vi måste följa upp patientlagen och se vilka effekter den får.
Lars Sandman är inne på samma linje. En stark själv-
bestämmanderätt för patienten går inte fullt ut ihop med 
prioriteringsarbetet. Precis som Kjell Asplund ställer han frågan hur 
mycket patienten ska släppas in i behovsbedömningen, om patienten 
nu faktiskt ska ha inflytande över den vård som ges. 

- Om vi tar en pianist som får en handskada som exempel, så kan 
man ju behandla en handskada utifrån ett normalbehov. Men om 
man är pianist definierar man säkert sitt behov annorlunda och 
behöver större rörlighet, vilket förmodligen kommer att kräva mer 
insatser. Om vården på allvar ska väga in det, kommer det att leda till 
att patienter med samma skada får olika insatser.

- Och om vi rangordnar olika insatser, ska patienten då få välja det 
som är lägre rangordnat? Många menar att när vi signalerar att det 
är patientens perspektiv som gäller, så höjer det förväntningarna på 
vården. Det synsättet innebär många utmaningar ur ett prioriterings-
perspektiv.

Framtiden för prioriteringsarbetet?
Vad är då nästa steg i prioriteringsarbetet? Ska den etiska 
plattformen omprövas och i så fall hur? Och behövs det en ny 
prioriteringsutredning? För att fatta rätt beslut i vardagen är det 
viktigt med långsiktighet och kontinuitet, menar Emma Spak.

 - De tre principerna i den etiska plattformen är starka och fungerar 
bra, säger hon. Det ska mycket till för att vi ska byta de principerna. 
För att en etisk plattform ska fungera måste den kännas solid och 
därför tycker jag inte att man ska öppna för att ändra i grund-
principerna.

- Men framgent måste vi ta ner prioriteringsarbetet bättre på golvet. 
Det måste bli en mer livaktig diskussion i verksamheten. Jag tror att 
vi måste bottna i prioriteringsdiskussionen, både bland oss som 
arbetar och med patienterna. 

Catrine Jacobsson skulle också vilja se mer konkreta kliniska 
diskussioner om prioriteringar i vårdteamet. 

- Jag tror att vi behöver mer kontinuerliga etiska 
reflektioner kring vardagliga prioriteringssituationer. 
Vi skulle behöva sitta tillsammans i teamet och 
diskutera hur vi arbetar och vilka prioriteringar vi 
har gjort. 



- Kan vi relatera till den etiska plattformen i våra beslut? Vad betyder 
det utifrån ett professionellt perspektiv? På individnivå handlar det 
om den egna prioriteringen och frågan om hur jag har handlat, om 
jag fattade rimliga beslut.

De flesta är överens om att det krävs någon form av utveckling av 
prioriteringsarbetet och av den grund som lades i prioriterings-
utredningen. Men när det gäller hur och i vilken omfattning kan 
synen skilja sig åt.

- Jag tror att vi behöver en konkretisering av riktlinjerna vi har, som 
ger en tydligare vägledning vid tuffa beslut, säger Lars Sandman. Den 
etiska plattformen skapar en del osäkerhet i de faktiska besluten och 
jag tror att vi behöver jobba med en konkretisering av den. Exakt var 
det arbetet ska ligga vet jag inte. 

Men min uppfattning är att verksamheten skriker 
efter verktyg för att lösa konkreta prioriterings-
situationer.

Även Kjell Asplund ser behov av en vidareutveckling av det arbete 
han själv var med och gjorde för 20 år sedan. 

- Det är några saker som skulle kunna bli bättre, säger han. En sådan 
fråga är hur vi i praktiken ska tillämpa prioriteringsprinciperna på 
förebyggande arbete. Hur bedömer vi behovet där? Det går förstås att 
räkna på kostnadseffektiviteten, men hur kommer behovs- och 
solidaritetsprincipen in? 

- Det vore också fint om vi kunde bestämma en gemensam gräns för 
kostnadseffektivitet. I Norge har man ju sagt att insatser får kosta 
mer för de som är svårast sjuka. Det tycker jag vore intressant att ta 
upp. Men allt detta handlar om tekniska frågor. Det krävs ingen ny 
lagstiftning. Jag tror inte att en ny parlamentarisk utredning är rätt 
väg att gå, den kommer att köra fast.

Politikeransvar
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, som 
invigde årets prioriteringskonferens, var delvis inne på samma spår. 
På frågan om han ville se en ny prioriteringsutredning var svaret att 
politikerna måste stå upp för de grundvärderingar som är gjorda. 
Anders W Jonsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, menade i 
diskussionen att de etiska principerna för prioriteringar behöver ses 
över, men att det borde ske i annan form än en parlamentarisk 
utredning.



- Vi måste fråga oss varför vi behöver en ny utredning, var Gabriel 
Wikströms besked. Är det för att vi behöver en annan värdering av 
principer, ja då kanske. Men om vi gör det för att det är för jobbigt att 
möta medborgarna i en ny diskussion om prioriteringar i vården, då 
är det fel anledning. 

- Jag tycker att Gabriel Wikström har rätt, säger Lars Sandman. 
Politikerna måste stå upp för prioriteringarna. Om prioriteringar 
handlar om att bedöma tillstånd och effekter, då är det ett 
grundarbete som måste göras på verksamhetsnivå. Men i slutändan 
är det politikerna som fattar besluten och försvarar dem.

Men frågan är förstås vad politikerna vågar och vill 
göra, vilket ansvar de i slutändan är beredda att ta.

- Min erfarenhet är att det inte är i politikernas intresse att göra 
tydliga, explicita prioriteringar, säger Ole Fritjof Norheim. 
Förvaltningarna behöver klarare vägledning för att förvalta 
prioriteringar. Och politikerna borde ta mer ansvar för att ge klarare 
signaler. Att inte ha en offentlig debatt om prioriteringar är farligt.
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