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Den sjätte nationella prioriteringskonferensen ägde rum i Väs-
terås 7–8 oktober 2011 under temat Välfärden – en osäker resa 
in i framtiden? Konferensen arrangerades av Prioriteringscen-
trum och Landstinget Västmanland i samarbete med: Social-
styrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och 
 läkemedelsförmånsverket, Svenska Läkaresällskapet,  Sveriges 
Läkarförbund, Vårdförbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svensk Sjuksköter-
skeförening, Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag 
Hälsa.

Projektledare: Magdalena Green, Prioriteringscentrum.  
För ytterligare information  kontakta magdalena.green@liu.se,  
tel 010-103 7798.

Nästa prioriteringskonferens arrangeras i Gävle i oktober 2013.
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I ett höstfagert Västerås utspelade sig den 
sjätte nationella prioriteringskonferensen. 
Aros Congress Center slog upp dörrarna 
för 330 deltagare från hela landet med 
intresse för de frågor som kan rymmas 
inom rubriken ”Välfärden – en osäker 
resa in i framtiden?”. Grönmärkta värdar 
och värdinnor såg till att alla hamnade på 
rätt ställe och försågs med kaffe, frukter, 
välmatad välkomstkasse och allt det där 
som hör konferenser till.

Tomas Tengby, journalist och känd från 
radio och TV, presenterade sig som ord-
ningsman med uppgift att leda och fördela 
arbetet. Så kunde det hela dra igång.

Efter Julia Viborgs vackra och ödes-
mättade inledningssång blev det dubbla 
välkomnanden av Denise Norström, 
Landstinget Västmanland och Per Carls-
son, Prioriteringscentrum. 

Stefan Ackerby, Sveriges Kommuner 
och Landsting; Per Borg, välfärdspolitisk 
debattör och Anders Ekholm, Socialdepar-
tementet, konstaterade sedan att det finns 
ett långvarigt resursproblem i svensk vård 
och omsorg. Eller som Stefan Ackerby 
uttryckte det:

– Sjukvården har, och har alltid haft, 

resursproblem. Den dag sjukvården är 
nöjd har de fått alldeles för mycket ...

Lars Sandman, Prioriteringscentrum, 
Toivo Heinsoo, Stockholms läns landsting 
och Ingela Nilsson-Remahl, Karolinska 
Universitetssjukhuset, diskuterade under 
nästa programpunkt om hur statens nya 
styrprinciper påverkar vårdens priorite-
ringar.

Dagen fortsatte med föredragningar 
och diskussioner om prioritering i prak-
tiken, hur Västerbotten klarat sin andra 
prioriteringsomgång, begreppskaffe (!) 
och parallella diskussionstorg. Sistnämnda 
programpunkt var en absolut källa till 
frustration; sju intressanta diskussioner 
samtidigt! Varsågod och välj.

Fredagen fick en än tydligare fram-
tidsinramning. Under rubriken Hallå där 
framtiden bjöd unga Sara, Joel och Tove 
Hedberg på sång, musik och kloka ord. 
Om det är bra med öppenhet när man 
sätter gränser diskuterade Daniel Naurin 
från Göteborgs Universitet med konferen-
sens internationella gäster Joanna Coast, 
University of Birmingham och Cecilie 
Daae, Helsedirektoratet i Oslo.

Denna dags parallella diskussionstorg 

innebar val bland fem rubriker om vitt 
skilda ämnen, men med stadig bäring på 
prioriteringar; beslutsstöd på individnivå, 
etisk kvalitetssäkring, IT-stöd, fler äldre 
äldre i vården och hur dåligt samvete kan 
vara både en börda och en tillgång när det 
kommer till prioriteringsbeslut.

Efter lunchen flyttades blicken ännu 
längre in i framtiden. Maria Martinsson, 
21-årig samhällsengagerad student från 
Älvdalen, fick 330 kongressare att vakna 
till med ”huvud, axlar, knä och tå” innan 
hon ställde frågor om hur det lite äldre 
auditoriet egentligen ser på ungdomar. 

Joakim Palme, Institutet för framtids-
studier, oroade sig, liksom HasseåTage, om 
hur det blir när barna växer upp men lät 
ändå trösterik i sitt tal om att det handlar 
om att välja framtid. I Sverige kan vi också, 
enligt Palme, vara lugna när det gäller ödet 
för den svenska modellen; vilken modell 
vi än tillämpar så kommer den att vara 
svensk ...

Under dagen kom avslöjandet: nästa 
nationella prioriteringskonferens äger rum 
i Gävle i oktober 2013. Ses då! ■

Prioriteringskonferens – en säker färd 
bland framtidsfrågor



tio år sedan första nationella priorite
ringskonferensen! Vad har egentligen 
skett under dessa tio år? och hur har vi 
kommit dit vi är idag? Per Carlsson, chef 
för Prioriteringscentrum, historieoriente
rade 330 deltagare på den sjätte natio
nella prioriteringskonferensen.

2001 föddes Prioriteringscentrum och 
den första konferensen hölls på hemma-
plan, i Linköping. Politikernas vilja och 
förmåga att göra prioriteringar diskutera-
des – det var inte på något vis självklart.

Den första rapporten, Medborgaren i 
prioriteringsprocessen, färdigställdes och 

Prioriteringsdelegationen betonade ansva-
ret att implementera riksdagsbeslutet från 
1997.

2002 startade arbetet med nationella 
riktlinjer och Läkemedelsförmånsnämn-
den etablerades; viktiga händelser för 
utformningen av det prioriteringslandskap 
vi kan blicka ut över idag, sa Per Carlsson. 
Han gav ett extra plus till Per-Erik Liss som 
bidrog med en rapport som hjälpte till att 
skapa ett gemensamt språk kring priorite-
ringsbegreppen.

Så kom då det stökiga 2003 då Öster-
götlands läns landsting gick ut och visade 
både sina öppna prioriteringar och sina 

bortval. Mediastormen var ett faktum och 
det hetsiga diskussionsläget följde med till 
den andra nationella konferensen i Umeå. 
Västra Götalandsregionen arbetade under 
perioden brett och kunde presentera en 
modell för regiongemensamma priorite-
ringar. 

2004 publicerade Socialstyrelsen de 
första hjärtriktlinjerna, som skapade viss 
förvirring i landstingen men som på det 
hela taget blev väl mottagna av landets 
kardiologer. Svenska Läkaresällskapet 
markerade i en rapport att det var dags för 
läkarkåren att engagera sig, vilket fung-
erade som ett signalvärde och resulterade i 

Prioriteringslandskapet under ett decennium
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omfattande och framgångsrikt prio-
riteringsarbete. Målen blev i stort sett 
uppfyllda och det utan större protester. 
Runt om i landet stimulerades andra att 
utveckla liknande arbetssätt. Flera förslag 
som hade lagts fram i Vårdens alltför svåra 
val kritiserades. Särskilt förslagen till prin-
ciper för att dra rättvisa gränser mellan 
offentlig och privat finansiering genom en 
så kallad ansvarsprincip.

2009 var det full aktivitet i många 
svenska landsting. Allt fler landsting följde 
och utvecklade Västerbottens arbetssätt 
med öppna politiska prioriteringar. 

På den femte nationella konferensen i 
Malmö talade socialminister Göran Hägg-
lund om vikten av att nå fram till priori-
teringsprinciper i bred enighet. Professor 
Norman Daniels gav Sverige gott betyg och 
erkände sig imponerad av det svenska goda 
prioriteringsarbetet.

2010 blev Prioriteringscentrum en 
del av Linköpings universitet och fick en 
ny styrelse med bred representation. Den 
första internationella vetenskapliga konfe-
rensen hölls just i Linköping.

Nu, efter tio år, visar antalet nya dokto-
rer på att prioriteringsfrågorna funnit sin 
plats inom forskningen och fortsätter att 
utvecklas samtidigt som prioriteringsarbe-
ten blir allt vanligare i verksamheten. ■

Per Carlsson är professor i utvärdering av medicinsk  
teknologi och chef för Prioriteringscentrum.  
per.carlsson@liu.se

att andra yrkesförbund gjorde detsamma. 
Också Prioriteringscentrum hamnade 
under luppen detta år; utvärderingen 
resulterade i goda vitsord.

Göteborg stod värd för rekordmånga 
deltagare på den tredje nationella kon-
ferensen 2005 som i mångt och mycket 
kom att handla om principer och riktlinjer. 
Under året gav regeringen Socialstyrelsen i 
uppdrag att följa upp riksdagsbeslutet och 
Läkemedelsfömånsnämnden publicerade 
den första genomgången av äldre läkeme-
del. Att prioriteringsfrågorna fanns med på 
kartan visade sig inte minst i att Linkö-
pings Universitet antog fem doktorander i 
ämnet.

Under 2006 tog den nationella model-
len form och regeringen ställde frågor om 
hur långt prioriteringsarbetet kommit 
i landet och hur den etiska plattformen 
fungerar. Svaren togs in genom intervjuer. 
Rapportskrivandet fortsatte i oför minskad 
takt; Öppna prioriteringar inom omvårdnad 
som gjordes i samarbete med Sjuksköter-
skeföreningen och Vårdförbundet var en.

2007 enades man om att den nationella 
modellen beskrev ett rimligt arbetssätt. 
Omtalad blev också Prioriteringscentrums 
rapport Vårdens alltför svåra val, där det 
drogs slutsatser om att landsting och kom-
muner inte riktigt kommit igång med sitt 
öppna prioriteringsarbete. Istället hade de 
statliga myndigheterna tagit täten. Det var 
dags för den fjärde nationella konferensen, 
denna gång i Örebro. Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer följdes upp. 
2008 blev ett händelserikt år då Väster-
botten klev fram och genomförde ett 
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Finns det ett långsiktigt resursproblem  
i svensk vård och omsorg?
Ja, det finns resursproblem i svensk vård 
och omsorg. men det går att göra något 
åt det. om vi sätter lite fart! tre debattö
rer med skilda utgångslägen var överens 
om att det går, men inte hur vägen ser 
ut. effektivisera, prioritera eller låta med
borgarna lätta på plånböckerna? 

Den ljusnande framtid är ... vård, konsta-
terade analyschef Anders Ekholm från 
Socialdepartementet och satte fokus på 
det han kallar effektiviseringsgapet. 

Sveriges åldrande befolkning kommer 
att öka efterfrågan på vård och omsorg. 
Inget snack om den saken. Och även om 
vi skulle hitta ett piller mot cancer så slår 
det sannolikt tillbaka genom att vi istället 
får ett svårt demensläge ... Redan år 2020 
svänger 80-plussarnas kurva mycket brant 
uppåt och kommer att medföra att varje 
person i arbetsför ålder måste försörja allt 
fler än sig själv.

– Mellan 2010 och 2030 försämras 
försörjningskvoten med 20 procent, kunde 
Anders Ekholm meddela.

rusande kostnader
Om man jämför 2050 med 2010, fyrtio år 
framåt, räknar man med att människor 
lever två och ett halvt år längre. Frågan 
är hur de åren kommer att gestalta sig; 
är det sjuka år som läggs till den tidigare 
sjukligheten, skjuter vi upp sjukdomen 
genom att addera friska år eller är det två 

och ett halvt friska år som till och med 
kapar den förmodade tiden i sjukdom?

Analysen visar att resultatet, under 
alla omständigheter, blir ökade kostnader 
i både hälso- och sjukvård och i äldre-
omsorg. Till 2050 kan kostnaderna för 
äldreomsorg öka med 70 procent och för 
hälso- och sjukvården med 30 procent. 
Teknologieffekter kan också bidra till att 
fler kan botas eller hjälpas av innovativa 
lösningar till samma eller lägre kostnader.

– Det är dock en osäker faktor, kom-
menterade Anders Ekholm och exempli-
fierade hur rollator och mikrovågsugn 
har förändrat vardagen för äldre, gett dem 
större rörelsefrihet och möjlighet att enkelt 
laga sin mat, det vill säga klara sig utan 
offentliga insatser. 

110 miljarder 
År 2050 har vårdens och omsorgens del 
av bruttonationalprodukten stigit från 13 
till 16 procent, vilket motsvarar en ökning 
med 110 miljarder i dagens priser; en 
tredjedel av dagens kostnad. 

– Det betyder att politiken måste 
prioritera ner allt annat i framtiden, vilket 
inte kommer att ske, konstaterade Anders 
Ekholm som menar att vi står inför ett 
vägval mellan höjda avgifter och skatter, 
besparingar eller effektiviseringar i stor 
skala.

Effektiviseringar är vad Anders Ekholm 
tror på.

– Även om de redan springer fort i vården 
så tror jag att det finns luft i systemen. Det 
handlar inte om att springa fortare utan 
att springa på rätt saker i rätt tid. Vi måste 
börja i den änden och arbeta på alla nivåer.

ingen omöjlig utmaning
Personalbristen är ett annat kommande 
resursproblem. År 2030 kommer det att 
behövas ytterligare 65 000 årsarbetare 
inom äldreomsorgen. Värst drabbade blir 
Gotland, Norrbotten samt Dalarna och 
Västernorrland.

Anders Ekholm tror ändå det är möjligt 
att möta dessa utmaningar:

– Det finns en stor potential i effekti-
viseringar i verksamheten; att göra rätt 
saker på rätt sätt. Kan vi påverka sjuklig-
het och funktionsförmåga så skulle fler 
kunna arbeta och det skulle kunna gå att 
öka antalet arbetade timmar genom att fler 
arbetar under längre tid.

Enligt Anders Ekholm går det att effek-
tivisera mer. Simuleringar och beräkning-
ar, som grundar sig på att alla i landets 
verksamheter skulle vara lika effektiva 
som den mest effektiva tillsammans med 
en minskning av dagens kvalitetsbristkost-
nader, visar att det går att spara hälften av 
de 110 miljarder som behövs i framtiden 
för nya behov.

– Potentialen är stor, menar Anders 
Ekholm som tycker att hälso- och sjuk-
vården borde lära sig mer av effektiva 
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branscher som har överraskande bra årlig 
procentuell produktivitetsförändring.

Om arbetet drivs på alla plan är den 
stora utmaningen möjlig att lyckas med. 
Med en produktivitetsökning på 0,6–0,7 
procent per år kan de framtida behoven 
mötas. 

ett evigt problem
– Ja, sjukvården har ett resursproblem. Vi 
har det alltid och har alltid haft. Den dag 
sjukvården är nöjda har de fått alldeles 
för mycket, slog Stefan Ackerby, Sveriges 
kommuner och landsting, fast. Därför 
måste vi prioritera. 

Hälso- och sjukvårdens andel av bruttona-
tionalprodukten har ökat och landstingens 
kostnader ökar snabbare än skatteunderla-
get. Fortsätter vi så krävs skattehöjningar. 
Beräkningarna på hur mycket resurser 
som behövs och hur behoven kommer att 
utvecklas skiljer sig.

Sjukvårdens kostnadsutveckling 
bestäms av inkomstutvecklingen – hur 
mycket vi har råd med. Med bättre eko-
nomi följer bättre sjukvård. 

Den medicinsktekniska utvecklingen 
avgör vad vården kan erbjuda och vär-
deringar avgör vad vården bör erbjuda, 
menade Stefan Ackerby och nämnde den 

omdiskuterade obesitaskirurgin som 
exempel.

Satsa förebyggande
Kostnadsutvecklingen bestäms i mindre 
grad av demografi, hälsoförändringar och 
sjukvårdssystem och sjukvårdskostnader 
överlag är svåra att kontrollera. I stort sett 
all hälso- och sjukvård går med under-
skott trots att landstingen i sin helhet inte 
gör det.

Kan det bli annorlunda i framtiden? Jo, 
enligt Stefan Ackerby: 

– Om vi lär oss kontrollera kostnaderna, 
om vi tar tillvara på IT-teknikens potential 

 ”Den medicinsktekniska utvecklingen avgör  
vad vården kan erbjuda och värderingar  
avgör vad vården bör erbjuda.”
 stefan ackerby

finns det ett långsiktigt resursproblem i svensk vård och omsorg?



och istället satsar på kostnadsbesparande 
innovationer. Därtill bör satsningar ske på 
folkhälsoinsatser som minskar behovet av 
vård.

Höj betalningsglädjen!
Obetingat ja svarade Per Borg, välfärds-
politisk debattör, på frågan om vi har råd 
med framtiden. Och det trots att akut 
läkarbrist hotar och äldreomsorgen är 
otillräcklig. Per Borg menar att det hand-
lar om vem som ska betala. Här kommer 
medborgarna in.

– Ska vi kunna hantera finansierings-
gapet, skillnaden mellan vad medborgarna 
efterfrågar och vad politiken erbjuder, så 
kommer det att kräva ställningstagande av 
rikspolitiken.

Hur hittar vi möjligheterna till ökade 
skatteinkomster?

 – Ska vi fortsätta sänka skatterna och 
prata om hur mycket billigare det ska vara 
att gå på krogen istället för att diskutera 
konsumtion av vård och hälsa? Hur ham-
nade vi så fel, raljerade Per Borg.

För att, med tvång, kunna ta medel från 
medborgarna – skatt – och ändå få respekt 

för det kanske det är nödvändigt att öron-
märka pengarna och låta skattebetalarna 
tydligare få se vad de används till. Tänk 
nytt och höj betalningsglädjen, var Per 
Borgs meddelande.

Dyr effektivitet?
Ökad effektivitet innebär inte alltid bespa-
ringar. Ny medicinsk teknologi kan åstad-
komma omfattande förbättringar, men 
också ökade kostnader. Därför kan frågan 
uppstå om vi har råd med sådana effekti-
vitetshöjningar. Är det verkligen själv-
klart vad som ska betalas med offentliga 
medel? Vad kan medborgaren bidra med? 
Är det verkligen lämpligt att exempelvis 
”vardagskrämpor” och behandling utöver 
det medicinskt nödvändiga betalas med 
skattemedel? Hur ska vi hantera hushålls-
nära tjänster? Högre utbildning? 

Per Borg menar att det offentliga kan stå 
för den kostsamma livräddande medicinen 
och den komplicerade nödvändiga ope-
rationen. Man kan ta hand om vården av 
svårt alzheimersjuka och grundläggande 
utbildning, medan medborgarna borde 
stå för ”det lilla extra” på egen hand; det 

uppföljande 2-års-besöket på barnavårds-
centralen, hörapparat och liknande.

adressera rikspolitikerna
Det gäller att vara tydlig och konsekvent 
när gränserna dras mellan vad som ska 
vara offentligt alternativt privat finansie-
rat – tydligt, förutsägbart och begripligt. 
Politiska beslut som styr tillämpningen 
kommer att krävas och vara kopplade till 
nödvändiga finansiella resurser. Enhetlig-
het i landet bör eftersträvas och det som 
faller utanför ska vara enkelt för medbor-
garna att själva ta ansvar för.

– Det duger det inte att kommun- och 
landstingspolitiker drar åt olika håll. Ett 
samlat nationellt program för välfärdens 
långsiktiga finansiering krävs. ■

Stefan Ackerby är kommunalekonom på Sveriges Kommu-
ner och Landsting. stefan.ackerby@skl.se

Per Borg är doktor i ekonomisk historia och välfärdspolitisk 
debattör. per.borg@quicknet.se

Anders Ekholm är analyschef på Socialdepartementet. 
anders.ekholm@social.ministry.se

finns det ett långsiktigt resursproblem i svensk vård och omsorg?
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Hur påverkar statens nya styrprinciper  
vårdens prioriteringar?
– Staten har tre sätt att styra på; genom 
lagstiftning, mjuk normgivning och 
incitamentsystem, konstaterade toivo 
Heinsoo, Stockholms läns landsting och 
tidigare statlig utredare och ansvarig för 
underlaget till statens styrprinciper. 

Lars Sandman har etiska farhågor 
kring prioriteringar när det gäller vissa 
av dessa styrsystem och ingela nilsson 
remahl ser allt fler undanträngda neuro
logiskt sjuka.

Vårdens prioriteringar påverkas av statens 

styrprinciper. På lagstiftningsområdet 
försöker man få likhet över landet genom 
exempelvis vårdval i primärvården. Det 
finns också förslag på hur man kan lag-
stifta om valfrihet i val av sjukhus. 
Vård garantin är ett annat exempel på lag-
stiftning som markerar en rättighet. Möj-
lighet till en andra medicinsk bedömning 
och att välja vårdgivare inom den öppna 
specialiserade vården är ytterligare två.

normer och incitament
Normgivning är ett sätt att försöka 
minska skillnaderna och påskynda 
utvecklingen. Behandlingsriktlinjer, 
myndighetsgranskningar och öppna jäm-
förelser skapar normer och definierar vad 
som är god och mindre god vård.

Incitamentsystem är statens möjlig-
het att med bidrags- och belöningssystem 
driva utvecklingen i en viss riktning. Det 
rör ett flertal områden, som tillgänglighet 
och patientsäkerhet, kvalitetsregister och 
öppna jämförelser samt sjukfrånvaro och 
rehabilitering. Också i äldrevården och 
barn- och ungdomspsykiatrin används 
incitament.

in i framtiden!
I framtidens hälso- och sjukvård kommer 
vi att få se mer av förebyggande verk-
samhet. Patienter får tillgång till sin 
egen information, service och vägled-
ning när man behöver det, via eHälsa. 

Akutsjukvården renodlas så att den 
faktiskt gör det den behövs för. Förhopp-
ningar finns också om att det går att skapa 
sammanhållna vårdprocesser över huvud-
mannaskapsgränser. Sannolikt kommer 
den mest specialiserade vården att samlas 
vid universitetssjukhusen, kanske med 
nationella och internationella uppdrag.

För att prioritera i ett hälso- och sjuk-
vårdssystem är förutsättningarna att det är 
öppet och lika för alla. Det krävs tydlig-
het om vart man ska vända sig, det ska 
finnas snabbt stöd och bra tillgänglighet. 
Patientinflytande och patientinformation 
är ytterligare honnörsord när vi ser framåt.

– Jag tror vi kommer att se mer av detta. 
Det finns en politisk debatt och strävan att 
minska skillnaderna i hälso- och sjukvår-
den, menade Toivo Heinsoo.

etiskt problem?
Finns det då några etiska problem med 
hur vården styrs av statens principer?

Ser man till helheten så finns det inte 
några övergripande problem, men det 
finns betänkligheter. Lars Sandman, Prio-
riteringscentrum, förklarade:

– Det finns en farhåga att vårdgaran-
tin ska tränga undan större behov. Den 
viktigaste grunden för att få vård ska vara 
behovet; större behov går före ett mindre. 
Vårdgarantin kan ändra på det. 
Några scenarier från Lars Sandman:
•	 Patienter inom samma patientgrupp 
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Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar?

kan komma att prioriteras olika. Risk 
finns att patienter med låga medicinska 
behov kan få företräde framför mer 
allvarligt sjuka därför att de närmar sig 
eller har passerat en vårdgarantigräns.

•	 Patienter som behöver komma på åter-
besök, till exempel kroniskt sjuka, får 
stå efter för ”nya” patienter.

Kömiljarden ger ekonomiska incitament 
som förstärker detta.

Söka vård hos grannen
Om landstingen inte klarar vårdgarantin 
måste de stå för kostnaden när patien-
ten söker vård i ett annat landsting. Det 
uppstår resursförskjutningar och det kan 
vara så att det är patienter med triviala 
och måttliga skäl, men med social styrka, 
som söker vården. Risken ökar också att 
det läggs mer resurser på att lättare sjuka 
ska få vård i tid.

 – Om vi stärker patientens ställning 
resulterar det i efterfrågestyrning. Det är 
fel. Enligt den etiska plattformen är det 
behovet som ska avgöra, markerade Lars 
Sandman.

Stöd för farhågor
Socialstyrelsen har i uppdrag att hålla 
koll på hur lagstiftningen påverkar 
patientströmmar. 2011 publicerades en 
rapport i vilken man studerat väntetids-
samordnares åsikter om hur väntetiderna 
har utvecklats för återbesökspatienter. 
I rapporten ges visst empiriskt stöd för 
farhågor; att tillgängligheten för första-
besök har förbättrats men försämrats för 
återbesök. Rapporter ger också intryck av 

att yngre, aktiva, välutbildade och mindre 
sjuka patienter prioriteras framför äldre 
och kroniskt sjuka patienter. Det handlar 
dock om intryck, inte om någon tung 
evidens i traditionell bemärkelse.

Princip ur spel
När det kommer till rehabiliterings-
garantin, som vänder sig till medborgare 
i åldern 16–67 år, finns inga uttryckta 
etiska farhågor, men det är problematiskt 
att det inte tas hänsyn till människovär-
desprincipen: garantin begränsar sig till 
patienter i vissa åldrar som inte lider av 
alltför svåra tillstånd. 

– Är det ok att fokusera på vissa åldrar? 
Neej ... faktiskt inte, kommenterade Lars 
Sandman som ser risken att undanträng-
ningseffekter kan sprida sig till andra 
delar av rehabiliteringsområdet. Social-
styrelsens mening är att prioritering av 
korttidssjukskrivna kan ge bättre effekt. 
Om fler personer gått tillbaka i arbete är 
dock osäkert. 

neurologisk problematik
Ingela Nilsson Remahl, neurolog, Karo-
linska Universitetssjukhuset uppmärk-
sammade på vårdgarantins effekter för de 
neurologiskt sjuka.

– Visst ska vi prioritera, men det ska ske 
på medicinsk grund och vi behöver riktlin-
jer om hur ofta en patient med neurologisk 
diagnos ska ses av specialist. Vi behöver 
vårdgaranti för hela vårdkedjan och vi 
behöver fler neurologer! 

Ingela Nilsson Remahl ser neurologin 
som ett utsatt område och får medhåll 

från en intervjuundersökning av ett tiotal 
neurologspecialister runt om i landet.

40 000 insjuknar varje år
Neurologiska sjukdomar utgör ett stort 
spann över epilepsi, rörelsesjukdomar, 
stroke, migrän och trauma. Varje år 
insjuknar cirka 40 000 svenskar i en 
neurologisk sjukdom och mer än en halv 
miljon lever med en neurologisk sjuk-
dom. 

– Det kommer dock ständigt nya 
behandlingar; vissa är effektiva men har 
också biverkningar av olika tyngd. Till och 
med farliga sådana, konstaterade Ingela 
Nilsson Remahl och nämnde att behand-
lingssätten mot epilepsi fullständigt 
exploderade 1990.

– Om det gjorde någon verklig nytta 
är dock högst osäkert. Kanske vore det 
mer framgångsrikt med fler neurologer, 
funderade hon.

Den nya neurologin kräver ungefär 60 
neurologer per miljon invånare. Sverige 
har i genomsnitt 34. De som finns, finns 
i första hand i universitetsstäderna, men 
inte ens där kommer de upp i 60. 

Press och frustration
Vad säger då neurologer om nuvarande 
vårdgaranti? Vilka praktiska konsekven-
ser anser de att vårdgarantin och kömiljar-
dens piskor och morötter gett upphov till? 
Ingela Nilsson Remahl menar att konse-
kvenserna är stora. Neurologerna känner 
stor press på att klara garantins 90 dagar 
men känner samtidigt tillfredsställelse 
över att få kontroll och nå mål. 
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Fokuset på nybesök skapar mycket frustra-
tion därför att kroniska och mer priorite-
rade patientgrupper blir undanträngda. 
Det upplevs svårt att planera behandlingen 
för patienters återbesök som måste ”kläm-
mas in” om man ska hinna med kvoten av 
nybesök. Det avsätts också mer resurser 
till remissgranskning – ”portvaktsfunktio-
nen är förstärkt”, men prioriteringen blir 
ändå ofta gjord enligt vårdgarantins regler 
snarare än av hänsyn till vårdbehov. 

I och med att vårdgarantin inte gäller 

hela vårdkedjan kan väntetiderna till neu-
rofysiologisk undersökning, röntgen eller 
magnetkamera bli uppåt ett halvår lång. 
För att klara garantin skjuter läkarna på 
återbesöken – nationella riktlinjer saknas.

För att klara väntelistorna försöker man 
istället med telefonbesök, skicka tillbaka 
remisserna till primärvården eller helt 
enkelt låta bli att boka återbesök. 

Sammantaget visar undersökningen 
på att vårdgarantin ökar skillnaderna i 
vården: resurser skjuts från äldre och mer 

sjuka till yngre och friskare. Det behövs 
incitament för hela behandlingskedjan. ■

Lars Sandman är etisk rådgivare på Prioriteringscentrum 
och professor i vårdetik vid Högskolan i Borås.  
lars.sandman@hb.se

Toivo Heinsoo är utredare och ordförande i styrelsen för 
Stockholms läns sjukvårdsområde. toivo.heinsoo@sll.se

Ingela Nilsson Remahl är neurolog på Karolinska Universi-
tetssjukhuset. ingela.nilsson-remahl@karolinska.se

ta tillvara de engagerade ungdomarna
maria martinsson, 21årig blivande socio
nom från Älvdalen med stort samhälls
engagemang representerade denna dag 
ungdom, framtiden och dessutom ett 
europeiskt nätverk, aer Yrn. assem
bly of european regions Youth regio
nal network sysslar bland annat med 
sociala frågor, hälsofrågor, utbyte mellan 
ungdomar och fungerar som plattform 
för regionala organisationer och råd i 
europa.

– Hur ser vuxna på ungdomar egentli-
gen? Är de problem, resurs eller tillgång, 
och vilka får egentligen mest uppmärk-
samhet, frågade Maria som tycker att det 
överlag förmedlas en orättvis och dålig 
bild av ungdomar via olika medier och 
kanske främst i dokusåpor. De som är 
engagerade syns inte på samma sätt och 

tas kanske inte på allvar utan ses på med 
skepsis. Det här är förstås tokigt tycker 
Maria:

– Ta tillvara på de engagerade, de ska 
faktiskt ta hand om er när ni blir gamla, 
utmanade hon den halvgamla publiken.

Marias generation mår sådär idag: trots 
uppväxt i ett av världens rikaste länder är 
det många som mår psykiskt dåligt och 
den fysiska livsstilen är väl inte heller 
optimal.

– Kanske kommer vi bara att sitta vid 
datorn ...

I framtiden kanske alla vill ha en 
personlig läkare som håller i allt, en riktig 
”bläckfisk”, framtidsspanade Maria. För-
hoppningsvis kommer man att se till den 
hela människan. Risker inför framtiden 
är till exempel att det inte kommer finnas 
någon fungerande antibiotika och att man 

konsumerar mer 
mediciner. När det 
handlar om priori-
teringar underströk 
Maria vilket otroligt 
stort ansvar som vilar på 
den kategori av människor som satt i salen. 
Hon manade till fortsatt nära arbete med 
dialog på alla nivåer och poängterade 
vikten av att samtala och lära av varandra. 
Och så ett par viktiga konkretiseringar:

– Kom ihåg vårdpersonalen, helheten 
och det förebyggande arbetet. Ska vården 
vara bra så måste också vårdaren må bra. 
Utan förebyggande hälsovård kan vi hålla 
på att vårda för evigt. ■

Maria Martinsson studerar till socionom 
maria.k.martinsson@hotmail.com
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Prioritering i praktiken – den nationella 
prioriterings modellen i ny version
– modellen för öppna prioriteringar 
togs fram 2007 och är nu föremål för 
revidering. arbetet har tagit fasta på att 
förenkla, förklara och förtydliga med fler 
mittiprickbeskrivningar, som mari Bro
qvist på Prioriteringscentrum uttrycker 
det. Strukturen ska bli tydligare och det 
hela blir tillgängligt i en webbhandbok. 

Värdet med en nationell modell är att det 
är viktigt att vara enade över landet. Ska 
man kunna diskutera prioriteringar så är 
samma utgångspunkt bra vare sig diskus-
sionen förs mellan olika professioner, 
vårdnivåer, landsting och kommun eller 
organisationer och verksamheter. 

Modellen ska kunna användas inom all 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
inklusive tandvård. 

Först och främst används model-
len på gruppnivå men kan med tiden 

bli användbar också på individnivå. Vad 
modellen däremot inte beskriver är syftet 
med prioriteringsarbetet eller hur resulta-
tet ska användas.

– Det finns olika syften och vi säger inte 
vilka som är rätt. Vi säger heller inget om 
hur och när vården bör utföras, bara vad 
som bör göras, kommenterade Kristina 
Eklund, Socialstyrelsen.

Att arbeta med prioriteringar enligt 
nationella modellen ger beslutsstöd i var-
dagen, när man behöver säkra kvaliteten, 
omfördela, ransonera, effektivisera och 
utmönstra eller som stöd om eller när vård 
ska införas.

De etiska principerna är fortfarande 
grunden för modellen. En större föränd-
ring är att modellen tidigare hade ett 
snävare perspektiv – prioriteringarna 
rekommenderades att göras vertikalt, det 
vill säga att relateras endast till den egna 

verksamheten. Nu förespråkas i modellen 
ett vidare ohälsoperspektiv – att de som 
tillämpar modellen ska försöka tänka på 
svårighetsgrad, patientnytta och kostnads-
effektivitet i relation till hälso- och sjukvår-
dens ansvarsområde i stort.

– Vi vet idag att modellen kan tillämpas 
också i sammanhang med mer komplexa 
prioriteringar där många olika typer av 
vårdverksamheter ingår, menar Mari 
Broqvist.

– Den nya reviderade versionen som 
finns i rapportform kommer att komplet-
teras med en webbhandbok under 2012, 
avslutade de båda föredragshållarna. ■

Mari Broqvist är arbetsterapeut och projektledare på 
Prioriteringscentrum. m.broqvist@telia.com

Kristina Eklund är metod- och kvalitetsansvarig på Social-
styrelsen. kristina.eklund@socialstyrelsen.se
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att prioritera för andra gången

Västerbottens läns landsting har i 
samband med en prioriteringsprocess 
arbetat igenom hela sin organisation för 
andra gången. Det gick bättre än i den 
första, men var minst lika tufft.

Syftet med den andra prioriteringen var 
omfördelning för att skapa utrymme för 
utveckling inom befintlig budgetram. 
Arbetsgången genomfördes i tre steg. Alla 
enheter gick igenom och identifierade 
den lägst prioriterade verksamheten, 
motsvarande en tiondel av nettobudgeten; 
den vertikala prioriteringen. I steg två, 
den horisontella, granskade verksamhets-
företrädarna varandras underlag och var 
tvingade att till exempel fråga sig ”är min 
10:a verkligen viktigare än din”. I steg tre 
handlade det om information till politik, 
ledning och verksamhet för att så små-
ningom landa i en politisk beslutsprocess.

Bättre åtgärder
52 miljoner kronor frigjordes; att jämföra 
med förra omgångens 61.

– Vi bedömer att förändringen inte rör 
kärnan i verksamheten och att påverkan 
på invånarna är begränsad. Istället kan vi 
göra andra och bättre saker för pengarna 
som frigjorts, menade prioriteringsstrateg 
Susanne Waldau.

Det man istället kunde lägga resur-
serna på var till exempel nya läkemedel 
och medicinska metoder, utbyggnad av 

vuxenhabilitering och neuropsykiatriska 
utredningar samt uppgradering av IT-
programvaror.

etiken är med
Vi använde den nationella modellen för 
prioritering, som baseras på de etiska 
principerna för prioritering. Det är beho-
ven hos de svårt sjuka och människor 
med nedsatt autonomi som blir bättre 
tillgodosedda – människovärdesprinci-
pen är uppfylld. De svårast sjuka får vård 
genom att friska och lindrigt sjuka står 
tillbaka – behovs- och solidaritetsprinci-
pen, samtidigt som mer hälsa och nytta 
skapats med givna resurser – kostnadsef-
fektivitetsprincipen. 

Som tidigare följs arbetet upp och 
utvärderas; den här gången med intervjuer 
och enkäter.

inga frisedlar
– Processen blev bättre den här gången 
eftersom vi dragit nytta av erfarenheter 
från förra gången, sa Susanne Waldau 
men pekade samtidigt på att det inte bety-
der att processen är enkel att genomföra. 
En mycket stor administrativ ansträng-
ning har fött frågor om det här verkligen 
är en kostnadseffektiv process.

– Hur ska kostnadseffektiviteten 
beräknas – ska vi ta hänsyn bara till det 
ekonomiska utfallet av processen eller 
även till den kunskapshöjning och ökade 

systemförståelse som processen medfört?
Under processen har engagemanget 

varierat även om alla har deltagit. ”Fri-
sedel” accepteras inte, poängterade 
Susanne Waldau. Andra gången var det 
ännu svårare att hitta lågt prioriterade 
åtgärder och ibland smög sig en känsla av 
etisk omöjlighet in i arbetet. Hur ofta kan 
man driva igenom ett så här omfattande 
prioriteringsarbete? Susanne Waldau:

– Jag tror att en omgång per mandat-
period kan vara bra, men menar ändå att 
två omgångar ganska tätt i början – som 
vi har gjort – har belönat oss med en bra 
start- och mängdträning.  ■

Susanne Waldau är prioriteringsstrateg i Västerbottens läns 
landsting. susanne.waldau@vll.se
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Fler äldre äldre i vården – vilka krav ställs  
på prioriteringsprocessen?
− idag är vi tolv yrkesverksamma på 
varje person äldre än 80 år. år 2040 be
räknas relationen vara sju till en. och då 
har vi ändå en mycket bättre situation än 
Japan där relationen är en till tre om 30 
år – där vill man inte vara äldreminister, 
sa forskaren mats thorslund, från aging 
research Center, karolinska institutet.

Under seminariet behandlades de priorite-
ringsutmaningar som vården av äldre utgör. 
För äldre blir vi, och fler blir äldre än någon-
sin tidigare. Att det finns 75-åringar som 
springer maraton är inte det samma som att 
äldre håller sig friskare de sista åren.

− Fler personer kan klara sig längre 
själva, och en del av den utvecklingen kan 
tillskrivas tekniken, till exempel mikro-
vågsugnen som gör det möjligt för äldre 
män att laga mat själva. Men det finns inga 
tecken på att de så kallade äldre äldre har 
blivit friskare, påpekade Mats Thorslund.

Han hävdade att äldre idag inte får sina 
vårdbehov tillfredsställda i den utsträckning 
som de borde få enligt riksdagens priorite-
ringsbeslut. En utmaning är uppdelningen 
mellan sjukvård i landstingets regi och den 
kommunala vården.

− Här är Sverige unikt eftersom vi inte 
kan prioritera på samma sätt som i länder 
där sjukvården ges av en och samma vårdgi-
vare, sa Mats Thorslund och sammanfattade 
de problem som finns: 
•	 Ålder är idag inget prioriterings- 

krite rium – trots att flera äldre lider av 

många sjukdomar.
•	 Det är svårt att få äldreboende – såvida 

man inte är mycket dement.
•	 Primärvårdens läkare gör sällan hembe-

sök hos äldre som inte själva kan ta sig till 
vårdcentralen. 

•	 Äldreomsorgen är underbemannad.  
I Stockholm skulle bemanningsgraden 
behöva höjas med 10–20 procent för att 
möta kraven. 

•	 Vissa specialiteter ger inte de äldre bra 
vård. ”Äldrepsykiatrin – ett skämt”.

•	 Pengarna saknas. Kostnaderna skulle 
behöva fördubblas fram till 2040 för att 
hålla samma standard som idag. 

Anne Ekdahl, geriatriker vid Vrinnevisjuk-
huset, Norrköping, pekade ut brister i ersätt-
ningssystemen som en av huvudorsakarna 
till att äldre inte får vård enligt sina behov.

− Ersättningssystemen innebär att man 
försöker undvika multisjuka äldre patienter, 
sa hon och redovisade citat från en intervju-
undersökning bland läkare i några landsting.

”Vi vill ju gärna ha elektiva patienter 
för det ger pinnar och bra statistik. Men vi 
vill inte ha de här (multisjuka äldre) som 
ska ligga och ha omvårdnad och som vi 
dessutom inte riktigt vet hur de ska skötas 
eller behandlas medicinskt sett, de är ju helt 
värdelösa för oss.”

”Om du kan undvika speciellt de här 
patienterna som inte ger några pinnar, dvs 
vara tuff på akuten, då går din klinik bra 
ekonomiskt och då får du en klapp på axeln 
av din centrumchef.”

– Vi har ett system som ekonomiskt belönar 
den klinik som sköter sitt stuprör. Orsaken 
är fixeringen vid produktionsresultat. Det 
behövs ett proaktivt arbetssätt när äldre 
läggs in, ett helhetsomhändertagande.

Och geriatrikens status måste höjas. I 
diskussionen efteråt fanns skilda synpunk-
ter på huruvida det vore bäst att bygga upp 
särskilda enheter med geriatrisk kompetens, 
eller om den geriatriska kompetensen ska 
ingå som en naturlig del i vården.

– Geriatriker borde kunna vara anställda 
inom den kommunala sjukvården. Vid 
utformningen av särskilda äldrevårdscentra-
ler måste man också noga överväga vilken 
målgrupp av äldre de skall utformas för.  
Den viktigaste målgruppen borde nog vara 
multisjuka äldre snarare än friska 65-åring-
ar, sa Mats Thorslund.

− I andra europeiska länder består läkar-
kåren till 40–50 procent av allmänläkare. I 
Sverige är siffran 20 procent, sa en åhörare.

− Eersättningssystemen medför straffav-
gifter för långa väntetider, och då prioriteras 
inte åtgärder som hembesök som tar lång 
tid och där man kunde ha hunnit med ett 
antal lättare infektioner, konstaterade Anne 
Ekdahl. ■

Mats Thorslund är forskare på Institutionen för neurobio-
logi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.  
mats.thorslund@ki.se 
Anne Ekdahl är geriatriker vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 
anne.ekdahl@lio.se
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den politiska beslutsprocessen

Vem ska göra vad, vilka roller ska poli
tikerna ta och hur är det att vara med i 
processen? Diskussionen inleddes av 
Peter Garpenby, forskare vid Priorite
ringscentrum:

– I internationell litteratur är politiker 
ofta frånvarande medan prioriterings-
beslut fattas långt ner i hierarkin. Trots 

det är prioriteringar i någon mån alltid 
politiska.

Peter Garpenby påminde om Harvard-
professorn Norman Daniels, som i och 
för sig inte är negativ till politiker men 
ändå pläderar för öppenhet och diskussion 
bland medborgare som en väg för att skapa 
legitimitet för prioriteringar och därför 
ser en mer underordnad roll för politiker. 

Alan Williams, som var en mycket känd 
brittisk hälsoekonom med intresse för 
prioriteringsfrågor, ansåg att prioriteringar 
bör göras med stöd av uppgifter om vad i 
sjukvården som är till nytta, och informa-
tionen bör hämtas direkt från patienter 
och medborgare, medan professionen och 
politiker bör hålla sig borta.

– Inget stöd för en framträdande 
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Den politiska beslutsprocessen

politikerroll från det hållet, kommenterade 
Peter Garpenby.

Gränssnitt, argument och detaljer
I Sverige då: vem ska egentligen göra och 
besluta om vad? Politikerna spelar fram-
för allt en roll när man väljer strategi för 
prioriteringsarbetet, presentationssätt och 
ibland när man fattar detaljbeslut. 

– Gränssnitten ser olika ut på olika håll 
i landet. Genom att välja strategi fördelas 
roller, vilket kan innebära att beslut delege-
ras nedåt, i viss mån för att få verksamhe-
ten att agera, menade Peter Garpenby. 

För att förklara budskap, detaljfrågor 
och grad av öppenhet ska argument formu-
leras. Prioritering kan exempelvis presen-
teras som ett sätt att gå vidare och som ett 
system som är jämförbart och tryggt. 

När det kommer till organisation och 
hur det praktiska jobbet ska utföras kan 
det exempelvis handla om att klargöra 
urval av detaljfrågor, skapa sammanhåll-
ning mellan minoritet och majoritet, skapa 
lojalitet mot professionen och försäkra sig 
om anknytning till nationella riktlinjer 
och nationell standard. 

ingen lätt roll
Vid en intervjuundersökning med 14 poli-
tiker i Västerbotten kom det fram att 
•	 ledarskapet verkligen testas när man 

både ska hitta balansen mellan olika 
aktörer, få saker gjorda, tala om rätt 

frågor och slutligen hålla budget 
•	 politiker vill gärna möta professionen
•	 prioriteringsarbetet skakar om organi-

sationer och oväntade och svåra frågor 
bubblar upp 

•	 politikerna lever under tidspress och 
hinner inte sätta sig in i allt

– Sökandet fortgår för att finna det rätta 
gränssnittet, konstaterade Peter Garpenby.

inget tjafs – gärna dialog
– Mitt spontana svar på vilken roll vi poli-
tiker ska ha är ”central”, fastslog Denise 
Norström, Landstinget Västmanland, 
som menade att samsyn är nödvändig 
i en organisation som finansieras med 
offentliga medel. 

– Väldigt tidigt ska vi vara tydliga med 
vad vi vill. Gör vi en prioriterad lista så ska 
vi kunna lita på att det som bedömts som 
minst viktigt inte heller var så viktigt.

Denise Norström återkom till vikten av 
tillit mellan politiker och profession. 

– Ni gör den medicinska prioriteringen 
och vi litar på er, även om vi måste kunna 
gå in och ställa varför-frågor.

Något politiskt tjafs är Denise Norström 
inte intresserad av, utan det ska vara upp-
lyftande diskussioner där förståelsen för 
varandra tar plats. Och gärna ännu mera 
dialog!

Tomas Högström, också från Lands-
tinget Västmanland, tyckte prioriterings-
processen var både spännande, givande 

och väldigt lång. Och visst spelar politiken 
roll!

– Politiken blir ännu viktigare när 
budgetarna inte uppfyller önskningarna, 
menade Tomas Högström som efterlyste 
tydlighet och att prioritering gäller alla:

– I vårt arbete kom ingen undan. Inte 
heller politiken. Vi gjorde vår hemläxa – 
för att rädda vår legitimitet – och skar bort 
tio procent. 

Tomas Högström uppskattade arbe-
tet och den sköna känslan när fack och 
politiker träffades över klinikgränser och 
startade dialoger och avstämningar.

Han poängterade två viktiga saker: 
rätt timing och bra projektledare. Nära 
ett val tenderar politikerna ha annat att 
göra än att prioritera, och professionen 
är svår att hantera när man närmar sig 
avslut – många ”felräkningar” upptäcks. 
Projektledare bör vara både medicinare 
och ha insikt i administrationen. Och så 
en sak till:

– Politiken ska vara med; det är både 
roligt och lärorikt. ■

Denise Norström är ordförande i Landstingsstyrelsen i 
Västmanland. denise.norstrom@ltv.se

Tomas Högström är oppositionsråd i Landstinget Västman-
land. tomas.hogstrom@ltv.se

Peter Garpenby är docent med statsvetenskaplig inriktning 
och forskare på Prioriteringscentrum.  
peter.garpenby@liu.se
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Beprövad erfarenhet tillvaratas  
när evidens saknas
under senare år har Socialstyrelsen sys
tematiserat sin användning av beprövad 
erfarenhet som grund för de nationella 
riktlinjerna till vården och omsorgen, i de 
fall tillräcklig evidens för en behandling 
eller åtgärd saknas.

– Vi arbetar med en metod där processen 
med att ta fram den beprövade erfarenhe-
ten är systematisk och öppen, berättade 
Helena Brändström och Arvid Widenlou 
Nordmark som arbetar på Enheten för 
nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Beprövad erfarenhet är ett begrepp som 
är etablerat inom hälso- och sjukvården 
och som står inskrivet i hälso- och sjuk-
vårdslagen. Ändå finns ingen veder tagen 
definition av vad beprövad erfarenhet är. 
Inte heller har det funnits någon etablerad 
metod för hur man gör för att få veta vad 
den beprövade erfarenheten anser i en viss 
fråga.

När Socialstyrelsen för tio år sedan bör-
jade ge ut sina nationella riktlinjer till vård 
och omsorg byggde rekommendationerna i 

huvudsak på vetenskapligt underlag.  
I takt med att antalet riktlinjer växte ökade 
behovet av att kunna använda sig av den 
kunskap som finns inom professionen, 
men som inte alltid är tillräckligt belagd 
med vetenskapliga studier.

Riktlinjerna har också ändrat fokus, 
från det breda, heltäckande perspektivet 
till att alltmer fokusera på praxisskillnader, 
etiskt svåra frågor, nya metoder och frågor 
där professionen är oenig. Principen har 
varit att det som fungerar väl inte behöver 
några riktlinjer.

I samband med framtagandet av rikt-
linjerna för diabetesvården prövade Soci-
alstyrelsen en metod för att tillvarata den 
beprövade erfarenheten. Metoden innebär 
i korthet:
•	 Ett antal påståenden formuleras, som 

”Vid tillstånd A har åtgärd B en patient-
nytta som överstiger olägenheten”.

•	 Tillgänglig kunskap i form av studier, 
systematiska översikter och hälsoekono-
miska undersökningar samlas.

•	 En panel med ämnesexperter (läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster etc) 
rekryteras.

•	 Panelen får via en webbenkät svara på 
påståendena. De har också möjlighet 
att lämna egna synpunkter. Genom att 
deltagarna svarar enskilt påverkas de 
inte av andra panelmedlemmar.

•	 Svaren sammanställs. Om sam  stäm-
mig heten för en behandling eller åtgärd 

är minst 75 procent anses att konsensus 
finns. Om samstämmigheten är lägre 
än 75 procent får panelen se röstsiff-
rorna, läsa kommentarerna och på 
nytt svara på enkäten. Proceduren kan 
sedan upprepas ytterligare en eller flera 
gånger.

Slutresultatet blir att för vissa åtgärder 
finns argument, medan för andra är 
ämnesexperterna oeniga. Resultatet av 
panelen redovisas på Socialstyrelsens 
webbplats tillsammans med riktlinjerna.

Konsensuspaneler kan inte alltid använ-
das så snart evidensen för en metod är svag. 
Exempelvis lämpar sig inte metoden för 
områden som är under utveckling eller för 
frågor som håller på att utvärderas.

Helena Brändström och Arvid Widen-
lou Nordmark underströk att konsensus-
paneler fortfarande är under utveckling 
och att utvärdering av metoden pågår. 
Erfarenheten hittills är ändå att den 
 fungerar. ■

Helena Brändström och Arvid Widenlou Nordmark arbetar 
båda på enheten för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. 
helena.brandstrom@socialstyrelsen.se 
arvid.widenlou-nordmark@socialstyrelsen.se
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Öppenhet när man sätter gränser – vad säger 
forskningen och praktiken?
Är öppenhet bra eller dåligt? tja, det be
ror på ... i vårt rika grannland ransoneras 
det öppet medan engelsmännen anar att 
öppenhet inte bara är positiv – den kan 
också skada.

I Daniel Naurins jeans sitter en liten lapp. 
På den lappen uppmanas jeansägaren att 
gå in på leverantörens hemsida och följa 
byxtillverkningen från bomullsplanta till 
färdiga jeans. Det är en del av en transpa-
renspolicy som är tänkt att stärka leveran-
törens legitimitet och är lite av en global 
öppenhetstrend. Hur står det till med 
öppen heten bland politiker? Hur tacklar 
politiken situationen när ljuset riktas mot 
dem och deras beslutsfattande? Daniel 
Naurin, statsvetare:

– Tre argument talar för öppenhet: 
att det är en självklar demokratisk rättig-
het, att det har en civiliserande effekt på 
beslutsfattarna och leder till bättre resultat 
samt att det leder till ökad acceptans 
för besluten och skänker förtroende för 
beslutsfattarna.

Öppna allt!?
Hur långt ska öppenhet drivas? Ska, till 
exempel, alla sammanträden och förhand-
lingar vara öppna? Nja, det kan faktiskt 
ha negativa effekter i vissa lägen, anser 
Daniel Naurin. Men å andra sidan vädrar 
öppenhet ut korruption, sätter ljuset på 
inkompetens och driver fram ett mer 

rationellt beslutsfattande. Det är exempel-
vis klargjort att pressfrihet ger hög grad 
av transparens som följs av låg grad av 
korruption. 

Däremot kan det bli helt tvärt om bland 
lobbyister, eftersom man där noterat att 
det i konfidentiella sammanhang används 
argument med brett allmänintresse 
medan publikt material innehåller mer av 
brösttoner och egenintresse.

Den retoriska frågan har öppenhet 
någon civiliserande effekt, besvarade 
Daniel Naurin med ett ”det beror på”:

– Vid risk för korruption – ja, då fung-
erar öppenhet. Vid kompromisser och 
förhandlingar – nej, då kan den faktiskt 
försvåra.

Lagar och korvar
Att öppenhet leder till ökad acceptans för 
beslut och förtroende för beslutsfattarna 
sägs bero på att öppenhet ger bättre kon-
troll, större förståelse och bättre procedu-
rer. Men är det sant? 

– Det beror på ...
Det beror på vad medborgarna får 

veta och vad medborgarna har förväntat 
sig. Daniel Naurin satte igång åhörarnas 
fantasi genom att hänvisa till Bismarcks 
kända ord ”lagar, liksom korvar, upphör att 
inge respekt i takt med att man lär sig hur 
de tillverkas”.

Bra eller dåligt med öppenhet kan alltså 
bero på hur det ser ut bakom de stängda 

dörrarna och vad medborgarna vill eller 
inte vill veta.

– Trots detta: öppenhet är fortfarande 
en demokratisk grundprincip, fastslog 
Daniel Naurin.

Äldre äldre sätter press
I Norge saknas det inte pengar. Vår rika 
granne använder mycket pengar på sjuk-
vård, trots att invånarna är friskare än 
någonsin.



22

Öppenhet när man sätter gränser – vad säger forskningen och praktiken?

– Vi är vanvettigt privilegierade, men vi 
för ändå en öppen diskussion om priori-
teringar, konstaterade Cecilie Daae från 
Helsedirektoratet i Oslo.

Precis som i Sverige blir åldringarna 
i Norge allt fler, något Cecilie Daae inte 
tycker vi ska se som ett problem trots att 
det om trettio år lever dubbelt så många 
80-plussare som idag. Det är ju faktiskt ett 
exempel på att vi lyckats, hävdar hon, men 
det sätter förstås press på prioriterings-
arbetet. 

Principerna för norsk prioritering 
formulerades 1997 och utgår från grad 
av svårighet, effektivitet och kostnad. För 
att göra arbetet enklare har norrmännen 
producerat guidelines som de också lyckats 
implementera. Det Nationella Råd för 
kvalitet och prioriteringar som äger frågan 
håller öppna möten och för öppna diskus-
sioner. Också massmedia får vara med. 
Öppenheten har självklart skapat rubriker.

– Jag vet inte om vi kan säga att vi lyckats, 
men med en bra och öppen debatt så blir 
protesterna ändå hanterliga. 

Lös mer på lägre nivå 
Det Nationella Rådet är öppet om sina 
värderingar om vad som kan priorite-
ras och röner stor respekt från riksdag 
och regering. Vem ska få förtur? Vem 
ska först få behandling och vem ska få 
vänta? Självklart går alltid en prioritering 
ut över någon annan. Men den norska 
ambitionen är klar; att lösa mer på en 
lägre specialiserad nivå. Kanske behövs 
stärkt lagstiftning, professionella verktyg 
och ekonomiska incitament för att uppnå 
önskad kvalitet och patientsäkerhet. 

Öppenhet som skadar
Joanna Coast, University of Birming-
ham, definierade öppen prioritering som 
”klara beslut om hur och varför resurser 

fördelas”. I England arbetar man med 
öppen prioritering framför allt genom 
myndigheten NICE och ser stora fördelar 
med det. 

– Men vill folk veta? Och vill läkarna 
att ransonering sker öppet? Öppenhet kan 
vara till skada om människor känner sig 
berövade behandlingsmetoder och medför-
svårighet för professionen som måste stå 
för besluten inför patienten, konstaterade 
Joanna Coast.

I studier man gjort om medborgare och 
sjukvårdspersonal verkligen vill veta vad 
ransonering och dess följder innebär så 
finns det motsägelsefulla resultat. Det är 
uppenbart att så länge man är frisk är det 
inga problem att agera och tänka rationellt 
om begränsade resurser. Men när, eller 
om, man själv behöver vården ändras per-
spektivet och känslan. Då blir reaktionen 
stark; man har blivit berövad något man 
har rätt till. Sjukvårdsanställda beskriver 
våndan över att tvingas förneka en patient 
och medmänniska en insats. Kan man inte 
finna metoder för att skapa förståelse för 
processen kan detta försvåra öppna priori-
teringar i fortsättningen. 

– Vi måste fundera ut hur vi ska sköta 
öppen ransonering utan att skada patien-
ten, konstaterade Joanna Coast.  ■

Daniel Naurin är statsvetare på Göteborgs universitet. 
daniel.naurin@pol.gu.se

Cecilie Daae är projektdirektör på Helsedirektoratet i Oslo. 
cda@helsedir.no

Joanna Coast är hälsoekonom vid universitetet i Birming-
ham, England. j.coast@bham.ac.uk



Beslutsstöd på individnivå provas i Uppsala

Habilitering och hjälpmedel i Lands
tinget i uppsala län ska prova ett helt 
nytt beslutsstöd på individnivå.

– Vi vill ha en likvärdig bedömning 
oavsett vilken förskrivare man möter,  
sa projektledare anette Winberg.

Beslutsstödet har tagits fram med hjälp 
av Prioriteringscentrum och bygger på 
den uppdaterade nationella modellen 
för öppna prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård. I ett längre perspektiv är 
det möjligt att beslutsstödet, när det är 
färdigutvecklat, kan prövas även av andra 
sjukvårdsverksamheter i olika situationer.

– Vi vet att många förskrivare känner 
sig osäkra och har efterfrågat ett stöd när 
de bedömer om en brukare bör få ett hjälp-
medel eller inte. De behovstrappor som 
finns är prioriteringar på gruppnivå, men 
alla individer passar inte alltid in i någon 
grupp, sa Anette Winberg.

Konkret består beslutsstödet av ett for-
mulär där svårighetsgrad, patientnytta och 
kostnadseffektivitet bedöms och värderas 
enligt en skala. Förskrivaren samman-
väger sedan de olika värdena till en priori-
teringsgrad och uppskattar slutligen hur 
säker bedömningen är. Utifrån detta görs 
en samlad bedömning av åtgärden eller 
hjälpmedlet till individen. 

Mari Broqvist, projektledare på Priori-
teringscentrum, underströk att detta inte 
är någon matematisk modell där man får 

fram ett exakt svar på prioriteringsgrad. 
– Snarare bör man se beslutsmodellen 

som ett stöd för att bedömningen ska bli 
mer systematisk, likvärdig och öppen.

Hon betonade att för att beslutsstödet 
ska fungera måste varje enhet diskutera 
de olika faktorerna som ingår i modellen, 
exempelvis om vad mycket stor risk för 
framtida ohälsa innebär och vad som är en 
liten sådan risk.

– Man bör också handskas med 
verktyget med varsam hand, eftersom det 
hela tiden handlar om subjektiva bedöm-
ningar, sa Mari Broqvist. Å andra sidan är 
förhoppningen att beslutstödet ska hjälpa 
oss till mindre subjektiva bedömningar än 
idag då varje förskrivare kan ha en egen 
prioriteringsgrund.

I oktober startar Habilitering och 
hjälpmedel i Uppsala utbildningen av 
personalen. Därefter ska beslutsstödet 
provas under ett år och sedan utvärderas. 
Ambitionen är att i framtiden ska bruka-
ren vara med och fylla i blanketten. Det 
skulle öka delaktigheten och förståelsen 
för den prioritering som görs.

Vid seminariet passade Mari Broqvist 
på att efterlysa fler verksamheter som vill 
prova beslutstödet.

– Det måste provas i olika verksamheter 
för att vi ska veta om den fungerar eller vad 
som behöver justeras, sa hon. ■

Anette Winberg är projektledare i Landstinget i Uppsala 
län. anette.winberg@lul.se 
Mari Broqvist är arbetsterapeut och projektledare på 
Prioriteringscentrum. m.broqvist@telia.com
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etisk kvalitetssäkring i gränslandet mellan prioriteringar och ransoneringar

– Prioritering i meningen rangordning är 
ett ganska harmlöst ord. Skarpt läge blir 
det först när man säger ransonera och 
menar fatta beslut att göra något efter 
rangordningen, inledde ralph Harlid, 
Hälso och sjukvårdskansliet i Göteborg, 
diskussionen om etisk kvalitetssäkring.

– Hur kvalitetssäkrade är egentligen 
besluten som tas? På vilken etisk grund 
vilar till exempel beslutet att man ska 
betala för sina glasögon men få gratis 
hörapparat? Varför ska barn få gratis vård 
– är de mer värda än andra människor, 
fortsatte Ralph Harlid och gav ordet till 
Per Weitz, Landstinget Västmanland.

– I Landstinget Västmanland har vi 
försökt att etiskt värdera vår rangordnings-
lista. Två erfarna läkare har gått igenom 
257 objekt – tillstånd och åtgärd – för att 
signalera vilka som kändes tveksamma att 
ha med i den fortsatta prioriteringsproces-
sen; lättviktiga åtgärder som ur patientens 
perspektiv ändå är värdefulla.

Ett tveksamt objekt kan också vara 
något som ur professionellt perspektiv 
riskerar att kränka läkaridentiteten eller 
något som riskerar att ge svallvågor i 
massmedia och är svårt att motivera ur ett 
bredare medborgarperspektiv.

Sju tveksamma fynd
Av de 257 objekt som gicks igenom var det 
endast sju som fick en tveksam-stämpel. 

Bland dem fanns till exempel operation 
av nageltrång (”varför inte operera – så 
enkelt att göra och så bra resultat. Även 
risk för övervältringseffekter mot FLM. 
Flagga upp!”), operation av hängbuk efter 
kraftig viktnedgång (”har vi sagt A får vi 
väl säga B!”) och fekalinkontinens (”de 
svagaste bör få hjälp; professionellt och 
politiskt symbolvärde”).

att veta sin plats
Per Weitz tror att det i läkargruppen – och 
övriga professionella grupper – generellt 
finns en stor beredskap att diskutera och 
ta till sig frågor om etik, prioriteringar 
och profession. Läkargruppen används 
här som exempel eftersom de blir tydli-
gast ur både ett utbildningsperspektiv och 
ett maktperspektiv.

– Men om man ändrar orden till moral, 
ransonering och grupptillhörighet ... då är 
det inte lika enkelt.

Förklaringen kan ligga i att en läkares 
identitet byggs upp under lång tid då man tar 
in värderingar, ökar sin kompetens och erfa-
renhet och får en allt starkare grupptillhörig-
het. Man finner sin plats och får en kraftfull 
professionell identitet och integritet. 

I ett ransoneringsläge krymper det 
område där läkaren verkar trots att han 
eller hon vet att de allra flesta insatser som 
görs också tillför nytta. Resultatet blir en 
form av identitetskris. Ransonering ställer 
till det för läkaren som blir ifrågasatt och 

måste omvärdera sig.
– När identiteten blir hotad har vi ett 

etiskt dilemma. Kanske kan dialog vara en 
väg till acceptans och ökad förståelse.

Skäl till bortprioritering
Lars Sandman, Prioriteringscentrum, 
påminde om de principer som utgör den 
etiska plattform som ransoneringsbeslut 
ska grunda sig på.

Människovärdesprincipen säger att vi 
alla har lika rätt och värde och att priori-
teringsarbetet inte får ta hänsyn till kön, 
social och ekonomisk ställning, kronolo-
gisk ålder och tidigare livsstil. Däremot 
får man ta hänsyn till biologisk ålder 
och framtida livsstil som är kopplade till 
behandlingsnyttan.

Behovs-solidaritetsprincipen handlar 
om att satsa resurser på den som har de 
största behoven och kostnadseffektivitets-
principen handlar om att uppnå en rimlig 
relation mellan kostnader och nytta.

Det finns olika skäl till varför vi tar bort 
åtgärder eller behandlingar. Lars Sandman 
exemplifierade:

– Vissa åtgärder kanske har liten eller 
till och med skadlig effekt, vilket inte gör 
beslutet så svårt. Det kan också vara så 
att en metod tas bort för att det faktiskt 
kommit en bättre, vilket då inte i första 
hand handlar om brist på resurser. Det gör 
det däremot när något ransoneras för att 
pengar saknas. 
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– Det kan också finnas tillfällen när 
andra etiska aspekter spelar roll, typ infö-
rande av fosterdiagnostik eller dödshjälp. 
Då handlar det inte om resurser utan om 
allmänetiska frågor.

Håll människovärdet högt
För att göra den etiska plattformen mer 
konkret har Lars Sandman arbetat fram 
en checklista för etiska aspekter. Check-
listan inleds med ett observandum om 
människovärdesprincipen eftersom vi 
ofta tenderar att smyga in bedömningar 
som handlar om människovärdet. 

– Vi är gärna extra generösa mot barn 
och har svårt att koppla bort koppling till 
tidigare livsstil, kommenterade Lars Sand-
man. Och gick vidare i checklistan:
•	 Rangordna lite högre om det inte finns 

några alternativa åtgärder.
•	 Bedöm effekten ur ett patientperspek-

tiv. Livskvalitetsbehov kan ibland väga 
lika tungt som medicinska. ”Det är 

ett stort livskvalitetsproblem att inte få 
hängbuksoperation efter fetmakirurgi”, 
exemplifierade Lars Sandman.

•	 Kan man leva ett någorlunda liv även 
utan åtgärden, så kanske den är onödig?

•	 Observera att det finns lagstiftning som 
förhindrar ransonering; exempelvis 
abort.

fler aspekter och frågor
Ransonering bör ske stegvis. Behov med 
liten svårighetsgrad tas bort först. Däref-
ter de behov som har dålig effekt följt av 
behov med låg kostnadseffektivitet.

Utöver den etiska plattformen kan det 
finnas andra aspekter att ta hänsyn till. 
Lars Sandman:

– Man måste se till om en ransonering 
kan förstärka orättvisa och diskrimi-
nerande mönster, om patientgruppens 
autonomi påverkas eller om åtgärden 
leder till andra oönskade följder. Ransone-
ringen ska inte heller relateras till starka 

gruppvärderingar, roller och intressen.
När en ransoneringsprocess ska kvali-

tetsgranskas är det lämpligt att börja med 
en genomgång av vilka etiska aspekter 
man önskar ta hänsyn till.

Kvalitetsansvariga bör utses och i ett 
inledande skede kan det vara nödvändigt 
att ta in någon form av professionell etisk 
kompetens, avslutade Lars Sandman, pro-
fessor i etik.  ■

Ralph Harlid är chef för Hälso- och sjukvårdskansliet  
i Göteborg. ralph.harlid@vgregion.se

Per Weitz är chefläkare i Landstinget Västmanland. 
per.weitz@ltv.se

Lars Sandman är etisk rådgivare vid Prioriteringscentrum 
och professor i vårdetik vid Högskolan i Borås.  
lars.sandman@hb.se
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I den svenska Prioriteringsutredningens slut-
betänkande från 1995 presenteras en etisk 
plattform, vilken består av tre olika principer 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritets-
principen och kostnadseffektivitetsprincipen.

De tre principerna är rangordnade på så 
sätt att människovärdesprincipen går före 
behovs-solidaritetsprincpen, som i sin tur går 
före kostnadseffektivitetsprincipen. 

Att människovärdesprincipen rangordnas 

först betyder enligt utredningen att den anger 
den grundläggande yttre ramen för priorite-
ringar. Att behovs- och solidaritetsprincipen 
går före kostnadseffektivitetsprincipen innebär 
att svåra sjukdomar ska prioriteras före lindri-
gare, även om vården av svåra sjukdomar är 
mer kostsam.

människovärdesprincipen, vilken innebär 
att alla människor har lika värde och därmed 

samma rättigheter, oberoende av personliga 
egenskaper och funktioner i samhälle, såsom 
begåvning, social ställning eller ålder.

Behovs-solidaritetsprincipen, enligt vilken de 
med störst behov ska prioriteras. De med de 
svåraste sjukdomarna och den sämsta livskva-
liteten ska behandlas i första hand. 

Solidaritetsprincipen innebär dessutom att 
behoven hos de svagaste särskilt ska uppmärk-

sammas, exempelvis behoven hos dem som har 
svårt att göra sina röster hörda eller utnyttja 
sina rättigheter. Dit räknas bland andra barn, 
åldersdementa och gravt psykiskt funktions-
hindrade.

kostnadseffektivitetsprincipen. En rimlig 
relation mellan kostnad och effektivitet i form 
av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet bör 
eftersträvas.  ■

tre ViktiGa PrinCiPer fÖr PrioriterinGar i VårDen
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– Det spelar ingen roll vad jag gör, det 
går åt helvete ändå. 

Så sa Joakim Palme från institutet för 
framtidsstudier och log mot publiken 
på ett sätt som stämde dåligt in på de 
pessimistiska orden. men samtidigt som 
han framhärdade i sin oro om framtiden 
och ”om barna nånsin får det som vi” 
menar han att vi har möjlighet att välja 
framtid.

– Till att börja med kan vi skilja på vän-
tade och oväntade framtider. Den väntade 
kan vi lista ut genom att studera befolk-
ningsstrukturer, sa Joakim Palme som 
menar att det är ganska uppenbart att 
den åldrande befolkningen kommer att 
ställa samhället inför nya och annor-
lunda krav.

Den oväntade framtiden däremot 
är svårare att planera för, eftersom det 
inte alltid blir som man tänkt ... Vi kan 
till exempel drabbas av pandemier och 
förändrat klimat. Imperiers fall, migra-
tion, barnafödande och global finanskris 
påverkar oss också.

– Teknologiska genombrott och sam-
manbrott kan förändra framtiden för 
vården, som till exempel när tusentals 
journaler i ett digitalt journalsystem för-
svinner upp i binär rök ..., påminde Joakim 
Palme.

Vi står inför två genomgripande 
processer som kommer att medföra 

fundamentalt förändrade förutsättningar 
för de europeiska välfärdssystemen. Den 
ena är den åldrande befolkningen som 
ökar trycket på omfördelning mellan 
generationerna. Den andra är globalise-
ringen av ekonomin, med ökad rörlighet 
för skatte baserna.

– Den andra är redan en reell kris, men 
vi har ännu inte sett slutet ... vad som än 
händer, kommenterade Joakim Palme lätt 
olycksbådande.

allt större skillnader
Jämför man nuvarande och kommande 
befolkningsstrukturer blir det uppenbart 
att framtiden ser olika ut för landets olika 
regioner.

– Och det här har inte med svartmål-
ning att göra, det är prognoser, sa Joakim 
Palme och beskrev det kommande Sverige.

Om femton år ser det ganska bra ut 
för storstadsregionerna, mycket beroende 
på ett fortsatt hyfsat högt barnafödande. 
I medianregionerna blir det allt tunnare 
med ungdomar allteftersom de flyttar 
hemifrån för att studera och högst sanno-
likt inte kommer tillbaka. I de tio svagaste 
regionerna lever otroligt många åldringar 
och väldigt få unga förväntas försörja den 
stora mängden. 

– Med så stora skillnader i olika lands-
ändar kan man fråga sig om det är möjligt 
att i fortsättningen ha gemensamma natio-
nella mål, funderade Joakim Palme.

allt hänger ihop
Den ekonomiska livscykeln handlar om 
hur vi alla är med och för över resurser 
till nästa generation. Det kan ske genom 
familjen och andra sociala nätverk, 
genom sparande i produktivt kapital och 
andra tillgångar eller genom den offent-
liga sektorn.

Livscykeln går att påverka. En sats-
ning på den unga generationen så att de 
snabbt kommer ut på arbetsmarknaden 
och betalar skatt, skulle öka möjligheterna 
till finansiering av vård och omsorg till 
exempel.

För att öka antalet skattebetalare, 
vilket är nödvändigt för framtiden, måste 
systemen reformeras. Hur social- och 
skattepolitik interagerar med barna-
födande, utbildning och arbetskraftsutbud 
är avgörande. Det finns en del statistiskt 
signifikanta samband om hur det hela 
hänger ihop och Joakim Palme exemplifie-
rade: Om vi pratar bruttonationalprodukt, 
har en utbildningssatsning positiv effekt 
på BNP eftersom utbildningsnivån höjs 
men negativ effekt därför att det kostar och 
påverkar fertiliteten. 

På lång sikt, 20–70 år går det att öka 
skattebasen genom att öka födelsetalen. 
På medellång sikt, 10–50 år, behöver 
utbildningen förbättras och snabbas upp. 
Handlar det om kort sikt, –10 år, är det 
arbetskraftsinvandring som gäller.

– Snabba på utbildningshastigheten 

Sverige i framtiden – för unga när de blir gamla
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Sverige i framtiden – för unga när de blir gamla

kan vi göra genom att exempelvis korta av 
sommarlovet, men jag gissar att det inte 
är så populärt ... Arbetskraftsinvandring 
handlar i det här fallet om ”rätt” männi-
skor med förmåga att hjälpa till på kort 
sikt.

Politiskt mod behövs
Joakim Palme betonade att välfärd inte 
är detsamma som välfärdsstat. Välfärd 
handlar om individens egna val; om att 
styra och kontrollera livsvillkoren inom 
hälsa, arbete, inkomst, utbildning, social 
förankring och trygghet samt politiskt 

deltagande. För att det ska fungera 
måste vi fundera över hur välfärden ska 
finansieras; genom högre tillväxt, högre 
produktivitet, högre skattesatser och/
eller högre brukarfinansiering. Fler jobb 
kommer definitivt att behövas.

Utifrån sin framtidssyn välkomnade 
Joakim Palme prioriteringsdiskussioner 
eftersom de ökar transparensen och får oss 
att använda resurserna rätt.

– Men verkligheten sätter gränser för 
vad som faktiskt låter sig göras. Därför 
kommer hållbara lösningar att kräva poli-
tiskt mod.

Att detta skulle vara slutet för den svenska 
modellen förnekade Joakim Palme med 
ett leende, och citerade en finsk kollega:

– Oroa er inte, vilken modell ni svensk-
ar än väljer att tillämpa så kommer den att 
vara svensk. ■

Joakim Palme är professor i statskunskap vid Uppsala 
universitet och vd för Institutet för framtidsstudier.  
joakim.palme@framtidsstudier.se
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rökstopp inför operationer och över
vikts kirurgi är två områden där frågan 
om patientens eget ansvar är högaktuell.
Det blir allt vanligare att sjukvården 
kräver rökstopp som villkor för planerad 
kirurgi, vilket motiveras med att risken 
för komplikationer minskar. men enligt 
Håkan Bengtsson, journalist och lekman
narepresentant i Svenska Läkaresällska
pets etikdelegation, är frågan inte enkel.

– Alla som ska genomgå planerad kirurgi 
kommer inte att kunna klara att kunna 
sluta röka. Och alla vill inte, sade han.

Han kritiserade beslut om generella rök-
stopp just för det faktum att de är generella. 

– Ett generellt rökstopp innebär att 
läkaren inte behöver göra en bedömning 
av den enskilda patienten. I stället har man 
genomfört ett beslut som riktar sig mot en 
hel grupp. Det är inte förenligt med god etik.

Håkan Bengtsson hävdade att risk måste 
vägas mot nytta. Om risken för komplika-
tioner är större än nyttan finns det natur-
ligtvis anledning att säga stopp. Enbart 
förhöjd risk räcker inte.

– Detta är en bedömning som inte får 
nekas patienter som inte kan eller vill sluta 
röka. Vi i etikdelegation menar att det är 
oetiskt att neka en hel grupp människor 
operation på grund av en enda riskfak-
tor. Det som måste ske är en individuell 
bedömning där samtliga riskfaktorer vägs 
samman och i sin tur vägs mot nyttan av 

operationen. Patienten måste självfallet 
informeras om riskerna, och erbjudas möj-
ligheter till professionell rökavvänjning.

Docent Ingmar Näslund, Universitets-
sjukhuset Örebro, har lång erfarenhet av 
överviktskirurgi. Även inom detta område 
är frågan om egenansvar högaktuell. För att 
komma ifråga för övervikts kirurgi måste 
patienten ha misslyckats flera gånger med 
att gå ner i vikt på egen hand. Frågan är 
dock hur man bedömer det. Hur många 
gånger ska man ha misslyckats? Hur ska 
man mäta? Samtidigt som misslyckade 
försök att gå ner i vikt är ett krav för att få 
operationen måste patienten som ska över-
viktopereras gå ner i vikt inför operationen, 
det vill säga det finns vissa egenvårdskrav.

– Ett moment 22 kan tyckas. Om patien-
ten lyckas gå ner inför operationen är det 
då ett bevis på att patienten faktiskt kan gå 
ner i vikt genom att byta livsstil, frågade 
Ingmar Näslund retoriskt och konstaterade 
att kortsiktigt brukar det gå lätt för den här 
patientgruppen att gå ner i vikt.

– Det här är patienter som har lång erfa-
renhet av olika behandlingsmetoder. Att 
följa en pulverdiet en tid innan operationen 
går för det mesta bra.

En annan utmaning är att det är svårt 
att förutse vilka som kommer att dra mest 
nytta av operationen. Ibland kan fall som 
kanske inte borde ha opererats enligt reg-
lerna ändå resultera i en lyckad utgång. 
Överviktskirurgi leder ofta till snabba 

och dramatiska viktminskningar vilket 
medför att skinnet inte hänger med utan 
kan bli hängande som en skrynklig säck. 
Då behövs plastikkirurgi. Problemet är att 
medan det finns stark evidens för nyttan 
med överviktskirurgin, gäller inte samma 
för plastikkirurgin – som dessutom kan 
bli mycket dyr.

– I en allt mer utseendefixerad kultur 
tycker många patienter ”att har jag fått det 
ena ska jag få det andra”. Kanske det rim-
liga är att man får börja spara pengar eller 
ta ett lån i god tid innan operationen.

moraliskt dilemma
I den efterföljande diskussionen behand-
lades den moraliska dimensionen.

Ingmar Näslund:
– Kan det vara så att våra krav på egen-

vård är ett uttryck för att feta är föraktade 
och diskriminerade i samhället. Håkan 
Bengtsson:

– Det är oetiskt om vissa grupper ute-
sluts från vård på grund av självförvållad 
sjukdom, och dessutom olagligt eftersom 
det strider mot den av riksdagen fastställda 
prioriteringsordningen där det enbart är 
behovet som gäller.

Ingmar Näslund är överläkare på Universitetssjukhuset  
i Örebro. ingmar.naslund@orebroll.se

Håkan Bengtsson är journalist och ledamot av Svenska 
Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.  
hb@ordslojd.se

Vilket egenansvar kan avkrävas en fet 
eller rökande patient?
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Tommy Berger, vice ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Gävleborg tar emot 
äpplet ur Per Weitz hand och tar därmed över ansvaret att arrangera den sjunde natio-
nella prioriteringskonferensen i Gävle 2013.

Äpplet vandrar vidare – Gävle nästa!

Överlämning till Landstinget Gävleborg
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Prioriteringar i team 
Moderator: Lena Haglund, Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter
talare: Ulrike Edin, Barn- och ungdoms habilite-
ringen, Region Skåne; Britt Nilsson, Habilite-
ringen, östra länsdelen i Landstinget  
i Östergötland; Tomas Tegnevik, Habiliteringen i 
Östergötland
 
egenansvar för vård och hälsa – vad kan 
det innebära och hur långt sträcker det sig? 
Moderator: Lars Sandman, Prioriterings centrum
talare: Ingmar Näslund, Universitetssjuk huset 
Örebro; Håkan Bengtsson, Svenska Läkaresäll-
skapets delegation för medicinsk etik

Bortval av åtgärder – vad händer sedan? 
Moderator: Anna-Lena Sörensen, Riksdagen
talare: Bo Hallin, Program- och prioriterings-
rådet, Västra Götalandsregionen,; Anna-Lena 
Sörensen, Riksdagen

Så styr ekonomiska ersättningsprinciper 
Moderator: Gösta Andersson, Prioriterings-
centrum
talare: Staffan Lindvall, Enheten för Lednings-

stöd, Landstinget Gävleborg, Ingvar Sjögren, 
Landstingsrevisionen, Landstinget i Uppsala län

reflektioner från prioriteringsprocessen  
i tre landsting
Moderator: Per Johansson, Enheten för natio-
nella riktlinjer, Socialstyrelsen
talare: Karin Jonsson och Lisbet Gibson, Lands-
tingsledningen, Jämtlands läns landsting, Per 
Weitz, Ledningsstaben, Landstinget Västman-
land; Susanne Waldau, Staben för verksamhets-
ledning, Västerbottens läns landsting

Beslutstöd på individnivå – exempel från 
hjälpmedelsområdet
Moderator: Mari Broqvist, Prioriteringscentrum
talare: Anette Winberg, Habilitering och 
hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län; Ulla-Britt 
Blomquist, Analys och Verksamhetsutveckling, 
Hjälpmedelsinstitutet; Mari Broqvist, Priorite-
ringscentrum

Health care rationing in the Uk  
– the situation today
Joanna Coast, University of Birmingham

It-stöd vid prioriteringsarbeten 
Moderator: David Liljequist, Gruppen för yrke 
och villkor, Vårdförbundet
talare: Styrbjörn Östberg, Ledningsgruppen, 
Landstinget Kronoberg; Lillemor Bergman och 
Susanne Lindqvist, Regionkansliets hälso- och 
sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen

dåligt samvete – både en börda och en till-
gång när prioriteringsbeslut ska verk ställas 
Moderator: Catrine Jacobsson, Svensk sjuk-
sköterskeförening
talare: Anna Söderberg, Institutionen för 
omvårdnad, Umeå universitet; Mikael Sandlund, 
Folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands univer-
sitetssjukhus i Umeå

Samtliga presentationer från prioriteringskonferensen 2011 
finns som pdf på www.liu.se/prioriteringscentrum.

Övriga presentationer på konferensen

Prioriteringscentrum är ett nationellt kun-
skapscentrum för prioritering inom vård och 
omsorg som finns vid Linköpings universitet. 

Prioriteringscentrum har ett nationellt 
uppdrag att kring ämnet öppna priorite-
ringar:
•	 bedriva forskning och utveckling av 

 processer och metoder 

•	 bidra till kunskapsöverföring mellan 
 akademi och praktisk vård och omsorg

•	 skapa forum för kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte

•	 stimulera till ökad medvetenhet  
och debatt.

text: Brita Hässel, Hässel & Palm, Göteborg. 
Medskribenter: Lars Thomasson, LTV och 
Kjell Nylund, LTV

deSIgn & orIgInal: Lillemor Bulukin,  
Appellera, Mölndal

Foto: Pia Nordlander, Bildn AB och  
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