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Innehåll

440 förhoppningsfulla konferensdeltagare tog plats i aulan 
”Runan” på Chalmers Tekniska Högskola på morgonen den 
22 september 2005. Sorlet dämpades så småningom när konfe-
rencier Fredrik Belfrage tog till orda och sakta vandrade fram 
mot scenen, småpratande med några av konferensdeltagarna. 
”Vilka var de, varför hade de kommit hit, vad hoppades de av 
de två dagarna i Göteborg?”

Från scenen riktade Fredrik frågan till PrioriteringsCen-
trums chef, professor Per Carlsson som svarade:

– Det är en mycket blandad samling. Här finns hälso- och 
sjukvårdsanställda av olika kategorier, brukare, forskare, admi-
nistratörer och politiker. Den samlade kompetensen här är 
både bred och djup. Därför har jag också stora förhoppningar 
på konferensen. För det behövs en bred samverkan, det finns 
ingen enskild aktör som äger frågan.

– Vi kan konstatera att intresset för prioriteringsfrågorna 
växer hela tiden. Vi har 440 deltagare och har tyvärr tvingats 
tacka nej till omkring 150. Det visar att frågan är het, trots att 
den inte märks mycket i media,” sa Per Carlsson.

– ”Vem ska bestämma” är temat för konferensen. Tror du 
att vi kommer att ha ett svar på den frågan i morgon kväll? 
undrade Fredrik Belfrage.

– Nja, frågan borde nog omformuleras till ”vilka ska be-
stämma” menade Per. För det är ofrånkomligt att många be-
slutsfattare deltar: politiker, profession, patienter, allmänhet. 
Men hur väl vi lyckas besvara frågan beror inte på arrange-
manget, det beror på alla som kommit hit. Och det innebär att 
jag har gott hopp om att vi kommer att ta rejäla kliv framåt 
under de här två dagarna.
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Vågar vi politiker på allvar ta itu med de 
känsliga prioriteringsfrågorna?

Med den retoriska frågan inledde Jonas An-
dersson, sjukvårdspolitiker i Västra Göta-
landsregionen, sitt välkomstanförande.

Han besvarade frågan jakande:
– Vi måste naturligtvis göra detta, det är 

vårt ansvar som vi inte kan vika ifrån.
– Tyvärr tror jag att många politiker 

idag associerar begreppet prioritering med 
något svårt och negativt, med nedskärning-
ar och konflikter med väljare och patienter. 
Men vi måste tänka om och se att det är 
spännande och positivt att försöka få ut så 
mycket behovsanpassad vård som möjligt 
för skattepengarna. Prioriteringsbeslut kan 
ju också leda till satsningar och omfördel-
ning, inte bara till nedskärning. 

– Inom Västra Götalandsregionen pågår 
ett mycket systematiskt arbete med att ut-
reda var behoven finns. Det är ett arbete 

som aldrig kommer att ta slut, verkligheten 
ändrar sig hela tiden och det gör även män-
niskors värderingar. 

– Prioriteringsfrågorna innehåller 
många viktiga aspekter och begrepp, som 
säkert kommer att belysas väl under dessa 
dagar. Här vill jag peka på två grundläg-
gande faktorer för lyckade prioriteringar: 
evidens och indikationer. Att sjukvården är 
evidensbaserad, dvs att patientnyttan är vi-
sad i studier, kan tyckas självklart, men vi 
vet att så inte alltid är fallet idag. Vilka indi-
kationer styr vad vi gör, dvs på vilka grun-
der sätter sjukvården in de evidensbaserade 
åtgärderna, det är den andra frågan.

–Nu när vi samlas här är det inte långt 
kvar till att den nationella vårdgarantin in-
förs. Den ger oss nya utmaningar. Kanske 
kommer vi att behöva prioritera bland ga-
rantierna, det är ju inte säkert att det är ra-
tionellt att genomföra all vård inom tre 
månader?

”Välkommen till Västra Götaland”
Jonas Andersson (fp), ordförande i sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen.
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Hur ska vi ha’t och var ska vi ta’t?
Om efterfrågan, behov och finansiering av vård och omsorg.
Professor Bengt Jönsson, Handelshögskolan i Stockholm

– I mediadebatten om sjukvården förmed-
las  bilden av knappa resurser, att pengarna 
inte räcker. Samtidigt är det faktiskt så att 
den svenska sjukvården aldrig haft mer 
resurser än nu. Hur kan det vara så?

Med den inledningen fångade professor 
Bengt Jönsson intresset för sin faktaspäcka-
de genomgång av resurser, finansiering och 
prioritering i vården.

Först gav han några grundläggande fakta 
om sjukvårdskostnadernas utveckling un-
der de senaste decennierna:
•   Sjukvårdskostnadernas BNP-andel var 

oförändrad under det senaste kvartsseklet. 
•  BNP har under perioden växt kraftigt, 

men ändå har Sverige rasat i den interna-
tionella BNP-ligan. 

•  Lönerna har inte ökat lika snabbt i vården 
som i övriga samhällssektorer, alltså har en 
relativ lönesänkning skett i vården.

•  Det har varit en relativ prisökning på im-
porterad teknologi under 1990-talet, vil-
ket här särskilt gäller läkemedel.

Oförändrad BNP-andel sedan 1980
Hälso- och sjukvårdens andel av BNP öka-
de oavbrutet från 1950 (3%) till 1980  
(8-9%) och har därefter varit i stort sett 
oförändrad. Vid en internationell jämförelse 
framgår att de flesta länder har sjukvårds-
kostnader i nära relation till landets BNP/
capita, även Sverige. (Endast USA avviker 
från bilden med betydligt högre sjuk-
vårdskostnader.) Det här betyder att Sverige 
anpassat sig till OECD-genomsnittet efter 
att tidigare (fram till omkring 1985) ha 
spenderat betydligt större andel av BNP på 
sjukvården än andra i-länder.

Den offentliga sjukvårdskonsumtionen 
är 6,4% av BNP och utgör 28,3% av den 
totala offentliga konsumtionen. Men vår-

den väntas stå för hela den framtida ökning-
en av den offentliga konsumtionen.

– Det innebär således en omfördelning 
från utbildning och statliga tjänster till vård, 
eftersom det är osannolikt att den offentliga 
konsumtionens andel av BNP tillåts öka. 
Inom vårdsektorn är det särskilt kostnader-
na för äldrevården som förväntas öka.

Förklaringen är att vi har en mycket stor, 
och växande, andel av befolkningen som är 
över 80 år. Ett av Bengt Jönssons diagram 
visade att vi har störst andel 80+ av alla jäm-
förbara i-länder – drygt 5% (2002). Det är 
särskilt kostnaderna för omvårdnaden av de 
äldre som förväntas öka, dvs kostnader som 
faller på kommunerna.

Vården och den privata konsumtionen
Enligt nationalräkenskaperna är den privata 
vårdkonsumtionen liten i Sverige, bara 2% 
av den totala privata konsumtionen. Av den 
totala vårdkonsumtionen är knappt 10% 
privat. Men Bengt Jönsson ställde frågan 
om inte nationalräkenskaperna underskat-
tar de privata investeringarna i hälsa. Hälso-
sektorn växer starkt och vi betalar allt mer 
av privata pengar till årskort på gym, hälso-
resor mm. Vi vet ganska lite om omfatt-
ningen av detta samt hur dessa investeringar 
är fördelade bland befolkningen.

Den offentliga finansieringen av vård
Att vården nästan uteslutande ska finansie-
ras offentligt råder bred politisk enighet 
kring i Sverige. Men som vi sett är den of-
fentliga finansieringen hårt ansträngd av 
ökande kostnader. Det recept som Bengt 
Jönsson skrev ut mot detta var kärvt: ”job-
ba, jobba, jobba” – det måste produceras 
fler beskattade arbetstimmar i ekonomin.

– Fler arbetstimmar kan vi få genom 
minskad arbetslöshet, minskad sjukskriv-

ning och förtidspensionering, mindre från-
varo från jobbet eller längre arbetstid. Jag 
skulle till och med vilja resa frågan om inte 
detta är det allra viktigaste prioriteringsbe-
slutet vi kan ta, förklarade Bengt Jönsson.

Ytterligare några internationella jämfö-
relser visade att vi svenskar mera sällan sö-
ker läkare än medborgare i andra länder, 
samt att öppenvården inte är särskilt jämlikt 
fördelad i Sverige, dvs fattiga söker vård i 
mindre utsträckning än välbeställda.

Utvecklingen av medicinsk teknologi och 
metoder skapar ständigt nya alternativ, som i 
sin tur kräver alltfler prioriteringsbeslut. 
Bengt Jönsson underströk att prioritering 
och kostnadseffektivitet hänger samman. 
Han menade att det finns en stor outnyttjad 
potential för att åstadkomma mer vård och 
bättre kvalitet med de resurser som finns. 
Medel han rekommenderade för att uppnå 
detta var: evidensbaserad medicin, delat an-
svar mellan finansiering och utförande, samt 
prestationsbaserad ersättning.

Slutsatser
Bengt Jönssons slutsatser var:
•  Sjukvården är inte dyr och har hög kvalitet.
•  Vår internationella position har gått från 

topp till genomsnittlig.
•  Hälsotillståndet är mycket gott i Sverige i 

en internationell jämförelse.
•  Internationell teknologi, särskilt läkeme-

del, blir relativt sett dyrare.
– Om vi ska få en bättre och effektivare 

vård måste vi få fler arbetstimmar i ekono-
min totalt och fler arbetstimmar i sjukvår-
den. Inkomsterna för de anställda i sjukvår-
den måste öka i relation till andra sektorer. 
Öppna prioriteringar behövs och resursan-
vändning och resultat måste följas upp, 
menade Bengt Jönsson och lämnade frågan 
”är det möjligt och önskvärt?” öppen.
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Ansvarskommittén utreder samhälls-
organisationens förutsättningar att klara 
de offentliga välfärdsåtagandena. 

Målet är att föreslå en struktur och en an-
svarsfördelning som ger de folkvalda orga-
nen bättre förutsättningar att få genomslag 
för politiken och medborgarna bättre för-
utsättningar till inflytande, insyn och ut-
krävande av ansvar.

Prioriteringsfrågorna i hälso- och sjuk-
vård är en central aspekt i detta sammanhang. 
Olivia Wigzell från Ansvarskommittén be-
rättade att kommittén utgår från ett långsik-
tigt medborgerligt perspektiv i sitt arbete.

– Prioriteringsfrågorna blir allt viktigare 
i framtiden. Redan idag varierar möjlighe-
terna att få viss vård ganska kraftigt över 
landet beroende på att olika landsting och 
regioner fattar olika prioriteringsbeslut. 

Skillnader blir tydligare
– Alla sådana skillnader kommer att bli allt 
tydligare genom ökad öppenhet och mer 
medvetna medborgare. Vidare kommer 
troligtvis medborgaren använda sin ökade 
köpkraft för att höja nivån på den sociala 
välfärden och inte bara den materiella väl-
färden. Målen om rättvisa och jämlikhet 
och legitimiteten för den skattefinansierade 
vården sätts under press.

Ett problem är att det är lättare att priori-
tera akut vård och behov med tydlig diagnos, 
t ex brutet ben eller diabetes. Det är svårare 
att prioritera sammansatta behov med flera 
diagnoser samtidigt eller diffusa symptom. 
En komplikation här är att det krävs samti-
diga insatser från olika vårdgivare för att 
prioriteringen ska fungera. Till den senare 
gruppen kan t ex psykiskt sjuk missbrukare 
eller barn med psykisk ohälsa räknas.

Sveriges decentraliserade hälso- och 

sjukvårdssystem innebär problem när det 
gäller likvärdigheten. En central fråga blir 
då hur mycket, och på vilket sätt, staten ska 
styra. Idag styr staten på många olika sätt,  
t ex genom nationell samordning och natio-
nella handlingsplaner, riktlinjer och över-
enskommelser. Styrningen kan också ske 
via stimulanspengar och projektbidrag, ge-
nom politiska uttalanden, SBU-rapporter 
eller mera sällan direkt reglering.

– Det kommer alltså många signaler från 
den nationella nivån om vad som bör göras. 
Däremot finns det betydligt mindre av upp-
följning – ”vad blev gjort”. Tyngdpunkten 
för det nationella engagemanget bör nog 
flyttas över mot utvärdering och uppfölj-
ning, menade Olivia Wigzell.

För att åstadkomma mer likvärdighet i 
kvalitet måste det skapas klarhet kring vad 
staten ska styra, samt hur styrningen ska 
ske. Idag finns många regionala sjukvårds-

huvudmän (landsting och regioner). En in-
ternationell tendens är att många länder går 
mot större regioner. 

Det finns en del argument för att ha färre 
och större regioner. Till Ansvarskommittén 
har följande framförts:
•  Små landsting saknar ”den kritiska massa” 

som behövs för att kunna bedriva forsk-
ning och sjukvård av hög kvalitet.

•  Landstingen bedöms inte vara tillräckligt 
stora för att kunna bära och utveckla spets-
kompetens.

•  Storleken påverkar förmågan att ta emot 
och omsätta ny kunskap samtidigt som 
gamla metoder utmönstras.

•  De medicinska fakulteterna begränsas av 
att idag vara hänvisade till ett landsting.

Socialstyrelsen utreder frågan om den 
regionala indelningen av hälso- och sjuk-
vården på uppdrag av Ansvarskommittén.

Norska erfarenheter
Ansvarskommittén har tagit del av Norges 
erfarenheter där utvecklingen gått från lä-
karbrist till brist på patienter. Det finns 
mycket god tillgänglighet till läkare och 
produktiviteten har ökat, men kostnaderna 
har samtidigt ökat kraftigt.

Sammanfattning
Olivia Wigzell sammanfattade sitt föredrag 
i följande huvudpunkter:
•  Prioriteringsbehovet kommer att öka.
•  Hälsosektorn kommer att växa och det 

kommer att finnas ett större utrymme för 
privat hälsokonsumtion.

•  Den offentliga sjukvården måste klara att 
ge vård efter behov annars äventyras sys-
temets legitimitet.

•  Det kommer att krävas ett annat besluts-
ansvar på nationell nivå för att klara kra-
vet på vård på lika villkor.

Prioriteringar, ansvar och demokrati  
inom vård och omsorg
Olivia Wigzell, sekreterare i Ansvarskommittén
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Statsvetaren Paula Blomqvist resonerade 
om den svåra frågan att dra en gräns för 
den offentliga vården.

– Till för några decennier sedan var det en 
självklarhet i Sverige att det offentliga skulle 
svara för all vård. Det gäller som bekant 
inte längre och vi är inne i en svår och plåg-
sam process där vi försöker hitta den nya 
gränsen.

– Men det är inte säkert att gränsen ska 
vara knivskarp, den kanske måste vara lite 
luddig. De försök som gjorts med att skapa 
listor över åtgärder som den offentliga vår-
den ska göra och vad den inte ska utföra, 
har haft svårt att få gehör hos allmänheten. 
Det är i stort sett bara kosmetisk kirurgi 
som de flesta tycker ska hamna utanför 
den offentliga finansieringen, menade Pau-
la Blomqvist.

– I praktiken drar läkaren gränser för 
den offentliga vården varje dag i sina patient-
möten på basis av sina medicinska kunska-
per. Men det räcker inte, det behövs också 
en ständig diskussion om de överordnade 
principer som ska styra gränsdragningen.

Vad kan lyftas ut och varför?
– Ett sätt att närma sig problemet är att 
ställa frågan: vad eller vilka åtgärder skulle 
vi kunna lyfta ut från den offentliga vården 
och i så fall på vilka grunder? Ett svar på 
den frågan är att man kan börja med att fasa 
ut alla åtgärder som inte är evidensbaserade, 
dvs som inte bevisligen gör medicinsk nyt-
ta. Det borde ändå vara jämförelsevis lätt att 
få allmänt gehör för en sådan princip.

– Ett annat svar är att utgå från distink-
tionen behov-efterfrågan. Den privata 
marknaden är efterfrågestyrd, vilket inte är 
detsamma som behovsstyrd. Efterfrågan 
styrs av den enskildes egna önskemål och 

betalningsförmåga. Att fastställa behoven 
kräver däremot en mer objektiv värdering, 
där ett flertal professioner är inblandade 
och där den enskildes betalningsförmåga 
inte spelar någon roll. 

Icke-medicinska frågor tar resurser
– En tredje aspekt är att vi har en tendens att 
medikalisera många olika problem i vårt 
samhälle. Det finns ett tryck på sjukvården 

att hantera många mänskliga problem som 
egentligen inte är medicinska eller ohälsore-
laterade. Den offentliga sjukvården bör 
klara att sortera ut detta så att resurser inte 
tas från den egentliga vården. Man kan t ex 
se att sjukskrivningar ibland kan tillgripas 
när grundproblemet är något annat än sjuk-
dom.

Väntetider – en prioritering
Paula Blomqvist menade att förekomsten 
av vissa väntetider egentligen är ofrånkom-
liga i den offentliga vården, helt enkelt där-
för att resurserna är begränsade och beho-
ven obegränsade.

– På så sätt är väntetider också ett ut-
tryck för prioriteringar. Enda sättet att helt 
undvika väntetider är att ha en ständig över-
kapacitet, vilket kostar.

Paula Blomqvist tog upp frågan om vi 
kan och bör acceptera en privat marknad 
vid sidan om den offentliga. 

Diskussion på EU-nivå
– Den privata marknaden finns vare sig vi 
vill det eller inte. Välbeställda kan redan 
köpa vård utan dröjsmål, vård som de fat-
tiga måste vänta på. Den här diskussionen 
måste vidgas och föras på EU-nivå eftersom 
vi sett exempel på att patienter kunnat få 
vård, som inte ges i Sverige, från privata 
vårdgivare t o m på det egna landstingets 
bekostnad.

– En erfarenhet vi kan dra från andra 
länder är ändå att den helt privata vård-
marknaden kan begränsas, de flesta män-
niskor har trots allt gott förtroende för den 
offentliga vården.

Var går gränsen för den offentliga  
hälso- och sjukvården?
 Fil dr Paula Blomqvist, statsvetare, Uppsala universitet och Arbetslivsinstitutet
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Professor Casten von Otter konstaterade 
att villkoren i arbetslivet i hög grad bidrar 
till sjukvårdens påfrestningar.

Casten von Otter är sociolog vid Arbetslivs-
institutet. Han arbetar bl a med att analysera 
trender i arbetslivet på regeringens uppdrag.

– Arbetslivets villkor förändras nu snabbt 
och dramatiskt. Några hållpunkter i denna 
förändring är EU:s utvidgning, Kinas och 
Indiens frammarsch och den globala frihan-
deln. Det sker en explosionsartad ökning av 
kommunikationer, transporter och informa-
tionsutbyte över hela världen.

Casten von Otter visade i diagram hur 
ojämlikt fördelade inkomster och förmö-
genheter är i ett globalt perspektiv. Det är 
också denna ojämlikhet som driver den om-
fattande jobbutflyttningen till låglöneländer. 

Globaliseringen pressar
– Globaliseringen utövar ett hårt tryck på 
våra välfärdssystem. Dels ökas kraven i ar-
betslivet hela tiden vilket säkert spelar en 
stor roll för att vi har nästan en miljon män-
niskor som inte längre arbetar på grund av 
förtidspensionering eller sjukskrivning. 
Dels riskerar vi minskade skatteintäkter till 
välfärdssystemen om vår ekonomi inte kla-
rar den globala konkurrensen. Globalise-
ringen kan alltså slå både på kostnads- och 
intäktssidan, menade Casten von Otter.

– Det har uppmärksammats mycket att 
de höga sjuktalen kostar mycket pengar. En 
del av kostnaden hänger samman med att 
sjukvården inte fungerar så bra som den bor-
de. Det tar för lång tid att få vård, för lång tid 
till rehabilitering, för lång tid till återinskol-
ning på arbetsmarknaden.

– Vi har fått en ny ekonomisk-politisk 
regim som innebär hård kamp mot inflatio-
nen och ett accepterande av betydligt högre 

arbetslöshet än tidigare. En viktig fråga är 
vilka dessa arbetslösa är – är det ”omsätt-
ning” bland de arbetslösa eller är det i stort 
sett samma personer som drabbas hela ti-
den? Tyvärr verkar svaret vara det senare, vi 
har fått en grupp långtidsarbetslösa som 
”sorteras ut” från samhället. De arbetslösa, 
sjukskrivna och förtidspensionerade utgör 
tillsammans en ”reservarmé” på nästan en 
och en halv miljon människor. Kanske är 
det här möjligheten att öka antalet arbets-
timmar i ekonomin finns, vilket Bengt 
Jönsson efterlyste i sitt inlägg. 

– För det andra har vi en öppen global 
ekonomi som ger ökad jobbutslagning.

– För det tredje har vi fått en ökad social-
psykologisk belastning. Forskning om or-
sakerna till denna pågår och det är många 
frågetecken som återstår att räta ut.

 
Attityder
Men Casten von Otter menade också att at-
tityder och mentalitet i det svenska samhäl-
let kan förvärra problem. 

– När vi kommer till arbetsförmedlingen 
för att söka jobb möts vi av ”ta en lapp och 
invänta din tur”. Den signalen är beteck-
nande för en attityd: vi ska vänta på instruk-
tioner från överheten i stället för att själva ta 
itu med vår situation. 

– EU har gjort en undersökning om vad 
människor i olika EU-länder anser om orsa-
ken till dåliga levnadsförhållanden. Den vi-
sade att svenskar tenderar att förlägga orsa-
ken till våra problem utanför oss själva, på 
”orättvisor i samhället” snarare än på ”svag 
egen ansträngning”. Vi verkar kort sagt ha en 
dålig tilltro till våra möjligheter att själva för-
ändra vår situation.

Ett inte enbart svenskt problem är att vi 
i Sverige tenderar att lämna arbetslivet gan-
ska tidigt, redan i 50-årsåldern.

Casten von Otter pekade på fyra över-
gripande trender som styr utvecklingen: 
global integration, ny internationell arbets-
delning, logistikens överordnade roll (”just-
in-time”) och sekularisering.

– Logistiken binder ihop arbetsdelningen 
och lämnar lite makt till den enskilda produ-
cerande enheten. De mindre effektiva enhe-
terna läggs ner i konkurrenskraftens namn. 
Personalen slits hårt i den ständiga jakten på 
ökad effektivitet. Alla fokuserar på sin kärn-
verksamhet, vilket bl a innebär att reträtt-
jobb för äldre, slitna medarbetare försvinner. 
Sådana jobb ”outsourcas”.

– Börserna harmoniserar sina regler för 
aktiehandel som därmed blir alltmer inter-
nationell. Kapitalet flyttas sekundsnabbt 
mellan länder och världsdelar. Tyngdpunk-
ten i den ekonomiska makten flyttas från 
produktion till konsumtion/marknad.

– Är internationella regler mot social 
dumpning en metod att begränsa proble-
men? Kambodja har försökt införa detta 
med dåligt resultat: jobben försvann. En 
förutsättning för att en reglering ska funge-
ra är att den sker på de fattiga ländernas 
egna villkor, så att fattiga länder skyddas 
från att andra fattiga länder bjuder under.

Stressen ökar
Att stressnivån ökar i arbetslivet är väl-
dokumenterat. Allt fler tänker på jobbet 
även när de är lediga. Ändå förklarar inte 
detta allt, menade Casten von Otter.

– Många människor upplever hälsorela-
terade besvär utan att sjukskriva sig. Vi 
måste veta mer om när besvär övergår i 
sjukdom och när sjukdom övergår i sjuk-
skrivning. Det handlar inte bara om det 
”objektiva” hälsotillståndet, utan om den 
enskildes egna upplevelser av sin helhetssi-
tuation.

Globalisering och välfärdsstat  
– en oförenlig kombination?
Professor Casten von Otter, Arbetslivsinstitutet
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Professor Per Carlsson gav en 
översikt över prioriteringsprinciper 
i några länder som ägnat stor 
uppmärksamhet åt dessa frågor.

– De sjukvårdspolitiska utmaningarna är i 
grunden likartade i dessa utvecklade länder, 
menade Per Carlsson. Alla har en åldrande 
befolkning, snabbt ökande medicinska 
möjligheter och välinformerade medborga-
re som ställer ökade krav på hälsa och väl-
färd. Delvis nya sjukdomar t ex psykosoci-
ala sjukdomar, får också allt större betydelse. 
Alla länder brottas också med med det väx-
ande gapet mellan behov och offentliga re-
surser, det gap som är utgångspunkten för 
alla prioriteringsdiskussioner.

– Det vår diskussion handlar om är öpp-
na prioriteringar, förtydligade Per Carls-
son, dvs som syftar till att säkra angelägen 
vård och sätta rättvisa gränser för den of-
fentliga vården. Då är inte bara beslutens 
innehåll viktiga utan också deras legitimitet. 
Amerikanerna Daniels och Sabin har for-
mulerat att för att ett beslut ska uppfattas 
som legitimt måste man kunna hänvisa till 
”bevis, sakskäl och principer som männis-
kor med känsla för rättvisa uppfattar som 
relevanta”.

– Utredningen Vårdens Svåra Val 1997 
lade en etisk plattform bestående av de tre 
principerna om människovärde, behov och 
solidaritet samt kostnadseffektivitet. Men 
att omsätta dessa i praktisk handling i vår-
den är inte lätt, hur vägs principerna mot 
varandra när värdekonflikter uppstår till 
exempel.

Översikt över olika länder
I Norge kom tidigt en uppmärksammad 
prioriteringsutredning (”Lønning 1”) som 
sedan korrigerades i en ny (”Lønning 2”). 

De norska principerna är tillståndets all-
varlighetsgrad, förväntad nytta av åtgärd 
och kostnadseffektivitet. Ålder i sig ska inte 
få ha någon betydelse, men kan få det indi-
rekt genom att hänsyn tas till en patients 
möjligheter att få nytta av en åtgärd. Ett 
eventuellt hälsofarligt beteende ska inte få 
påverka möjligheterna till behandling.

Finlands principer är nästan identiska: 
lika människovärde, behov (allvarlighets-
grad och förväntad nytta av åtgärd) och 
kostnadseffektivitet. Däremot kan sociala 
förhållanden spela en viss roll (till skillnad 
från Norge) på så sätt att konsekvenser för 
anhöriga kan vägas in. Eventuellt hälsofar-
ligt beteende får i sig inte vara en priorite-
ringsaspekt, endast om det påverkar be-
handlingen.

I Nederländerna uttrycks principerna i 
något annorlunda termer: 1) Nödvändig 
vård. 2) Verksam vård. 3) Kostnadseffekti-
vitet. 4) Individuellt ansvar. 

Den sista punkten innebär att det kan 
vägas in om individen själv har möjlighet att 
ta ansvar för behandlingen. 

I Nya Zealand uttrycks principerna som 
svar på frågorna: 1) Vilken är nyttan av en 
viss åtgärd? 2) Är den värd pengarna? 3) Är 
den rättvis? 4) Är insatsen förenlig med 
samhällets värderingar och övergripande 
prioriteringar?

I Storbritannien gäller tillståndets allvar-
lighetsgrad och nytta, likabehandlingsprin-
cipen och kostnadseffektivitet. Ålder i sig 
och social ställning får inte vara en priorite-
ringsgrund.

– I Storbritannien lyfts den evidensbase-
rade vården fram starkt genom det arbete 
som NICE, National Institute for Clinical 
Excellence, utför, kommenterade Per Carls-
son. NICE utvärderar metoder och utför 
också prioriteringar genom att säga att åtgär-

der bör eller inte bör användas. Processen 
som leder fram till detta är öppen och beslu-
ten väl motiverade. Även medborgarråd del-
tar för att öka legitimiteten för systemet.

Slutsatser
Per Carlsson drog slutsatsen att priorite-
ringsprinciperna är mycket likartade i alla 
granskade länder, men att olikheter före-
kommer. För att principerna ska spela en 
positiv roll i praktiken krävs att de är väl 
förankrade, lätta att förstå utan fackkun-
skaper och att de regelbundet blir föremål 
för revidering och vidareutveckling.

Per Carlsson tog också upp frågan om 
det kanske saknas en prioriteringsprincip i 
Sverige, nämligen egenansvar. Han föreslog 
följande kriterier för vilken vård som pa-
tienten själv skulle kunna ta det ekonomiska 
ansvaret för.

Vård som patienten kan värdera nyttan 
av – såväl före som efter behandlingen.
• Åtgärder med liten risk.
• Patienten har hög autonomi.
• Tjänsten ska vara tillgänglig i samhället.
• Priset ska vara överkomligt för flertalet.

– Av totalt 230 miljarder kronor för häl-
so- och sjukvård i Sverige är omkring 30 
miljarder privat finansierat. Det handlar om 
sådan vård som går att köpa och sälja på en 
marknad. Tandvård t ex har hamnat där, 
men på vilka grunder? Är det prioriterings-
övervägande som lett till att tandvård finan-
sieras privat?

– Jag tycker det är hög tid att Socialde-
partementet tar initiativ till en översyn av 
prioriteringsprinciperna. En sådan översyn 
bör leda till såväl klargöranden som föränd-
ringar och kompletteringar. Det är också 
viktigt att kunskapen om vårdens etiska 
plattform sprids bland sjukvårdspersonal 
och medborgare, slutade Per Carlsson.

Principer för prioriteringar i andra länder
Professor Per Carlsson, PrioriteringsCentrum
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– Vi vet varifrån vi kommer men vi har 
ingen aning om vart vi är på väg.
Så inledde professor Zbigniew Szawarski 
en bister redogörelse för det polska 
sjukvårdssystemets kris.

– Alla de nya EU-medlemsstaterna i Cen-
tral- och Östeuropa befinner sig i en tid av 
dynamisk förändring politiskt, socialt och 
ekonomiskt. Det gäller i högsta grad även 
för sjukvårdssystemet som har stora pro-
blem, förklarade Zbigniew Szawarski. 

Han tillade att merparten av hans iakt-
tagelser även gäller för övriga postkommu-
nistiska länder i Östeuropa.

Under sovjettiden var sjukvårdssyste-
met i Polen organiserat enligt ”Semashko-
modellen” med följande huvuddrag:
•  All hälso- och sjukvård var statlig.
•  Administration på lokal, regional och cen-

tral nivå ansvarade för allokering av resur-
ser till olika enheter och åtgärder.

”Behoven” okända
– Officiellt gällde principen ”åt var och en 
efter behov”, men det fanns ingen idé om 
vilka ”behoven” var och ingen debatt om 
detta, förklarade Zbigniew Szawarski.

Semashkomodellen hade både för- och 
nackdelar enligt Zbigniew Szawarski.

Fördelar var att den levererade jämförel-
sevis rättvis och jämlik vård åt de flesta, sta-
ten var ansvarig för medborgarnas hälsa och 
modellen var enkel att förstå.

Nackdelar var att rättvisan och jämlik-
heten inte omfattade de priviligierade från 
den kommunistiska ”nomenklaturan”, de 
hade mycket bättre vårdvillkor än folkfler-
talet. Kostnaderna för systemet ökade också 
kontinuerligt och det fanns inga riktlinjer 
och ingen motivation för att hushålla med 
resurser – ”allt är ju vårt”. Liksom i väst 

växte gapet mellan behov och tillgängliga 
resurser.

Zbigniew Szawarski gav en resumé över 
de dramatiska förändringarna i hälso- och 
sjukvården efter sovjetsystemets kollaps. 
1999 kom en reform som decentraliserade 
ansvaret till 17 regionala fonder. Reformen 
misslyckades, det saknades system för re-
sursallokering och resultatet blev ökad 
ojämlikhet och snabbt ökande kostnader.

– 2003 kom en andra reform som innebar 
en ny centralisering. Men den har också blivit 
ett fiasko. I samband med centraliseringen 
minskades anslagen kraftigt, alla sjukhus är 
svårt skuldsatta. Pengar saknas för att vidta 
åtgärder, strejker är vanliga och orättvisor, 
slump och korruption präglar resursanvänd-
ningen. Patienter och sjukvårdens personal är 
mycket missnöjda, situationen är dramatisk.

Segraren i parlamentsvalet den 25 sep-
tember utlovar radikala reformer, men 
Zbigniew Szawarski var pessmistisk på 
grund av bristen på kunskap om, och in-
tresse för, rättvisa och behovsstyrd resursal-
lokering.

Så ”fungerar” systemet
Problemen i Polen hänger samman med att 
sjukvårdssystemet består av tre separata de-
lar: ett offentligt system, ett privat och en 
gråzon – ”korruptionens kungarike”.

Det offentliga systemet har som bärande 
idé att behandling är viktigare än förebyg-
gande insatser, men det grundar sig inte på 
någon analys. 

– Systemet saknar på alla nivåer riktlin-
jer för hur prioritering mellan åtgärder kan 
ske. Ja, själva idén om prioritering och be-
gränsning anses vara motbjudande både 
inom professionen och bland allmänheten.

Det privata vårdsystemet växer och det 
finns en stark tendens att privatisera prakti-

ker, kliniker, hela sjukhus. Tandläkarna är 
nästan uteslutande privata. Den privata vår-
den är mycket dyr och aktuell endast för de 
välbeställda. Ett system för privata sjuk-
vårdsförsäkringar befinner sig i sin linda.

Sedan finns gråzonen – ”korruptionens 
kungarike” – som beror på att det saknas 
insyn i pengaflödet mellan allmänna insti-
tutioner och mellan privata och offentliga. 

– Korruptionen genomsyrar kontakter-
na mellan läkemedelsföretagen och offent-
liga vårdinstitutioner och förskrivande lä-
kare, liksom kontakterna mellan patienter 
och läkare. Patienter mutar läkare för att få 
del av knappa vårdsresurser.

– Korruptionen är ett jätteproblem sär-
skilt eftersom en stor del av såväl patienter 
som läkare anser att den är naturlig, menade 
Zbigniew Szawarski. Många uppfattar det 
som naturligt att man genom en vänskaps-
relation eller ”presenter” till läkare kan 
komma före i kön till en viss behandling. På 
det här sättet används betydande allmänna 
resurser till privata intressen.

Därför misslyckas Polen
Skälet till att Polen misslyckas med att lösa 
problemen ligger enligt Zbigniew Szawar-
ski i den sociala och politiska kulturen.

– Vi kan inte handskas med problemen 
eftersom vi inte har någon folklig diskussion 
om sociala kontrakt i Polen. Ytterst få är in-
tresserade av att diskutera begrepp som ”so-
cial rättvisa”, förklarade Zbigniew Szawar-
ski.

– Vi har inte heller någon utbildning för 
styrning och ledning av hälso- och sjukvår-
den. Vi har inga experter som kan skapa och 
implementera hälso- och sjukvårdspolicies.

– Situationen är oerhört dyster. Jag har 
faktiskt ingen aning om hur vi ska ta oss ur 
detta, slutade Zbigniew Szawarski uppgivet.

Fördelning av knappa vårdresurser bland 
nya EU-medlemmar – exemplet Polen
Professor Zbigniew Szawarski, Department of Philosophy, Warzawa Universitet
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Vem beslutar om prioriteringar i Kanada?
Dr. Jennifer Gibson, Joint Center for Bioethics, University of Toronto

– Kanada liknar Sverige i det avseendet 
att vi har en decentraliserad hälso- 
och sjukvård., framhöll Dr. Jennifer 
Gibson från Joint Centre for Bioethics vid 
universitetet i Toronto.

Kanada är världens till ytan näst största land 
med 33 miljoner invånare, varav cirka 80 
procent bor i städer. Landet är indelat i tio 
provinser och det är på den nivån ansvaret 
för sjukvården huvudsakligen ligger.

– Hälso- och sjukvårdsplaneringen i Ka-
nada sker på provinsnivå. Men den federala 
regeringen utövar en styrande roll genom att 
bidra till finansieringen. 

För att få federala bidrag måste provinser-
na ha en offentlig administration av vården, 
den måste vara heltäckande, ha lika tillgäng-
lighet för alla och den måste vara ”portabel”, 
dvs vård måste ges överallt till alla medbor-
gare för att sedan faktureras hemprovinsen.

Federal styrning
Det federala hälsoministeriet fördelar peng-
ar till myndigheter och verk, till särskilda 
program, till sjukhus och primärvård.  Bi-
drag ges också direkt till allmänheten, t ex i 
form av subventionerad influensavaccin. 
Av de totala kostnaderna får sjukhus (30%) 
och läkemedel (16%) de största andelarna.

– Kostnaderna för läkemedel stiger 
snabbt,  även som andel av total kostnad. En 
förklaring är att allmänheten är mer infor-
merad om nya och dyra läkemedel och krä-
ver att få dem, förklarade Jennifer Gibson.

Hälso- och sjukvården finansieras till 70 
procent offentligt och 30 procent privat. Just 
nu pågår en intensiv diskussion i Kanada om 
man ska tillåta ökad privat medfinansiering 
av dyra investeringar.

– Detta är en het fråga som väcker starka 

känslor. Många kanadensare identifierar sig 
starkt med sitt offentliga hälso- och sjuk-
vårdssystem och det finns en betydande oro 
inför tanken på ökad privat finansiering, 
framhöll Jennifer Gibson.

Viktiga utmaningar
De utmaningar det kanadensiska sjukvårds-
systemet står inför liknar till stor del de i den 
övriga i-världen: tillgänglighet/väntetider, kva-
litets- och patientsäkerhet, ökade förvänt-
ningar, uthållig finansiering, rättvisa priorite-
ringar, vårdkedjor och folkhälsa.

Jennifer Gibson berättade om aktuell 
forskning på hennes arbetsplats på Joint 
Centre for Bioethics vid Toronto-universite-
tet. Forskningen har ringat in alla nivåer där 
prioriteringar görs. De görs på hälsomyn-
digheter  federalt och regionalt, inom organi-
sationer kring speciella sjukdomar och sjuk-
domsgrupper, inom organ som värderar 
nyttan av olika metoder och åtgärder, på 
sjukhus, i kliniska program och i klinisk 
praxis.

– Just nu finns en tyngdpunkt i forskning 
på federal nationell nivå och på den kliniska 
nivån. Det finns för lite forskning på sjuk-
husnivå och på den regionala administrativa 
nivån. Där finns det mycket att göra framö-
ver, förklarade Jennifer Gibson.

Jennifer Gibson visade nedanstående ma-
tris som är en vägledning för hur man när-
mar sig prioriteringsfrågorna i forskningen:

–  Prioritering har identifierats som den 
mest akuta etiska frågeställningen och det 
krävs mycket samarbete för att klara detta, 
underströk Jennifer Gibson.

Det etiska ramverkets mål är legitimitet 
och rättvisa. Legitimitet handlar om vem 
som har moralisk auktoritet att fatta beslu-
ten och rättvisa handlar om på vilka grunder 
en intressent accepterar ett beslut.

Beslutsprocessen i fokus
Forskarna Daniels & Sabin har visat hur vik-
tig beslutsprocessen är för att skapa legitimi-
tet – inte bara att besluten fattas på goda 
grunder. Deras krav på beslutsprocessen – 
accountability for reasonableness (A4R) – är:

Relevans – relevanta data styr besluten.
Öppenhet – skälen ska vara tillgängliga 

för allmänheten.
Revision – det ska vara möjligt att revi-

dera besluten fortlöpande.
Genomdrivande – det ska vara möjligt att 

försäkra sig om att de tre ovanstående krite-
rierna upprätthålls.

Men hur genomföra detta i praktiken?
En kommunikationsplan bör upprättas 

som slår fast vilka intressenter som behöver 
informeras och hur. Flera exempel, varav ett 
från cancervården i Ontario, visade hur 
framgångsrikt detta kan vara.

– Ett kontroversiellt beslut om indraget 
läkemedel ledde till stor medial uppståndel-
se. En talesman från patientgruppen, som 
deltagit i beslutet, trädde då fram i media och 
förklarade grunderna till beslutet. Därefter 
blev det lugnt, förklarade Jennifer Gibson.

Utvärderingar av resultatet, med medföl-
jande justeringar, ökade också legitimiteten i 
flera redovisade fall.

A4R införs systematiskt på allt fler områ-
den i Kanada med gott resultat.

Disciplin Kärnvärde Ansats
Evidensbaserad Nytta Rätt behandling 
medicin  
Ekonomi Effektivitet Mest nytta för
  pengarna
Etik Rättvisa Konkurrerande
  behov behand- 
  las rättvist
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Nyckelfrågor för politiska prioriteringar
Paul Håkansson, ordförande i Landstingsförbundets Hälso- och sjukvårdsberedning

– Det finns ett starkt folkligt stöd för den 
svenska hälso- och sjukvårdsmodellen, 
men en påtaglig oro för hur uppdraget 
ska klaras i framtiden.

Det menade Paul Håkansson, som är ordfö-
rande i Landstingsförbundets Hälso- och 
sjukvårdsberedning.

Många hade under dagen talat om de ut-
maningar som den allt snabbare medicinska 
kunskapsutvecklingen och förändringar i be-
folkningsstrukturen medför. Men Paul Hå-
kansson valde att lyfta fram den ökande öp-
penheten och dess konsekvenser.

De nyckelfrågor för det politiska ansvaret 
som Paul Håkansson identifierade var:
•  Bestämma hälso- och sjukvårdssystemets 

finansiering och omfång.
•  Fördela resurser mellan sjukdomsgrupper.
•  Skapa öppenhet som drivkraft för rättvisa.
•  Dra gränsen mellan det offentligt finansie-

rade utbudet och det privata ansvaret.
•  Stödja utvecklingen av en professionell 

vårdorganisation.
– Jag anser att särskilt den tredje punkten, 

att öppenhet kan bli en drivkraft för rättvisa, 
är undervärderad i prioriteringssamman-
hang, förklarade Paul Håkansson.

Att begränsa utbudet
Den nödvändiga begränsningen av det of-
fentliga sjukvårdsutbudet kan endast ske ge-
nom öppna prioriteringar, framhöll Paul 
Håkansson.

– Det är den demokratiska, rättvisa och 
solidariska vägen, menade han.

– Vi politiker ska fatta beslut som bygger 
både på ett gediget faktaunderlag men också 
på värderingar, grundade i vår människo- 
och samhällssyn. Jag vill varna för tron att vi 
skulle kunna få ett beslutssystem som enbart 
bygger på fakta.

– Vi politiker får inte vara rädda för att 
säga att värderingar är vårt jobb. Vi måste 
alltid vara beredda att utveckla och motivera 
våra värderingar och de beslut vi fattar ska 
kunna härledas till våra värderingar.
– Alternativet är att värderingarna vävs in i 
de dagliga prioriteringsbeslut som fattas av 
sjukvårdspersonalen, där de inte blir synliga 
och tillgängliga för diskussioner.

En öppen hälso- och sjukvård
Den ökande öppenheten och genomlysning-
en av hälso- och sjukvården är oundviklig. 
Den kommer att innebära svårigheter och 
utmaningar, men den är ändå nödvändig och 
positiv för utvecklingen.

Öppenheten kommer att gälla alla aspek-
ter på verksamheten, som t ex:
• Resultat och kvalitet.
• Prioriteringar och utbud.
• Tillgänglighet och vårdprocess.
• Säkerhet och avvikelser.
• Kostnader och effektivitet.

Tidigare under dagen hade det diskute-

rats om öppenheten skulle medföra att välin-
formerade medborgare reser utomlands för 
att få vård i större utsträckning. Men Paul 
Håkansson trodde att de öppna informa-
tionsflödena skulle leda till ökade krav på 
insatser lokalt. ”Det de gör i USA eller i 
Thailand, ska ni väl kunna göra här också.”

Komplettering av etisk plattform?
Grunden för de värderingar som ska styra 
den svenska sjukvården är den etiska platt-
formen från 1996, med människovärdesprin-
cipen, behovs- och solidaritetsprincipen, 
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Paul 
Håkansson aktualiserade frågan om det 
skulle behövas också en fjärde princip: egen-
ansvarsprincipen.

– En egenansvarsprincip skulle kunna 
fastställa vilka vårdbehov och -åtgärder som 
individen och familjen själv ska ta ansvar 
för.

– Jag tror att vi behöver en diskussion om 
detta i en tid då kraven på det offentliga åta-
gandet växer, samtidigt som den privata häl-
sosektorn också växer. Det här förändrar 
spelplanen, eftersom många medborgare 
idag investerar ganska stora belopp ur egen 
ficka i hälsosektorn, vilket även Bengt Jöns-
son redovisade.

Egenansvarets princip
De kriterier för egenansvarsprincip som Paul 
Håkansson föreslog var:
•  Det ska handla om vardagliga och allmänt 

omfattade behov.
•  Förutsättningarna ska vara förutsägbara 

och öppet redovisade.
•  Det ska finnas alternativ att välja mellan.
•  Det ska vara en reellt fungerande marknad 

för tjänster och produkter.
•  Den egna ekonomiska insatsen ska vara 

rimlig.
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God hälsa – vad är det? Många som har för-
sökt definiera begreppet har märkt att det 
inte så lätt låter sig göras. 

Journalisten och författaren Göran Ro-
senberg, som var dagens samtalsmoderator, 
inledde med att citera världshälsoorganisa-
tionen WHO som definierat hälsa som ett 
”tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och soci-
alt välbefinnande och inte bara frånvaro av 
sjukdom eller ohälsa.”

Därefter citerade han en anonym tysk 
filosof som hade en mera verklighetsanknu-
ten definition: ”Hälsa är ett labilt tillstånd 
med dålig prognos…”

Rosenberg konstaterade att det varit en 
turbulent höst med ny vårdgaranti på väg, 
konflikter mellan privat och offentlig vård, 
konflikt mellan behovsstyrd och efterfråge-
styrd vård etc.

– Vem har då ansvaret för hälsan, är det 
individen eller samhället?

Staten har övergripande ansvar
Elisabeth Rynning, professor i medicinsk 
rätt, besvarade först frågan ur ett juridiskt 
perspektiv:

– Juridiskt har staten det yttersta ansva-
ret enligt olika folkrättsliga dokument. I de 
flesta västländer har det inneburit att en na-
tionell sjukvårdsförsäkring införts, dock 
inte i USA. I Sverige har staten delegerat 
ansvaret till landsting och kommuner. 

Erwin Bischofberger ville göra en dis-
tinktion mellan ansvaret för hälsan och an-
svaret för sjukvården.

– Ansvaret för den egna hälsan har den 
enskilde primärt. Ansvaret för sjukvården 
har den enskilde ingen möjlighet att ta, det 
är statens.

Vilka principer ligger till grund för detta 
ansvar? undrade Göran Rosenberg.

– Det bygger på att varje stat har ett 
grundläggande ansvar för sina medborgare, 
avseende säkerhet, välbefinnande etc, förkla-
rade Erwin Bischofberger. 

– Det handlar egentligen om två princi-
per. Dels den enskildes solidaritet gentemot 
samhället som helhet, dels statens ansvar för 
det som individen inte kan klara själv.

Modell i gungning
Göran Hermerén, professor i medicinsk 
etik, menade att den nuvarande modellen är 
i gungning.

– Vi är på väg mot en alltmer efterfråge-
styrd sjukvård. Just nu verkar detta ound-
vikligt och de välbeställda är vinnarna. 

Om det är så, hur påverkar det den his-
toriska ansvarsfrågan? undrade Göran Ro-
senberg.

– Gapet mellan vad som sjukvården kan 
göra och vad de offentliga resurserna räcker 
till växer snabbt. Samhället måste därför stå 
för en basal vård för alla, i övrigt kommer 
det att bli många privata lösningar. Vad den 
offentliga sjukvårdens baspaket kommer att 
innehålla beror på övergripande principer 
som man kan enas om och på praktiska 
prioriteringsbeslut på skilda nivåer, menade 
Göran Hermerén.

– För att få ett fungerande socialt kon-
trakt och en legitimitet måste det vara en 
öppen och demokratisk process som leder 
fram till prioriteringarna.

– Å ena sidan har vi den medicinska tek-
nologins snabba utveckling som ständigt 
skapar nya behov. Eller ”väcker” latenta be-
hov är kanske mer korrekt. Å andra sidan 
har vi kravet på att begränsa behovet så att 
de knappa resurserna används rättvist och 
optimalt.

– Ja, men detta verkar vara lättare sagt än 
gjort. Kan någon ge ett enda exempel på att 
man verkligen någon gång sagt stopp för de 
ökade behov som teknologin skapar? frå-

Ett samtal mellan professor emeritus Erwin Bischofberger, Karolinska Institutet,  
Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala Universitet,  
Göran Hermerén, professor i medicinsk etik vid Lunds Universitet  
och Göran Rosenberg, författare och journalist.

God hälsa – samhällets  
eller individens ansvar?

Journalisten och författaren Göran Rosenberg
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– I juridisk mening, förklarade Elisabeth 
Rynning, har vi inga utkrävbara patienträt-
tigheter i Sverige. Många patienter skulle nog 
behöva en starkare ställning. Men det behövs 
tydliga besked från de beslutande om vilken 
vård vi har råd att garantera.

Erwin Bischofberger drog en parallell 
till en tendens inom den privata industrin.

– Sjukvården bör fokusera på kärnverk-
samheten, alltså själva sjukvården, och inte 
ägna sig åt socialtjänst och åt att behandla 
friska. Det är ett sätt att begränsa utbudet. 
Idag har sjukvården ibland blivit en av-
stjälpningsplats för många olika problem.

– Det finns en mycket enkel förklaring 
till att människor går till sjukvården med 
sina problem: Akuten har alltid öppet, dyg-
net runt, menade Göran Hermerén.

Problem hänger samman
– I praktiken är det inte alltid så lätt för 
människor att hålla isär olika slags problem. 
Många sociala problem kan ge fysiska eller 
psykiska symptom, framhöll Elisabeth Ryn-
ning.

– Undersökningar har visat ensamhet är 
det största problemet för många människor 
som söker till vårdcentralen, insköt Erwin 
Bischofberger. Men sjukvården klarar helt 
enkelt inte att ta hand om alla sociala pro-
blem som samhällsförändringarna skapar.

– Men vi har också ett specifikt svenskt 
problem här. Vi är världens mest sjukskrivna 
folk, men ingen tror väl att vi världens sju-
kaste folk, fortsatte Erwin Bischofberger.

Marknadsstyrning ger konflikt?
Kommer den marknadsstyrda utvecklingen 
att innebära en konflikt med det offentliga 
ansvaret? undrade Göran Rosenberg.

– Ja absolut, den utvecklingen undermi-
nerar det offentliga ansvaret. Om man löser 

sina vårdbehov själv, varför ska man då be-
tala till det offentliga? Så kommer många att 
resonera, menade Göran Hermerén.

Elisabeth Rynning höll med:
– Ja och det känns svårt att veta hur man 

skulle kunna undvika detta. Det krävs i varje 
fall en stor öppenhet och ett brett deltagande 
i diskussionerna om prioriteringar och sjuk-
vårdens framtid. Medborgarna måste funde-
ra noga på hur man vill ha det. Sjukdom är en 
del av livet, och det drabbar alla förr eller se-
nare.

Nationell debatt behövs
– Ansvaret för sjukvården är så decentrali-
serat och vi får därför ingen stor nationell 
diskussion i de här frågorna. Efterfrågemo-
dellen vinner insteg. Finns det inget vi kan 

göra åt detta?
– Politikerna har ett stort ansvar för att 

dra igång den här diskussionen och tydligt 
markera sin egen inställning. Men det sker 
sällan. De vill bli omvalda och då kan det 
vara svårt att ta impopulära ställningstagan-
den, förklarade Göran Hermerén.

– Medierna har också ett stort ansvar. 
Mediedramaturgin är anpassad för att dra 
fram enstaka fall som upprör, inte för att se 
en långsiktig helhet, menade Elisabeth Ryn-
ning.

Göran Rosenberg avslutade med en reto-
risk fråga:

– Kanske måste någon tydligt säga att 
hälso- och sjukvård handlar om ansvar och 
plikt människor emellan, inte om handel 
med tjänster.

gade Göran Rosenberg.
– Det är uppenbarligen svårt att göra 

detta. Men principen som ska tillämpas är 
förstås att den som har största behovet ges 
företräde, förklarade Elisabeth Rynning.

Paradigmskifte kommer
– Det är nödvändigt att diskutera sjukvår-
dens mål, vad ska man egentligen göra, 
framhöll Göran Hermerén. Just nu pågår 
ett paradigmskifte när det gäller ny medi-
cinsk teknologi. I stället att införa terapier 
för människor som lider av sjukdomar idag, 
inriktas nu ansträngningarna alltmer på att 
hitta metoder för att människor inte ska be-
höva insjukna och lida i framtiden. Där 
finns också ett prioriteringsbeslut att fatta: 
ska nuvarande eller framtida sjukdomar 
prioriteras.

– Det är inte så enkelt att man bara kan 
välja att behandla sjukdomar. Landstingen är 
också skyldiga att arbeta med förebyggande 
hälsovård, framhöll Elisabeth Rynning.

Erwin Bischofberger tog upp frågan om 
hur man skulle kunna begränsa efterfrågan:

– Idag behandlar hälso- och sjukvården 
en hel del friska människor. Det kan t ex 
handla om pojkar som är lite kortare än 
normalt som får tillväxthormon för att 
komma upp i 180 centimeter. Ett annat ex-
empel är att nästan alla barn tandregleras 
idag, på estetiska grunder. Det vore väl rim-
ligt att först och främst lyfta ut denna ”be-
handling av friska” från den offentliga fi-
nansieringen.

Patienträttigheter
Göran Rosenberg tog upp frågan om pa-
tienträttigheter och hur de påverkar möjlig-
heter att begränsa utbudet.

– Stärker inte patienträttigheterna efter-
frågesidan?

 Erwin Bischofberger, Karolinska Institutet

Elisabeth Rynning, Uppsala Universitet 

Göran Hermerén, Lunds Universitet 
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Inblickar i sju workshops

Workshop 3:  
Medicinska prioriteringar
Deltagarna enades bl a om rollfördelning 
mellan vårdprofession och politiker. Vård-
professionens huvudansvar ansågs vara att 
förse politiker med adekvat beslutsunder-
lag i form av rangordning av patient-
grupper kopplat till olika vårdinsatser samt 
att redovisa konsekvenser vid eventuell 
utebliven vårdinsats. Politikernas huvud-
ansvar ansågs vara att fatta beslut om re-
sursfördelning till olika sjukdomsgrupper/

Workshop 5:  
Politiska prioriteringar
Inledningsvis ställdes frågan om vad som ska 
säkerställas genom en politisk beslutsprocess, 
som inte kan säkerställas på annat sätt. Behö-
ver vi över huvud taget politiska prioriteringar 
inom vårdens område eller kan nödvändiga 
prioriteringar ske genom något expertorgan? 
Efter diskussion i åtta mindre grupper slog 
deltagarna fast att politiska prioriteringar be-
hövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv 
vid prioritering, för att hela befolkningens be-
hov ska kunna beaktas, även outtalade behov, 
och med hjälp av olika slags evidens, samt att 
en politisk process garanterar insyn och ut-
krävande av ansvar. 

Session D
Moderator: Kerstin Belfrage, Vårdförbundet

Förhållningssätt och befolknings-
dialog på Backens vårdcentral
Gunnar Åström, Backens vc, Västerbottens 
läns landsting

Öppna prioriteringar i primärvården 
– en studie av prioriteringar i praktiken 
vid fyra vårdcentraler
Eva Arvidsson, Lindsdal vc, Kalmar läns 
landsting
Per Carlsson, IHS, Linköpings universitet
Lars Borgqvist, IHS, Linköpings universitet
Kjell Lindström, FoU-enheten, Jönköpings 
läns landsting

Implementering av prioriteringar i 
primärvården.
Erfarenheter från projekt i primärvården i 
Västra Götaland
Monica Ericson Sjöström, Västra Göta-
landsregionen
Irene Svenningsson, Västra Götalandsregio-
nen

Prioriteringsarbetet i Landstinget 
Halland
Ingrid Kvist, Landstinget i Halland

Föredrag under parallella sessioner

Workshop 7:  
Prioriteringar och folkhälsa
Diskussionerna berörde främst prioriteringar 
av förebyggande åtgärder i förhållande till tra-
ditionell behandling. Några slutsatser:
•  Ett kunskapsunderlag av hög kvalitet om 

behov och metoder för prevention krävs för 
intern legitimitet, för att få acceptans från 
förtroendevalda och medborgare och för att 
få underlag för prioriteringar.

•  Visst kunskapsunderlag finns men är dåligt 
känt och mer forskning måste initieras.

• Både helhetssyn och detaljkunskap behövs.
•  Förtroendefull samverkan mellan olika 

verksamhetsområden och olika samhälls-
sektorer måste utvecklas.

•  Långsiktighet och uthållighet om sjukvår-
dens mål måste hävdas och de processer som 
försvårar detta identifieras.  

•  De förtroendevalda har en nyckelroll, men 
behöver stöd av goda beslutsunderlag.

Workshop 1: 
Prioriteringar inom omvårdnad
Slutsatsen var att man kan göra mer öppna 
prioriteringar även inom omvårdnad samt 
att de kan vara ett stöd för att beskriva om-
vårdnadsinsatser på ett gemensamt sätt. 
Omvårdnadspersonal måste bli mer delak-
tiga i beslut som påverkar vårdens innehåll. 
För detta krävs bl a engagemang, kun-
skapsuppbyggnad och initiativ inom pro-
fessionen. Som ett led i att skapa vård på 
lika villkor krävs en tvärprofessionell 
medverkan i prioriteringsdiskussionerna. Session E

Moderator: Ann Hedberg Balkå,  
Sveriges Kommuner och Landsting

Rättvisa procedurer bakom etiskt 
försvarbar prioritering av barnlösa par 
och ransonering av deras behandling
Håkan Lindström, Kvinnokliniken  
i Skellefteå, Västerbottens läns landsting
Susanne Waldau, Västerbottens läns  
landsting, Umeå universitet

Forskningsresultat från 
medborgardialog
Karin Rangin, Region Skåne
Johan Lidmark, Region Skåne

Öppna prioriteringar i Östergötland 
– reaktioner i medierna 
Karin Bäckman, PrioriteringsCentrum
Katrin Lindroth, PrioriteringsCentrum
Per Carlsson, PrioriteringsCentrum

Underlag för horisontella priorite-
ringar – är det möjligt?
Carina Persson, Örebro läns landsting
Örjan Garpenholt, Örebro läns landsting
Hans Dahlman, Landstinget i Västmanland
Kenneth Berglund, Landstinget i Uppsala län
Inna Feldman, Landstinget i Uppsala län
Tomas Svensson, Landstinget i Sörmland
Anders Andrén, Örebro läns landsting

Session F
Moderator: Kerstin Sjöberg, 
Sveriges Kommuner och Landsting

Prioriteringar och värderingar 
– projektet värdedialog
Sten Wiktorsson, Stockholms läns  
landsting

Ledarskapets betydelse för 
prioriteringar i vårdens vardag
Annelie Hellander, Svenska Kommunal-
arbetarförbundet
Eva Jönsson, Vårdförbundet

Hälso- och sjukvården till 2030 – hur 
kan finansieringsproblematiken 
hanteras? 
Pontus Johansson, Sveriges Kommuner 
och Landsting

Prioritering – en förskönande 
omskrivning av ransonering eller 
nyckeln till Sveriges tillväxtproblem?
Arne Björnberg, Pollex Retro AB

Session A
Moderator: Gösta Andersson,  
Landstinget Dalarna

Den politiska prioriteringsprocessen 
– erfarenheter från Västra Götaland 
och Östergötland
Anna-Lena Sörensson, Landstinget i  
Östergötland
Jonas Andersson, Västra Götalandsregionen

Session B
Moderator: Christer Edling,  
Svenska Läkaresällskapet

Implementering av Socialstyrelsens 
riktlinjer
Peter Garpenby, PrioriteringsCentrum
Göran Maathz, konsult, Socialstyrelsen
Susanna Lagersten, Stockholms läns  
landsting
Rune Holmsen, Stockholms läns landsting

Session C
Moderator: Barbro Westerholm, professor

Prioritering utifrån ett 
brukarperspektiv
Mats Bergström, Sveriges  
Pensionärsförbund
Bengt Fernström, Handikappförbundens 
samarbetsorgan
Lars Wettergren, Pensionärernas  
Riksorganisation

Workshop 4:  
Prioritering inom rehabilitering
Den prioriteringsmodell som prövats och vi-
dareutvecklats av Förbundet Sveriges Arbets-
terapeuter (FSA) och av Legitimerade Sjuk-
gymnasters Riksförbund (LSR) kan vara ett 
användbart redskap i praktiskt prioriterings-
arbete. Det konstaterade de arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och representanter från pa-
tientorganisationer som deltog i workshopen 
om prioritering inom rehabilitering. 
Nu behövs kunskapsspridning, något som 
Birgit Rösblad (LSR) och Inga-Britta Lind-
ström (FSA) menade att förbunden gemen-
samt kommer att arbeta vidare med. Priorite-
ringsriktlinjer kopplade till vårdprogram eller 
kliniska riktlinjer var ett sådant exempel som 
kom upp. Rehabiliteringsperspektivet kan bi-
dra till att synen på behov och patientnytta 
vidgas också i mera nationella utvecklingsar-
beten.

Workshop 6: 
Dags att reformera etiska plattformen!
Bl a diskuterades hälso- och sjukvårdens upp-
gift, vilken status de ingående principerna bör 
ha i relation till varandra, samt vad som bör 
vägleda beslut om ransonering.
På den första frågan om hälso- och sjukvår-
dens uppgift förekom förslag som ”att stärka 
den enskildes hälsa”, ”ha en lotsfunktion” 
samt ”bekämpa sjukdom och skada”.
På frågan om principernas status rådde enig-
het om att människovärdesprincipen är över-
ordnad. De övriga principerna får balanseras 
från fall till fall när de är i konflikt.
Frågan om vad som bör vägleda bortval be-
svarades med förslag som ”effekt/kostnad” 
och ”evidens”. Däremot gavs ett frågetecken 
för självförvållad sjukdom eller skada. 

Workshop 2: 
Prioriteringar i kommunerna
Den viktigaste frågan som diskuterades 
under workshopen var om det är möjligt 
att göra öppna och systematiska priorite-
ringar inom kommunal vård och omsorg. 
Svaret på frågan var ett obetingat ja, samti-
digt som flera svårigheter lyftes fram. Soci-
altjänstlagens konstruktion som en rättig-
hetslag försvårar genomförandet eftersom 
domstolarna kan pröva och underkänna 
kommunernas beslut. Många kommuner 
har också bristande utredningsresurser vil-
ket försvårar ett systematiskt arbete. 

– samt information från praktiskt prioriteringsarbete inom regioner och landsting i Sverige

verksamhetsområden. Under diskussionen 
betonades också vikten av en bra dialog mellan 
vårdprofession och politiker. 
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Den fjärde nationella prioriteringskonferensen arrangeras  i Örebro den 4–5 oktober 2007


