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Högtryck på prioriteringsfronten 

Drygt 450 konferensdeltagare var i 
Malmö 15-16 oktober 2009 och byggde 
kunskapsbroar om prioriteringar. Det 
var rekordmånga, vilket visar att priori
teringsfrågan blir allt aktuellare inom 
hälso- och sjukvården. Ett antal cen
trala teman ventilerades, varav några 
behandlas senare i denna rapportering 
från konferensen. 

Jag vill lytta fram några frågeställningar som 

jag inte tycker besvarades helt i Malmö utan 

behöver diskuteras ytterligare. Vi kunde kon

scatcra att den gränslösa vården i meningen vård 

i andra länder, knappast är ett hot mot våra 

prioriteringar i dagsläget. Antalet patienter som 

söker vård utomlands är mycket få. Det pågår 

diskussioner om regler inom EU som dock kan 

ändra förutsättningarna. Det finns med andra 

ord anledning att följa utvecklingen. 

Det finns också anledning att följa utveck

lingen och göra konsekvensanalyser av oli ka 

vårdvalsmodeller som nu införs. Farhågor om 

undanträngn ingseffekter har framkomm it. 

Det finns tecken på att grupper som har stora 

vårdbehov och nedsatt autonomi får stå till

baka. Det är viktigt att landstingen försöker 

följa detta systematiskt så att vi får fakta och 

inte bara är hänvisade till spekulationer. 

Prioriteringar i praktiken har funnits som ett 

tema vid flera av de tidigare konferenserna. 

Denna gång fick konferensdeltagarna ta del av 

värdefu lla erfarenheter från landsting som 

genomfört omfattande prioriteringsarbecen. 

Det är mycket intressant att det varit möjligt 

att genomföra omfördelningar som inneburit 

bortval av många insatser, utan sror opposi

tion vare sig från personal, patienter eller med

borgare. Det arbete som landstingen i Väster

botten, Jämtland och Kronoberg genomfört 

har gett ideer till andra när de ska planera sina 

processer, och visar också på svårigheter som 

måste bearbetas ytterl igare. Frågan om till 

exempel medborgarnas roll vid prioriteringar 

i hälso- och sjukvården är fortfarande obesva

rad. 

Även om det återstår många frågor kring poli

tiska prioriteringar, öppenhet, samverkan 

mellan kommuner och landst ing , priorite

ringar inom tandvården och hanteringen av 

nya dyra läkemedel, så framträder Sverige ur ett 

internationellt perspektiv som ett föregångs

land. Våra utländska gäster vid konferensen 

fram höll många gånger hur imponerade de är 

av den bredd och det srora engagemang Sverige 

visar upp inom prioriteringsområdet . Detta 

hörs även då vi presenterar prioritcringstank

arna i Sverige vid internationella konferenser. 

Vi väntar lite, men snart är det dags att börja 

planera för nästa konferens i Västerås 2011. 

Utvärderingen från Malmö visar att den upp

läggning vi hade i år uppskattades av de allra 

flesta. Deltagarna efi:erlyser dock ännu mer till

fallen för diskussioner. Vi ska göra vårt bästa 

för att göra den kommande konferensen ännu 

bättre. Min önskan så här inför jul är att v id 

nästa konferens kommer regeringens initiativ 

till revidering av den etiska plattformen att 

vara en central programpunkt. 

Avslutningsvis, ett stort tack t ill alla som med

verkat till genomförandet av Malmökonferen

sen, inte: minst till Region Skåne! • 

PER CARLSSON 

PRIORITERINGSCENTRUM 

PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskaps
centrum for prioritering inom vård och omsorg -
finns i Linköping och har Landstinget i Öster
götland som huvudman. PrioriteringsCentrum 
har ett nationellt uppdrag att, kring ämnet 
öppna prioriteringar: 
• bedriva forskning och utveckling av processer 

och metoder, 
• bidra till kunskapsöverforing mellan akademi 

och praktisk vård och omsorg. 
• skapa forum for kunskaps- och erfarenhets

utbyte, 
• stimulera till ökad medvetenhet och debatt. 
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Vårdens svåra val 
- IS år efter Prioritetsutredningen 

- Det är klokt att fundera på hur vi tar 
våra beslut och inse vikten av att 
skapa milstolpar, stanna upp, tänka 
till och pröva varför vi gör som vi gör. 

Socialminister Göran Hägglund 
(KO) inledde konferensen om priori
teringar i vården, kanske en av nämn
da milstolpar. 

I en rid när det finns oändligt av allt ställs vi 

inför o räkneliga val. Med mängden av val följer 

art der knappast är möj ligt att diskutera fram 

ett perfekt beslut för varje handling utan valen 

blir av nödvändighet omväxlande medvetna 

och omedvetna. För att göra bästa möjliga av 

situatio nen b ehöver beslutstagandet bli mer 

precist. 

- Nej, att låta slumpen avgöra är ingen bra 

ide, betonade socialminister Göran H ägglund 

i sitt inledningstal. Bättre är att prioritera med

vetet och utveckla förmågan att göra saker på 

err oprimalr sätt. Hur väljer vi? Vad är rätt? Att 

våra val möjligheter ändå är begränsade är 

uppenbart: 

- En tom plånbok ä r en väldigt tydlig be

gränsning, poängterade socialministern som 

menade art även om goda resurser ger fler gör-

1 iga val, så kommer resurserna aldrig att räcka. 

Vissa saker m åste väljas bort. Men för att 

Medvetna prioriteringar grundade på kunskap och etik 
är vad socialminister Göran Hägglrmd forespråkar. 

"Risken är att vi väijer det 

kortsiktigt lämpliga 

istället for det 

långsiktigt önskade. " 

GÖRAN HÄGGLUND 
SOCIALMINISTER 

valen inte ska bli godtyckliga m åste det finnas 

tydliga och rationella regler som hjälper oss att 

fatta kloka beslut. 

- Grund en är kunskap och etik och utgör 

den fasta mark under fötterna som behövs för 

att fatta sjukvårdens tusentals dagliga beslut, 

fortsatte Göran Hägglund och passade på att 

varna för korrsikrighet och lågpriorirera det 

förebyggande arbetet i sjukvården. 

- Risken är att vi väljer det kortsiktige lämp

liga istället för det långsiktigt önskade. 

För att uppnå ett bättre läge - perfekta blir 

vi aldrig, enligt socialministern - så behöver 

kunskap spr idas ytterl igare. Vägar t ill d et 

skulle kunna vara att stimulera kunskaps

baserad vård, bygga upp regionala cancercen

ter och kvalitetsregister med ökad datainsam-

ling, fortsätta analysera hjärtsjukvården, bli 

ännu bättre på att följa upp kvaliteten samt 

skapa strategier för öppna jämförelser av vå rd 

och omsorg. 

- O ch trots alla förbättringar måste vi ändå 

prioritera, menade Göran Hägglund och jäm

förde dagens situation med den när den ekono

miska krisen härjad e i början av 1990-talet och 

Prioritetsutredningen togs fram. 

- Prioritetsutrcdningen har spelat stor roll 

och viktigast var art nå fram t ill prioriterings

principer i bred enighet. De många och svåra 

diskussionerna på vägen skapade delaktighet 

och förankring. Att det sedan blev ännu svå

rare när det kom till implementering och mötet 

med verklighete n är en annan sak. 

På diskussionsvägen bör vi dock fortsätta 

vandra: 

- Det är goda värderingar och medvetna dis

kussioner som leder fram t ill de bästa beslut en, 

som inre ska överlåtas t ill enskilda utan tas i 

gemenskap. Gärna i möten mellan vårdragare 

och personal. V i måste samverka bättre, för 

Sverige är för litet fö r revirstrider. Då kommer 

vi att klara de stora utmaningar vi står inför; en 

allt kunnigare vård, nya dyra läkemedel och för

finad teknisk utrustning, sa Göran Hägglund 

och önskade auditoriet lycka t ill i arbetet med 

öppna prioriteringar. • 
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Gränslös vård i Europa 
- så fungerar det idag 

Världen krymper. Möjligheterna att 
söka vård utomlands ökar. Vart åker 
man? Varför? Vem betalar? 

Det lätt överraskande svaret på vart svenskar 

åker när de är ute efter vård utomlands är Fin

land. Nästan hälften av samtliga vårdsökare 

åker dit. Och man gör det från Norrbotten som 

har ett etablerat samarbete med grannen i öster. 

Därutöver söker ganska många svenskar vård i 

Spanien, företrädesvis för att en hel del bor dar 

periodvis, och Tyskland få r svenska patientbe

sök med hänvisning till deras högspecialiserade 

vård. Polen och Estland slutligen är länder som 

rar emot många tandvårdspatienter. 

- Tandvård är billigare i Baltikum än i Sve

rige, så det går att spara en del på patientavgif

ten där, förklarade Jonathan Olsson från För

säkringskassan. 

Inget lätt beslut 
En vanlig anledning till varför man väljer 

behandling i annat land är att man drabbats 

av långväntetid på hemmaplan. MenJonathan 

Olsson tror inte att beslutet att söka vård utom

lands är helt titt att fatta: 

- När det handlar om sjukvård vill männis

kor ha trygghet, så att åka bort för att få vård är 

för de allra flesta att ta ett stort steg. De som 

ändå reser har ofta anknytning till värdlandet, 

behärskar språket eller har anhöriga på plats. 

Liten verksamhet 
Det är landstingen och försäkringskassan som 

håller i den gränslösa vården. Landstingen har 

möjlighet - inte skyldighet - att remittera till 

hela världen, vilket i de här fa llet oftast betyder 

EU-länderna och USA. Det sker i liten omfatt

a ing och det handlar mestadels om specialise

rad vård av typen hjärtoperationer, ögonopera

tioner och fosterdiagnostik . Landstingen 

beslutar och betalar (även reskosmaden) och 

patienten bidrar med svensk paLiemavgift. 

Är väntetiden för att få en behandling orim

ligt lång i Sverige kan försäkringskassan bevilja 

förhandstillstånd för att söka vård i annat EU/ 

EES-land eller Schweiz. Men några obeprövade 

behandlingar eller experimem betackar man sig 

för. Vid resor med förhandstillstånd betalar 

patienten den avgift som gäller i vård landet. 

- C irka tvåhundra söker tillstånd varje år 

och ett hundratal blir beviljade. Ganska få med 

andra ord, konstaterade Jonathan Olsson. 

Betala resan själv 
Fler, cirka 1 200 personer varje år, väljer att 

ansöka om ersättning i efterhand och betalar 

då själv svensk paticmavgift. Svensk sjukvård 

kostar i sin helhet cirka 191 miljarder varje år, 

den gränslösa sjukvården tolv miljoner. 

- Inte mycket i förhållande till helheten 

alltså, kommenterade Jonathan Olsson och 

påpekade att patienten själv står for res- och 

kringkostnader i de fall som försäkringskassan 

hanterar tillstånden. 

En diskussion pågår inom EU om ett nytt 

direktiv som skulle öppna möjligheterna for 

ökad rörlighet. Den politiska stötestenen hand

lar om eventuellt krav på fö rhandstillstånd. • 

Jonathan Olsson är verksamhetsutvecklare för 
1nternat1onella vårdfrågor på Försäkringskassan 
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Sjukvårdspolitiska utmaningar 
- ökad rörlighet, ökade risker 

- Nya och stora utmaningar väntar oss 
när patientrörligheten i sjukvården 
ökar, konstaterade Lars-Erik Holm, 
generaldirektör för Socialstyrelsen. 

Vård i andra länder handlar om bå
de möjligheter och utmaningar. Vem
kan dra nytta av rörligheten? Vad 
kan man förvänta sig av andra län
ders vård? 

- Grunden i den svenska sjukvården är att den 

med störst behov ska få, vilket kommer till 

uttryck i prioriteringsprinciperna. Dessutom 

ska hela befolkningen ha god hälsa och vård 

på lika villkor, vården ska ges med respekt och 

det är den som har det största behovet som ska 

ha företräde, inledde Lars-Erik Holm, general

direktör för Socialstyrelsen. 

l Sverige förväntas vården dessutom vara 

kunskapsbaserad och ändamålsenl ig, säker, 

patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i 

rimlig tid. Hur förhåller man sig till dessa krav 

när vården blir allt mer gränslös? Lars-Erik 

Holm pekade på faror och fördelar och menade 

att patienrrörligheten gör det pågående priori

teringsarbetet desto mer angeläget: 

- Det behövs fler öppna beslut om priorite

ringar, personalen ska slippa att själva besluta 

om ransoneringar, den etiska plattformen bör 

göras mera känd och medborgarna behöver få 

större insyn i prioriteringsarbetet. 

Plus och minus 
Om vård utanför Sveriges gränser verkligen 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 

är det svårt att uttala sig om, eftersom hälso-

och sjukvårdssystemen i EU ser oli ka ut och 

enhetlig medicinsk praxis saknas. Ska man ut 

och "vårdresa" så gör man därför klokt i att ta 

reda på vilka rättigheter man har, både inom 

och utom landets gränser. 

I Sverige försöker man arbeta riskförebygg

ande för att förhindra vårdskador. I Europa 

kan det vara lite si och så med det; graden av 

säker vård varierar när det exempelvis gäller 

efrervård, komplikationer och dokumenta

tionsruti ner. 

- Var medveten om att ökad patientrörlighet 

innebär ökade risker, manade Lars-Erik Holm: 

- Vad gör man om man får en skada, när 

man befinner sig på bortaplan? Eller drabbas av 

en vårdrelatcrad infektion? 

Rationell vård i tid 
Att erbjuda en jämlik vård avseende geografi, 

kön, ålder eller socioekonomi är en minst lika 

stor utmaning, i en tid när klyftorna snarare 

verka djupna än plana ut. 

- När möjligheterna blir fler är det de starka 

grupperna som tar för sig; de är bra på att ta till 

sig in formation och kan dessutom betala for sig. 

Det är knappast de multisjuka äldre som nytt

jar den gränslösa vården. 

Däremot kan en större rörlighet öka patien

tens inflytande och delaktighet, anade foredra

garen, om man lyckas skapa möjligheter att 

informera sig om vårdens kvalitet. 

- Klart positivt är dock att det större utbu

det ger bättre möjligheter till vård i rimlig tid. 

Och jag tror också att rörlighet kan bidra till en 

rationellare användning av vård, avsluradc 

Lars-Erik Holm. • 

Lars-Erik Holm är sedan 2008 generaldirektör för 
Socialstyrelsen. Han är läkare och var tidigare chef 
för Statens strålskyddsmstitut. 
Lars-Erik Holm är också ordförande i Internationella 
strålskyddsinstitutet och svensk representant 1 FN:s 
vetenskapliga strålningskommitte. 



Vad händer i Västerbotten, Kronoberg 
och Jämtland? - att arbeta med öppna prioriteringar 

Landstingen i Västerbotten, Krono
berg och Jämtland har tagit varsitt 
fast grepp om prioriteringsarbetet. 
Hos alla tre har behovet av öppna 
och strukturerade prioriteringar bli
vit allt tydl igare i en tid när man vill 
göra mer än pengarna räcker till. 

- Hos oss i Västerbotten behövde vi investera i 

nya medicinska metoder och förändra vår orga

nisationskulrur samtidigt som ekonomiska 

svårigheter förväntades, berättade Susanne 

Waldau. 

I Jämrland såg det ungefår likadant ur med 

det tillägget atr allt farre bor i länet, med mins

kande skatteunderlag som följd. Och i Krono

berg hägrade önskemålet an göra ett bra arbete 

och ha en stark ekonomi med utrymme for 

urveckling. Samrliga gick in i priorireringsarbe

ter genom art identifiera de åtgärder som är 

Anders Wermerberg 
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lägst prioriterade och som motsvarar tio pro

cent av budgetramen. Först vertikalt, det vill 

säga inom varje område, sedan horisontalr, 

mellan verksamhetsområdena. Värdera och 

rangordna. 

- Vi har försökt värdera kosmad konrra resurs 

och effekt konrra konsekvens, sade Styrbjörn 

Östberg, cheAäkare i Landstinget Kronoberg. 

Under arbetet har information, utbildning 

och delaktighet varit viktigt för den interna 

legitimiteten. Processen i sig har sedan genere

rar kunskap och bra diskussioner. 

Nästa omgång blir värre 
Vad var det då som hamnade i kolumnen för 

icke-göra? Bortprioriterar blev i första hand 

insatser till relativr friska. Vidare erbjuder man 

fårre återbesök och kontroller samtidigt som 

egenvård uppmunrras. 

- I den första omgången handlade det om 

Susa11ne Waldau 

många "lågt hängande frukter", der kommer 

absolut art bli allr svårare med riden, kommen

terade Sryrbjörn Östberg. 

- De mest kosmadsbesparande årgärdsbc

gränsningarna hos oss är minskad användning 

av datorer, halverad mängd tcststickor vid 

egenmätning av blodsocker, minskad hemleve

rans av läkemedel, begränsad inläggning så att 

vi inte ger "onödig" IVA-vård, begränsad för

skrivning av receptfria läkemedel och begrän

sad mängd återbesök hos läka re, berät tade 

Susanne Waldau. 

I Jämtland har man också gjort effektivise

ri ngar inom bland annat jour och beredskap, 

bemann ingsnormer, schemaläggning. lokal

kosmader och alternativa driftsformer, kunde 

Anders Wcnncrbcrg imyga. 

Nytt och bättre 
An man har nån ett resultat som är i samklang 

Styrbjöm Östberg 



med den etiska plattformen är alla tre överens 

om; vården stärks för de svårast sjuka medan de 

friska och lindrigt sjuka får stå tillbaka. Man 

skapar mer hälsa och nytta för de resurser som 

finns. En rad åtgärder har man kunnat inprio

ritera: I Västerbotten har man bland annat för

bättrat den palliativa vården i glesbygd, man 

jobbar bättre med KOL och lägger mer resur

ser på psykiatrin. I Kronoberg har man satsat 

på nya åtgärder som exempelvis screening for 

bukaortaaneurysm och robotkirurgi. I Jämt

land räknar man med att under i.010 kunna 

bereda plats for nya eller förbättrade åtgärder 

och aktiviteter. 

I den följande diskussionen frågade Per 

Carlsson, PrioriteringsCentrum, om reaktio

nerna på arbetet: Har politikerna mod att ta 

borr något? Vad säger medborgarna? Hur har 

massmedia hanterat frågan? Men några drama

tiska svar blev det inte. Nej, reaktionerna från 

alla håll har varit beskedliga, politikerna har 

gjort vad som förväntas och pressen har varit 

neutral. till och med vänlig. 

- Jag tror att tiden är mogen för priorite

ringar; folk tycker helt enkelt det är dags att göra 

något, kommenterade Susanne Waldau. • 

Susanne Waldau är priontenngsstrateg i Västerbot
tens läns landsting, StyrbJörn Östberg är chefläkare 
i Landstinget Kronoberg och Anders Wennerberg, 
proiektansvang för Hälsoval Jämtlands län. 

Internationell utblick 
- gränssättning i teori och praktik 

Norman Danielr 

- Nog är det ironiskt att jag som ame
rikan ska säga något om prioritering
ar till er svenskar, inledde N_orman 
Daniels sin föreläsning om hur man 
på ett rättvist sätt kan sätta gränser 
inom hälso- och sjukvården. 

Gränser är något av en bristvara i USA: 

- Prioriteringar vill man inte prata om hos 

oss, trots att vi - relativt sett - gör av med mer 

pengar än i Sverige och får ut hälften av nyttan, 

konstaterade Norman Daniels och erkände sig 

imponerad av det goda prioriteringsarbetc som 

pågår i Sverige. Han fortsatte att tala engagerat 

om nödvändigheten av gränser fö r att kunna 

tackla rättvisa kontra rimlighet och illust

rerade med exempel från USA och Mexico. 

Henrietta Ewart 

Norman Daniels utvecklar sina teorier i boken 

Setting Limits Fairfy: Leaming to Share Resour

ces for Health. 

Henriecta Ewart i sin tur talade under rub

riken "När evidens inte är nog", om erfarenhe

ter av praktisk gränssätrning i brittisk primär

vård, v ilket i sto ra delar handlade om 

politikernas roll, vikten av att förd politik är 

öppen och tydlig samt om regler som alldeles 

för ofta är ogenomtänkta, obegripliga, motsä

gelsefulla, föränderliga, utbytbara och uran 

kongruens. • 

Norman Daniels är professor på Harvard School 
of Public Health, Boston, USA. Henrietta Ewart 
är läkare och konsult 1 folkhälsofrågor 1 Oxford, 
Storbnttarnen. 
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Vem är det som bestämmer egentligen? 
- olika aktörers syn på prioriteringar i vården 

Vad tycks det om prioriteringar i vår
den? Ja, se det beror alldeles på vem 
man frågar. 

I en attitydundersökning i Södra 
sjukvårdsregionen har drygt 1 600 

politiker, högre tjänstemän, klinik
och vårdcentralschefer samt primär
vårdsläkare sagt sitt. De är inte själv
klart överens. 

Grund frågan är väl om man rycker att hälso

och sjukvårdens nuvarande resurser räcker till 

för att tillgodose alla sjukvårdsbehov. För är 

det så, är ju inte prioriteringar så mycket att 

snacka om. Och faktiskt, nästan en fjärdedel av 

politikerna tycker att resurserna räcker till allt. 

- Politiker är mer optimistiska än andra. 

Kanske har de en lösning vi inte känner till, frå

gade Per Rosen vilket föranledde en kommen

tar från Jesper Persson: 

Vad är vård värd, fa1111 sig Jesper l'ersson foranledd att fråga, med ranke på att det är dyrare 
att gå till frisören iin till liikaren. 
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- I stort sett alla är medvetna om att resur

serna inte räcker. Och att det antagligen 

kommer att se ut så också imorgon; klyfi:an 

mellan resu rscr och behov består. 

Men hur ska det problemet lösas, ska 

patienterna betala mer? Nej , svara r politikerna. 

Jo, patienterna borde betala lite mer, svarar 

läkarna och tjänstemännen. Det faktum att 

det faktiskt är dyrare att gå till en frisör än till 

en läkare, fick J esper Persson att retoriskt 

fråga: 

- Vad är vård värd egentligen? 

Högre skatt, mindre utbud? 
Är lösningen att öka de offentliga utgifi:erna för 

hälso- och sjukvården? Ja, säger 6+ procent av 

sjukhusläkarna medan övriga grupper fördelar 

sig jämt mellan ja och nej. 

- Specialistläkare ser nog tydligare att kom

mande medicinrekniska produkter och läke

medel kommer att kosta betydligt mer framö

ver, tolkade Jesper Persson, och gissade art 

svaren sett annorlunda ut om man istället 

frågar om skatterna bör höjas. 

Ska resursproblematiken hanteras genom 

minskat utbud, eller ska hälso- och sjukvården 

alltid vara skyldig art erbjuda bästa tänkbara 

vård, oavsett vad d et kostar? Den frågan place

rade politiker och tjänstemän i var sin ringhörna. 

Mer än hälfi:en av politikerna tycker an hälso

och sjukvården alltid ska erbjuda bästa tänkbara 

vård. Närmare nittio procent av tjänstemännen 

säger nej, det ska vi inre alls. 

- Och de rvå grupperna ska jobba mot 

samma mål, utropade Per Rosen, förde in 



nyttoperspektivet i resonemanget och frågade 

publiken om rvå månaders överlevnad verkli

gen är värd rvå miljoner. Svaret levererade han 

själv: 

- Vi kan inre erbjuda vård till vilket pris som 

helst - då drabbas någon annan. Ja rill en 

patient, resulrerar alltid i nej rill en annan. 

Vem ska få vård? 
36 procent av politikerna är ambitiösa och 

rycker att allmänheten alltid ska ha rätt till 

offentlig sjukvård, oberoende av hur lindriga 

besvären är, medan 77 procent av rjänsremän

nen är mer kallhamrade och säger nej. 

- Det är ingen hemlighet art banala åkom

mor sätts på dyra behandlingar trots att det 

kanske inte ens behövs. Vi vet också art ungas 

upplevelse av ohälsa har ökar dramatiskt de 

senaste 15 åren. De är inte drabbade av sjukdom, 

men söker ändå vård, kommenterade Jesper 

Persson. 

Vem bestämmer? 
Ett av undersökningens mest spretiga svar 

handlade om vem der faktiskt är som bestäm

mer, som står för prioriteringarna i vården. 

Lejonparten av tjänstemännen anser att der 

vare sig är politiker eller läkare. Vårdcenrrals

chefer och primärvårdsläkare tycker att det är 

politiker som prioriterar, medan politiker 

tycker att läkarna prioriterar. 

Läkarna anser dessutom att politiker och 

tjänstemän har inflytande som egendigen 

borde ligga på läkarna, samtidigt som man 

rycker att poliri kerna bör ta ett större ansvar. 

- Vi kan inte erbjuda vård till vilket pris som helst- då drabbas någon annan. ja till en patient, 

resulterar alltid i nej till en annan, konstaterade Per Rosen. 

Slutsatser 
Sammanfarmingsvis visade undersökningen: 

• samstämmighet råder om att resurserna 

inte räcker; 

• höjda skatter, effektiviseringar och mer 

patientavgifter föreslås; 

• politikerna är mest generösa; 

• många vill ha mer inflytande, men inte 

alltid mer ansvar; 

• nästan alla föredrar öppna och offentliga 

beslursprocesser. • 

Jesper Persson är överläkare och verksamhetschef 
för medicinkliniken på Centralsjukhuset 1 Kristian
stad. Per Rosen är prionteringssamordnare 1 Region 
Skåne. 
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Medborgardialog i Skåne 
- ett lovvärt systematiskt initiativ 

I Skåne pratar politikerna med med
borgarna. Om sjukvård - inte minst 
prioriteringar- kultur, kollektivtrafik, 
infrastruktur och hur det är att leva 
och bo i Skåne. För det belönas de 
med en vitaliserad demokrati, ut
vecklad politikerroll, ökad legitimitet 
och en mer medveten befolkning. 

Hur ska man presentera ett arbete med namnet 

Skånedialogen om inte via en dialog. Birgitta 

Viklund, direktör for området demokrati

mvcckling i Region Skåne förde ett samtal inför 

publik med Marie Ljung (M), Mats Persson 

(FP) och Per-Ingvar Johnsson (C), ledande poli

tiker i tre av Skånes fyra regionala beredningar 

för tillväxt och hälsa. De samtalade kring den 

enkät och de dialoggrupper som gett 78 politi

ker möjlighet att under två och ett halvt år möta 

runt 10 ooo medborgare. 

Varför är ni ute och träffar 
medborgare? 

- Traditionellt ses polit iker som några som 

ska "fixa välfård"; andra sräller krav och politi

kerna står till svars. Eftersom pengapåsen är be

gränsad så blir d ialogen ett sätt för oss att få 

underlag till vad folk tycker om olika saker. 

Alla vinner på det, konstaterade Mats Persson 

och Per-Ingvar Johnsson kallade arbetet for ett 

systematiskt sätt att samla in synpunkter. 

Hur går dialogmötet till? 

- Vanligen startar man med ett föredrag, sedan 

blir det diskussioner i grupp ~om sedan lyfts 

till en gemensam diskussion. Efteråt skrivs en 
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rapport. Och medborgarna är verkligen aktiv: 

deltagande, berömde Marie Ljung. 

- Det skapas ömsesidighet; numera delar vi 

världsbilder, och vi har kunnat stryka streck över 

envisa och efterhängsna myter om vården, sade 

Per-Ingvar Johnsson och fick medhåll av Mats 

Persson: 

- Befolkningen är kunnig, ser sammanhang 

och vill gärna vara med och prioritera. Och det 

Överst Jr v: Birgitta Viklund, Marie Ljung, Mats 
Persson, Per-Ingvar Johmso11. 

är bra att de är med, men vi far inte glömma att 

det är de förtroendevalda som måste ta ansvar. 

Hur används medborgarna 
och deras resurser? 

- Vi försöker väcka opinion kring de frågor som 

medborgarna lyfter fram. Vi har exempelvis fått 

starkt stöd för att arbeta mer hälsofrämjande, 

och har satt upp farten när det gäl ler fysisk akti-

vitet på recept, berättade Per-Ingvar Johnsson. 

- Informationen förmedlar vi ända in i full

mäktige, sade Marie Ljung. 

De grupper som inte självmant kommit till 

dialoggrupperna, har man sökt upp. Unga män

niskor, till exempel, har uppsökts på festivaler, i 

gymnasieskolor och bland idrottsföreningar. 

Där har diskussionerna handlat mycket om 

egen-

ansvar och hälsofrämjande arbete. Mats Pers

son poängterade att d et finns ett stöd i befolk

ningen för att man i sjukvården ska våga ställa 

"obehagliga" frågor till patienter, exempelvis om 

alkoholvanor. 

Vad är det bästa med dialogen? 
Och vad behöver vi göra bättre? 

- Kunskapen vi fa r - bilden av befolkningens 

tankar - använder vi i bcslutsprocessen. När 

det gäller prioriteringsarbete är vi dock bara i 

början. Där vore det roligt att få arbeta vidare 

med konkreca fall, tyckte Mats Persson. 

- Jag tycker det bästa är att politikerrollen har 

blivit mer lyssnande och att vi har mera kunskap 

inför beslut. Däremot behöver vi bli bättre på att 

söka upp Aer ungdomar i deras miljöer och få 

konrakt med Aer människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk, fortsatte Marie Ljung själv

kritiskt.Per-Ingvar Johnsson instämde: 

- Vi borde nå längre ut, vi har ännu bara vänt 

oss till en procent av befolkningen. Men bra är 

att arbetet är långsiktigt och skapar förtroende 

för politikerna. • 

Birgitta V1klund är direktör for demokrat1utveckhng 
1 Region Skåne. Marie Liung. Mats Persson och 
Per-Ingvar Johnsson är politiker 1 Region Skåne. 



Hur rättvisa är vårdvalsmodellerna? 
- så är det tänkt att fungera 

- Man kan enkelt säga att de vårdvals
modeller som införts över landet an
tingen är av stockholmstyp eller hal
landstyp. Kunskaperna om fö ljder 
och effekter ur ett prioriteringsper
spektiv av de två, är än så länge gan
ska begränsade, men inga fler än 
Stockholm verkar vilja ha stock
holmsmodellen, konstaterade An
ders Anell inledningsvis då han redo
gjorde för en jämförelse mellan sju 
olika modeller. 

Det som skiljer de två övergripande modellerna 

är att man i Stockholm har mer fokus på hus

läkare, ungefår som man hade på 90-talet. Till 

skillnad från övriga har stockholmarna valt att 

huvudsakligen ha en rörlig besöksersätrning 

och begränsat kostnadsansvar. 

- I internationellt perspektiv kan man kalla 

den rraditioncll, sade Anders Anell och beskrev 

Hallands modell - vilket inbegriper de övriga 

- som mer innovativ och i svensk tradition; en 

mer sammanhållen primärvård med team och 

större enheter, hög andel fast ersättning och 

mycket kosmadsansvar. 

S:i härlångt kan man konstatera att 

både Halland och Stockholm har 

nått sina uppsatta mål. I Stock

holm har antalet besök blivit 

fler och mångfalden har ökat. 

- Om det är detsamma 

som b ra vet vi dock än n u 

inget om, kommenterade 

Anders Anell. Vi har kunnat 

se en orättvisa i Stockho lm i 

och med att besöken i socioeko

nomiskt tunga områden har ökat, 

samtidigt som resurserna har gått från 

läkarna som arbetar i de områdena. 

Halland i sin tur har nöjda invånare, och 

fler än tidigare har kontakt med läkare. Man 

Anders A11ell pekade pil det faktum titt man kunnat 
se en orättvisa i Stockholm, i och med titt resurser 
går från de läkare som nrbet11r i tyngre områden. 

har också ökat mångfald, kompetens och resur

ser i närsjukvården. 

Effekterna av hallandsmodcl lens höga 

andel fast ersättning och mycket kosmadsan

svar är att vårdenheterna får ta större finansiel l 

risk och då också större del av prioriterings

ansvaret. Följden av det kan bli att enheter 

lockas att marknadsföra sig i "friska" områden. 

- Därför är det angeläget att ersättningen 

till vård givarna riskjusteras; den ska vara större 

fö r en sjuk 85-åring än för en frisk, eftersom 

insatsen annars leder till minskad vinst, sade 

Anders Anell. 

Kosmadskontrollen riskerar då att bli allt

för dominerande, med underbchandling och 

urholkat förrroende från patienter som följd. 

Bra med rörlighet 
Anders Anell tror att modellerna kommer att 

fungera bättre ju Aer som väljer att byta vård

givare. Men trögheter finns, det är hittills få 

som verkl igen sökt sig till en ny vården het. Är 

man frisk ser man ingen större anledning och 

är man sjuk stannar man gärna där man redan 

är känd. De som trots detta vill se sig omkring 

i utbudet har svår t att bedöma vad de ska 

välja. Ofi:a blir geografisk närhet eller t ips från 

bekanta avgörande. 

- Kanske skulle information och hjälp från 

landstingen ge bättre underlag för att jämföra 

enheternas egenskaper, trodde Anders Anell. 8 

Anders Anell är professor 1 hälso och sjukvård· 
ens organisation och ekonom1styrn1ng vid Lunds 
universitet 
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Kan ransonering bli rättvis? 
- en konkret vägledning 

- All ransonering bygger på priorite
ring. Den etiska plattformen ger ra
mar för prioriteringar inom svensk 
hälso- och sjukvård, men det är ändå 
inte så lätt. Plattformen är alltför 
abstrakt för att ge konkret vägled
ning i ransoneringssituationer. Vi be
höver tolka, förtydliga och konkreti
sera, inledde Lars Sand man. 

Ransonering kan göras på olika sätt. Vi måste, 

enligt Lars Sandman, ransonera 

• på nivå, det vill säga minska graden av 

behovsuppfyllelse; 

• avseende tid, vänta med art uppfylla 

behovet och 

• avseende indikation, vänta t ills behovet 

blivit så allvarligt så att en åtgärd är 

indicerad. 

Arbetet ska utgå från den etiska plattform

en vilket, när det gäller människovärdesprinci

pen, gör att man inte får ta hänsyn till kön, 

ålder, självförvållade skador, skadlig livsstil 

eller social och ekonomisk ställning i sig. 

Välj rätt kriterium 
För att rangordna mellan olika typer av behov, 

och ändå utgå från behovs- och solidaritetsprin

cipen, har Lars Sandman, tillsammans med 

kollegan Gustav Tinghög, formulerar ett antal 

mer konkreta kriterier. Inledningsvis handlar 

det om att bedöma hur man ska ta hänsyn till 

behovet. Rimligast är att ra hänsyn till nuva

rande och framtida behov, samt komma fram 

till hur livskvalitetsbehov respektive livslängds

bchov ska bedömas. 
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- När det gäller livslängd behoven gäller det 

att inte smuggla in det" förbjudna" kriterier kro

nologisk ålder. Och när det gäller livskvalitets

behov måste vi göra vissa generaliseringar om 

vilken nivå vi ska bedöma behovet i relation till. 

- Kan vi hirra en miniminivå för livskvalitet, 

där man kan säga, att om vi ligger över den har 

vi inget behov som man behöver vård för, frå

gade Lars Sandman. 

Vid bedömning av livskvaliretsbehoven så 

är storleken på behovet det som framförallt ska 

vara vägledande, men man har även valt att 

väga in pårrängandegrad och akuthetsgrad. 

- Påträngandegrad betyder att man frågar 

sig hur lätt det är att glömma bort behovet. 

Exempelvis kan viss smärta vara svår att bortse 

från, vilket betyder att påträngandegraden är 

hög, förklarade Lars Sandman. 

Inga alternativ? 
Vid ransonering enligt kosmadseffektivitets

principen är ett första kriterium att titta på 

om åtgärden kommer över en viss minimieffekt. 

Om inte, verkar det rimligt att inte använda sig 

av åtgärden. 

Vid rangordningen tittar man på om effekt

en är optimal i relation till behovet; om beho

vet rillfredställs. Om inte, så kan prioriteringen 

sänkas. 

- Det vill säga: gör inte åtgärden någon 

vidare nytra, så kan vi hoppa över den, klar

gjorde Lars Sandman. 

Det kan också hända att rangordningen 

handlar om åtgärder som inte har något alcer

nariv. 

- Om vi har svåra och stora behov som 

saknar alternativ, så är det mindre troligt att vi 

kan ransonera dessa även om effekten på åtgär

derna är måttliga. Däremot kan också ett svårt 

och stort behov ransoneras om åtgärderna har 

dålig effekt och/eller hög kostnad per effekt. 

- Det är rimligt art göra skillnad om graden 

av kosmadseffekrivirer beror på hög kostnad 

eller dålig effekt, eftersom effekten bör gå före 

kostnaden - som vi tolkar den etiska plattfor

men. Det bö r då ha betydelse för ransone

ringen. 

Sänkt ranking 
Hur ska man då tänka när man förändrar rang

ordningen? 

• Först: titta på behovets storlek. 

• Sänk sedan rangordningen efter hur 

mycket effekten avviker från optimal effekt. 

• Därefter sänker man ytterligare om 

åtgärd-en kräver hög till väldigt hög 

kos mad per effekt. 

• Ransonering sker därefter med början i det 

som är lägst rankat. 

• På lägsta rangordningsn ivå ransonerar man 

enligt ordningen litet behov, liten effekt, 

hög kostnad i förhållande till effekt och om 

det kanske går a[[ kompensera med något 

annat. 

- I framtida forskning kommer vi an titta 

vidare på de[[a med egenvård och egenansvar 

som möjliga ransoneringsalrernativ, avslutade 

Lars Sand man. • 

Lars Sandman kan titulera sig etisk rådgivare, 
praktisk filosof och professor. Han är verksam vid 
PrionteringsCentrum och Vårdhögskolan 1 Borås. 
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Kriterier för rättvisa 
- om avvägningar mellan fyra typer 

Vad tusan är rättvisa, ställdes frågan 
lätt provocerande och blev tämligen 
omgående besvarad med "ingen vet, 
och alla undrar". Kanske är livet pre
cis så orättvist som talesättet säger. 

- Säkert är i alla fall att rättvisa inte 
är jämlikhet och att hälsa inte är sjuk
vård. Det krävs ojämlik vård för att 
få jämlik hälsa, slog Gustav Tinghög 
fast. 

- Nu ska vi ha lire hjärngympa, forrsarre Gusrav 

Tinghög och presenrerade följande ransone

ringsdilemma for att få publiken arr ränka rill 

och fundera över rättvisebegrepper. 

Anrag atr du är chef for en sjukvårdsavdel

ning med IOO intagna parienter. Dessa patien

rer är identiska på alla sätt förutom att: so av 

patienterna behöver två piller var for att över

leva (err piller hjälper inre), och so av patien

terna behöver ett piller for att överleva. Du har 

50 piller och kan inte få Aer. 

Vem ska få pillerna? På vilken grund borde 

patienterna som får piller väljas ut? 

- Frågan är vilka man ska satsa på? Ekono

men säger antagligen "ge till dem som bara be

höver ett piller för arr överleva" medan vården 

hell re funderar på att "kanske lotta ut pillren", 

anade G ustav Tinghög och satte publiken på 

prov med ytterligare en fråga. Nu en komplice

rad variant om vem som ska få det alltför dyr

bara vaccinet - som inte räcker rill alla - och av 

vilka orsaker. För att lösa detta på ett accepta

belt särr gäller det art göra en avvägning mellan 

de fyra huvudtyperna av rättvisekrirerier; lika 

behandling, behov, maximering och egenan

svar. Gustav Tinghög lotsade publiken vidare: 

Lika behandling 
Den här rypen av kriterier relaterar till männis

kovärdesprincipen och fokuserar på likhet i för

utsättningar till vård snarare än att alla är bcrät

rigade till exakt samma vård. För arr avgränsa 

det offentliga åtagander finns det i huvudsak 

två rillvägagångssärt: lorteri eller behandla 

enligr "först rill kvarn" tills resurserna rar slut. 

- Fördelen med lotteri är att alla får samma 

chans, det är snabbt , enkelt och kräver lire infor

mation. Nackdelen är att man lämnar en del 

moraliska hänsyn därhän, som att en behand

ling kanske har liren effekr for en patienr men 

stor for en annan, resonerade Gustav Tinghög 

och fortsatte: 

- Först till kvarn, som princip for arr fördela 

knappa resurser, kan kanske passera som en 

form av lotteri men i själva verket gynnas starka 

grupper ... det är inte så rättvist. 

Med andra ord är kriterier som relaterar till 

människovärdesprincipen inte särskilt använd

bara som stöd for art avgränsa det offentliga 

åtagandet. 

Behov 
När man relarerar t ill behovsprincipen så ska 

den med srörsr behov priorireras högsr, men art 

avgöra vem som har srörst behov - den sjukaste 

eller den med porentiellr Rest år kvar att leva -

är inte der enklasre. 

- Väljer man den med sämst hälsa kan der 

vara som art slänga resurserna i en borrenlös 

brunn, om man inte rar hän

syn rill vilken effekr behand

lingen har. 

Sedan kan man även 

anse art priorirera de yngsra 

är der mesr rärtvisa, efrer

som dessa har hafi: minsr lev

nadsår och der vore rimligr 

att de får gå före äldre perso

ner for att få samma möjlig

herer arr leva ert fullvärd igt 

liv. 

Gusrav Tinghög finner 

det egendomligt att man i 

den etiska plattformen tar 

ett karegoriskr avstånd från 

priorirer utifrån ålder. "Sju

kasr först" har däremot en 

srark ställning i den etiska 

plattformen. 

Maximering 
Maximeringskriterier har 

koppling till kosrnadseffek

tiviretsprincipen, men der är 

inte för den skull helt klart 

vad det är som ska maxime

ras, räddade liv eller lev

nadsår. Problemet kan vara 

att maximeri ngskriterier 

inte tar hänsyn till hur saker 

och ring fördelas, så att man 

exempelvis får ut mer av att 

behandla de som har det 

bättre ställt och kanske lever 

ett hälsosammare liv. 



Kostnadselfektivitetsprincipen gör dock att 

valet fallit på att fo kusera på levnadsår och 

QALY:s (G.!:ality Adjusted Life Years), vilket 

innebär att man inre enbart tar hänsyn till hur 

lång tid någon lever utan också hur god livskva

litfo är under tiden. 

- Det kan ryckas lire konstigt eftersom man 

har kategoriskt avfö.rdat ålder som ett behovs

kriterium. Maximerar man levnadsår så priori

terar man underförstått just utifrån ålder, kon

staterade Gustav Tinghög. 

Egenansvar 
Människor bör i största möjliga mån ta ansvar 

for sin hälsa och for sin vård. Det är de två 

huvudtyperna av ansvarskriterier. Ansvar for 

hälsa är den som ofi:asr diskuteras. 

- Det är lätt att man fastnar vid att diskutera 

om rökare ska hållas ansvariga for sin dåliga 

hälsa eller om människor som lever ohälsosamt 

är mindre berättigade till sjukvård jämfört 

med dem som lever hälsosamt. Å ena sidan kan 

man rycka att det är rimligt att man får bära 

konsekvenserna av sitt eget handlande, å andra 

sidan är det snudd på omöjligt att fastställa det 

kausala sambandet mellan beteende och hälsa, 

reflekterade Gustav Tinghög och undrade hur 

man ska avgöra vad som är ett fritt val, vad som 

-Ar det OK att cykla i Stockholm, frågade GuJtav 
Tinghög apropå kriteriet egenamvar. 

är socialt betingat och vem som ska avgöra vad 

som är ett normalt riskbeteende och vad som 

utgör en onödig risk. 

- Är det OK att cykla i Stockholm? Spela 

korpfotboll - är det onödigt r iskfyllt? 

Att använda egenansvar for hälsa som en 

princip vid resu rsfordelningsbeslut blir därmed 

praktiskt väldigt svårt, efrersom det ofta är 

oklart vad som orsakar ett visst ohälsotillstånd. 

Kanske skulle man kunna använda egenansva

ret som ransoneringskriterium när allt annat är 

lika och man måste välja mellan två. 

- Men det förutsätter att man verkligen 

kunnat fastställa egenansvar, underströk Gus

tav Tinghög. 

Ansvar för vård 
Individen kan, en ligt Gustav Tinghög, ibland 

och under vissa förutsättningar, ta ansvar for 

vissa delar av sin egen vård. I så fall krävs det 

att ind ividen är informerad och självständig, 

nivån på externa effekter är låg och att någon 

tillhandahåller vård till ett överkomligt pris. 

Vården bör också ges av medicinsk nödvändig

het, inre av livssrilsförbärrrande skäl. 

- Vård ska man inre vilja ha, avslutade Gus

tav Tinghög. • 

Gustav Tmghög är projektledare vid Prionterings

Centrum och doktorand vid Linköpings universitet 
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Reflektioner från praktiken 
- hur politiker tänker kring ransonering 

Vilket ansvar har politiker för priori
tering och vi lka är förutsättningarna 
för att kunna ta politiskt ansvar? 

- Jag vill absolut ta ansvar för prio
riteringar på ett öppet vis. Men för 
det behöver jag underlag med tydlig 
struktur och prövade metoder, kon
staterade Harriet Hedlund (S), lands
tingspolitiker med erfarenhet av 
horisontella prioriteringar i Väster
botten. 

I arbetet med prioriteringar i Västerbotten har 

politikernas mötesplatser för gemensam dialog, 

där man pratar med istället for om varandra, 

spelat stor roll. Där har det ställts frågor, givits 

svar och luftats känslor och värderingar. 

- Vi politiker behöver inte nödvändigtvis ha 

samma politiska uppfattning, men vi måste res· 

pekrera varandra och komma överens om spel

reglerna, betonade Harriet Hedlund och som 

önskar att de tagit upp de etiska diskussionerna 

på ett tidigare stadium än de faktiskt gjorde. 

God, och ganska tät, kontakt med medier, 

medborgare och organisationer tror Harriet 

Hedlund är ett av skälen till att de sluppit obe

hagliga utspel, utan istället fått medierna att 

informera på ett bra sätt. 

- Jag har om och om igen varit ute och berät

tat varför och hur vi ska göra, och fått förståelse 

för arbetet. 

V isionen är att bli friskast 
- I vårt prioriteringsarbete har vi varit tydliga 

med att hälsofrämjande åtgärder inte ska ifrå

gasättas. 

Harriet Hedlund iir övertygad om att prioriterings
arbetet kommer att lyckas, men det krävs respekt, 
arbete och politisk enighet . 

Övertygelsen är att man, utan ett sådant 

synsätt, knappast lyckas nå landstingets vision, 

att Västerbotten år 2020 har världens friskaste 

befolkning. Däremot önskar man att medborg

arna rar ert större eget ansvar för sin hälsa, 

vilket i sin tur kräver att landstinget levererar 

nödvändig information. 

- Folk måste ju veta vad de ska ta ansvar för 

och hur de ska göra, säger Harriet Hedlund och 

exemplifierar med att det utförs på tok för 

många onödiga sticktester för diabetes typ 2 

En annan fråga som orsakat en del problem 

är hur man ska förhålla sig till andra inbland

ade huvudmän; hur ska exempelvis multisjuka 

äldre tas om hand, hur ställer man sig till deras 

sjukhusvård och transporter mellan olika insti· 

tutioner. 

Harriet Hedlund hyser tillforsikr, trots av

saknad av fac it om vad i vå rden som ska dras 

ifrån och vad som ska läggas till. 

- Med ömsesid ig respekt, förebyggande ar

bete och politisk enighet - trots olika grund

värderingar - kommer den långsiktiga proces

sen att gå framåt. • 

Harriet Hedlund, (S) är ordförande 1 folkhälso
nämnden för Umeåområdet, Västerbottens läns 
landsting. 





Hur kan man fatta humana 
prioriteringsbeslut 
- och hur öppna kan politiker och vårdpersonal vara? 

Ett samtal mellan riksdagsman, och ordförande i socialutskottet, Kenneth 
Johansson (C); KG Hammar, fd ärkebiskop, verksam vid Lunds universitet 
och dess Centrum för teologi och rel igionsvetenskap; El isabet Lidbrink, med
icine doktor och överläkare på onkologiska kliniken vid Radiumhemmet, Ka
rolinska Universitetssjukhuset och moderator Ulf Hallgårde, läkare, Region 
Skåne. 

Onödig 111lrd iir inget panelen önskar. Det allra bästa vore om behov, utbud och efterfrågan överemstiimmer. 

20 

Det vi fått höra under dessa dagar handlar om 

att instrumcntalisera pr ioriteringsproccsscn 

- hur humane är det egendigen, inledde Ulf 

Hallgårde det avslutande samtalet och bollade 

över cill KG Hammar. 

- Humant är detsamma som mänskligt, fast 

på ett djupare plan, och det ryms inte i några 

principer. Det humana sitter i relationen, och 

förmågan att bevara det mänskliga perspekti

vet är upp till var och en. Principer kan aldrig 

bli mer än ett stöd. 

Hur är det i socialutskottet - är ni humana, 

fortsacce Ulf Hallgårde och riktade frågan till 

Kenneth Johansson. 

- I utskottet ska vi om fattas av samma vär

deringar som folket, annars har vi inte gjort 

vårt jobb. Men vi arbetar med oerhört svåra 

p rioriteringsfrågor där allt oftast ställs på sin 

spets. Ska vi rädda livet på den 600 gram lätta 

flickan som föddes alldeles för tidigt, eller på 

den 67-årige mannen med hjämtopp, frågade 

Kenneth Johansson som menade att det är där, 

i verkligheten på sjukhuset, som man som för

troendevald inser vidden av problematiken och 

tvingas tänka efter "ända in i hjärteroten". 

Frågan om humana prioriteringsbeslut gick 

vidare till Elisabeth Lidbrink: 

- Jag arbetar mest med döende patienter och 

menar att vårt problem snarare är att vi överbe

handlar. Vi behöver ha stöd för att kunna säga 



Kenneth Johansson 

till en patient vad hon inte får istället för att ta 

den lättare vägen och säga "vi ska pröva detta 

och detta" trots att det inte hjälper. I Stock

holm är vi oerhört behandlingsaktiva och bryr 

oss inte om vad något kostar. 

Och Kenneth Johansson visade förståelse 

för behovet av stöd: 

- Vi måste stå upp för prioriteringar och se 

till att arbetet sker på ett så schysst sätt som det 

är möjlige. Därför måste vi hålla hög kvalitet 

och använda bästa möjliga beslutsunderlag. 

Den sista tiden 
UlfHallegård hakade på Elisabet Lidbrink: Är 

vi oförmögna att tala om för patienten att t iden 

är slut och istället fråga om hur vi på bästa sätt 

ska ta vara på den sista tiden? 

- Absolut. Vi fokuserar ofta på överlevnad i 

några månader till, fortsatte Elisabet Lidbrink 

som också anser att sjukvården "stjäl" den sista 

tiden från patientens nära och kära genom att 

utsätta patienten för svåra behandingar, vilket 

fick KG Hammar att poängtera vad människor 

ser som viktigt i livets slutskede. 

- Undantagslöst så handlar det om relatio

ner, att få träffas, vara tillsammans. 

KG Hammar Eli!abet Lidbrink 

- Det är kanske därför människor svarar 

"blind" på frågan "vilket skulle du välja; vara 

blind eller döv". Dövheten gör att man förlorar 

kontakten med relationerna, blindheten att 

man "bara" tappar kontakten med tingen, kom

menterade UlfHallgårde. 

- Vanligtvis har vi många önskningar, men 

när vi förlorar hälsan så har vi bara en. I livets 

slut är vi sköra och politikens insats är att se till 

att skyddsnät finns, ge trygghet och känsla av 

människovärde, lade Kenneth Johansson till. 

Vård i onödan 
- Ska man spara pengar är överbchandling 

- orsakad av rädsla för att lämna ett besked -

destruktivt. Vi måste ha förtroende för att 

vården faktiskt gör rätt och lita på att ickebe

handling ibland är för patientens bästa, sade 

KG Hammar och samtalet kom in på andra 

onödigheter i vården. Elisabet Lidbrink: 

- Jag blir besviken på politiker som slår slag 

för efterfrågad onödig vård - för att göra folk 

glada. Den typen av röstfiske stör mig. 

- Ja, det bästa vore ju om behov, utbud och 

efterfrågan överensstämmer, höll KG Hammar 

med, vilket föranledde moderator Hallegård 

att fråga om det kanske finns sådant som inte 

efterfrågas men som behövs ändå, som tvångs

vård. D et förändrar inte betydelsen av priorite

ringsdiskussionen, ansåg KG Hammar: 

- Vi har ändliga resurser och måste välja. 

Dilemman 
Att den nya sjukskrivningstrappan, där tiden 

spelar roll fö r den enskilde, skulle innebära en 

konflikt och ett prioriteringsdilemma förneka

des av Kenneth Johansson: 

- Det är inget bekymmer för oss. Man kan 

inte gå före i vårdkön. Det där är ett problem 

för sjukförsäkringen, inte ordinarie vård. Dess

utom är det försäkringskassan som betalar re

habiliteringen. 

Ett annat uppseglande prioriteringspro

blem; ytterligare 400 väldigt dyra läkemedel, 

utöver de 50 som redan finns, är under utveck

ling. Hur ska det hanteras? Också här tog Ken

nerhJohansson till orda: 

- Politiken kan diskutera någon form av 

rikssjukvård, men inte göra några medicinska 

bedömningar. Man får hantera alla tre princip

erna och så blir det väl kosmadseffektivirets

principen som blir avgörande. • 
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Parallella diskussionstorg och tre begrepp 

Arbetet med vertikala prioriteringar 
i Södra sjukvårdsregionen 

Exempel från några medicinska områden. Per 
Ekström, John Hanka, Martm Malmberg och Anders 
Nilsson, Region Skåne 

Hur rättvisa är vårdvalsmodellerna? 
• Så är det tänkt att vårdvalsmodellerna ska fungera. 

Anders Anell, Lunds universitet 

• Enkäter om konsekvenser av vårdvalsreformer ur ett 
prioriteringsperspektiv. Kåre Jansson, Sveriges 
Läkarförbund representerar även Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, Legitimerade SJukgymnasters 
Riksförbund och Vårdförbundet 

Den etiska plattformen - hur bör 
kostnadseffektivitet användas 
vid prioriteringsbeslut? 
• Vad menas med kostnadseffektivitet? Vad säger 

riksdagens rikt linjer? Per Carlsson, Prtoritenngs
Centrum 

• Vilka direktiv har myndigheterna fått? Hur har de 
tolkat sitt uppdrag? Hur skulle regelverket kunna 
utvecklas7 Anna-Märta Stenberg, Tandvards- och 
läkemedelsförmJnsverket och Christina Kärvmge, 
Socialstyre/sen 

Värdelös vård? 
• Så ska vi förhindra att nya metoder sprids 

okontrollerat i sjukvården. Nma Rehnqv1st, Statens 
beredning för medicinsk utvärdenng; Peter Lönnroth, 
Västra Götalandsregionen och Jörgen Nordenström, 
Karolinska Institutet 

Detta kan handikapp- och patientorganisa
tionerna tillföra prioriteringsarbetet 
• Vad kan och vill handikapporganisationerna bidra 

med i prioriteringsarbetet7 Birgit Högberg, HSO 
Västerbotten och Lars Gustavsson, HSO Skåne 
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Prioritering av tandvård 
• Prioritering, tänder och pengar. Stig Nyman, 

Tandvards- och läkemedelsförmdnsverker 
• Riktlinjer för tandvård - så resonerade vi vid 

prioriteringen. Nils Oscarson och Elisabeth Wärnberg 
Gerdm, Socialstyre/sen 

Nationell modell i praktiken 
- tre exempel på prioriteringsarbete 
• Prioritering i stroketeam. Birgitta Engström, Svensk 

SJUksköterskeförening, representerar även Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade SJukgymnasters 
Riksförbund och Vårdförbundet 

• Prioritering i habilitering. Carina Folkesson, 
Västerbottens läns landsting 

• Prioritering i logopedi. MatsAndren och Åsa 
Johansson, Norrbottens läns landsting 

Kommun och landsting i samverkan 
• Vad lär vi oss av arbetet med nationella riktlinjer for 

demens? Ulla Höjgård, Socialstyre/sen 
Exempel frå n landsting och kommun. Jeanette Sander, 
Trosa kommun och Inger Eklind, Landstinget Sörmland 

Hur ska äldre med komplexa 
vårdbehov prioriteras? 
• Vem ska bestämma hur äldre med komplexa 

vårdbehov ska prioriteras? Elisabet Werntoft, Lunds 
universitet 

Prioriteringar inom hiärtsjukvården. Ni/?las Ekerstad, 
PrioriteringsCentrum 

Var går gränse n för det offentliga 
åtagandet? - avgränsningar 
• Kan ransonering bli rättvis? Lars Sandman, 

PrionteringsCentrum 
• Kriterier for rättvisa. Gustav Tinghög, 

PriorttertngsCentrum 
• Reflektioner från praktiken - hur politiker tänker 

kring ransonering. Harrret Hedlund, Västerbottens läns 
landsting 

Viktiga hörnstenar för ökad legitimitet 
för prioriteringar - rollerna, dialogerna, 
underlagen och processerna 
• Agneta Ntklasson, Lena Lundgren och Gunilla 

Gunnarsson, Landstinget i Östergötland 

Människovärdesprincipen 
• Lars Sandman, PrioriteringsCentrum 
Människovärdesprincipen innebär att alla människor har 
lika värde och därmed samma rätt igheter, oberoende av 
personliga egenskaper och funktioner i samhälle, såsom 
begåvning, social ställning eller ålder. 

Behovs- och solidaritetsprincipen 
• Per-Erik Liss, PnoritermgsCentrum 
Enligt behovs- eller solidaritetsprincipen ska de med störst 
behov prioriteras. De med de svåraste sjukdomarna och 
den sämsta livskvaliteten ska behandlas i första hand. 
Solidaritetsprincipen innebär dessutom att behoven hos 
de svagaste särskilt ska uppmärksammas, 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 störda. 

Kostnadseffektivitetsprincipen 
• Ann-Charlotte Dorange, Tandvårds-och 

läkemedelsförmdnsverket 
Kostnadseffektivitetsprincipen eftersträvar en rim lig 
relation mellan kostnad och effektivitet i form av 
förbättrad hälsa och höjd livskvali tet. 

De tre principerna är rangordnade på så sätt att män
niskovärdesprincipen går fö re behovs- och solidaritets
principen, som i sin tur går före kostnadseffektivitets
principen. Att människovärdesprincipen rangordnas 
först betyder att den anger den grundläggande yttre 
ramen för prioriteringar. Att behovs- och solidaritets
principen går fö re kostnadseffektivitetsprincipen inne
bär att svåra sjukdomar ska prioriteras före lindringare, 
även om vården av svåra sjukdomar är mer kostsam. 



Den femte nationella prioriterings
konferensen ägde rum i Malmö 
15-16 oktober 2009 på temat 
'Om konsten att bygga broar'. 

Konferensen arrangerades av 
Nationellt kunskapscentrum for 
prioritering inom vård och omsorg 
samt Region Skåne i samverkan med: 
Socialstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Tandvårds- och läkemedelsformånsverket 
Svenska Läkaresällskapet 
Sveriges Läkarforbund 
Vårdforbundet 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
Svensk sjuksköterskeförening 
Handikappforbundens samarbetsorgan 
Nätverket Hälsa och Demokrati 
Nätverket Uppdrag Hälsa 

PROJEKTLEDARE. Malin Kernell Tolf, 
PrioriteringsCentrum och 
Gunilla Wallgrund, Region Skåne. 

FOR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA 

malin.kernell.tolf@lio.se 
tel: 0702-28 29 39 
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