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Veckan före jul lade regering-
en fram sin proposition »Priori-
teringar inom hälso- och sjuk-
vården» (Prop 1996/97:60). Re-
geringen föreslår att priorite-
ring inom hälso- och sjukvården
ska bygga på tre etiska princi-
per: människovärdesprincipen,
behovs–solidaritetsprincipen
och kostnadseffektivitetsprinci-
pen. Som riktlinjer för priorite-
ringar föreslår regeringen fyra
prioriteringsgrupper.

Prioriteringsutredningen avlämnade
sitt slutbetänkande »Vårdens svåra val»
(SOU 1995:5) i mars 1995. Regering-
ens nu framlagda proposition överens-
stämmer till stora delar med utredning-
ens förslag.

Regeringen anser att tre etiska prin-
ciper bör ligga till grund för priorite-
ringar inom hälso- och sjukvården. Det
är människovärdesprincipen, att alla
människor har lika värde och samma
rätt oberoende av personliga egenska-
per och funktioner i samhället. Det är
behovs–solidaritetsprincipen, att resur-
serna bör fördelas efter behov. Slutligen
är det kostnadseffektivitetsprincipen,
som innebär att vid val mellan olika
verksamheter eller åtgärder bör en rim-
lig relation mellan kostnader och effekt,
mätt i hälsa och förhöjd livskvalitet, ef-
tersträvas.

Ingen ändring
Regeringen menar att denna etiska

plattform inte innebär någon ändring av
den grundläggande inriktningen av
svensk hälso- och sjukvård utan snarare
är en förstärkning och fördjupning av
den grundläggande principen om en
god vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Att principerna innehåller
grundläggande värderingar som redan
till stor del genomsyrar vården innebär
inte att det är onödigt att de läggs fast,
menar regeringen. Man påpekar också
det faktum att just dessa tre principer
blir vägledande för prioriteringsbeslut i
sjukvården samtidigt innebär att vissa
andra grunder för prioriteringar förkas-
tas eller anses mindre lämpliga som
grund för prioriteringar.

Regeringen menar att det i en tid med
begränsade ekonomiska resurser blir
behovet av allmänt accepterade grund-
regler allt tydligare.

I regeringsförslaget slås fast att det är
en form av diskriminering och ofören-
ligt med de etiska principerna att gene-
rellt låta behoven stå tillbaka på grund
av ålder, födelsevikt, livsstil och ekono-
miska och sociala förhållanden. Där-
emot är det förenligt med de etiska prin-
ciperna att i det enskilda fallet ta hänsyn
till omständigheter som begränsar nyt-
tan av medicinska åtgärder.

I en del länder har man som underlag
för prioriteringar ställt samman detalje-
rade listor med rangordning av sjuk-
domsgrupper. Regeringen menar att en
uppenbar invändning mot sådana listor
är att de lätt blir rigida och snabbt förål-
drade då diagnostik och terapi förändras.
Därför menar regeringen att riktlinjer ba-
serade på de etiska principerna är bäst
lämpade för svenska förhållanden. En
sådan  modell är lättare att anpassa när
sjukvården utvecklas, ger bättre möjlig-
het att formulera allmänna mål för hälso-
och sjukvården samt ger utrymme att ta
hänsyn till individuella behov. 

Riktlinjerna för prioritering ska vara
stöd både för landstingen för kliniskt
verksamma. Hur riktlinjerna ska tilläm-
pas i praktiken måste bedömas från fall
till fall. Det som i första hand ska styra
den praktiska tillämpningen vid priori-
tering i det enskilda fallet är hänsyn till
den aktuella patientens hela situation,
dvs såväl sjukdomspanorama som livs-
situation.

Fyra grupper
Regeringen föreslår riktlinjer för pri-

oriteringar baserade på de etiska princi-
perna och exemplifierade med breda
prioriteringsgrupper. Regeringen före-
slår fyra prioriteringsgrupper.

I prioriteringsgrupp I ingår vård av
livshotande sjukdomar, vård av sjukdo-
mar som utan behandling leder till var-
aktigt invalidiserande tillstånd eller för
tidig död, vård av svåra kroniska sjuk-
domar, palliativ vård och vård i livets
slutskede samt vård av människor med
nedsatt autonomi.

I prioriteringsgrupp II ingår preven-
tion samt habilitering/rehabilitering.

I prioriteringsgrupp III ingår vård av
mindre svåra akuta och kroniska sjuk-
domar.

I prioriteringsgrupp IV ingår vård av
andra skäl än sjukdom eller skada.

I fråga om kroniska sjukdomar anser
regeringen det angeläget  att vården av
dessa patienter lyfts fram. Vilken sjuk-
dom det gäller är inte det viktiga, det av-

görande är i stället tillståndet och vård-
behovet vid varje särskild tidpunkt.

Regeringen vill framhålla vikten av
att den palliativa vården tillerkänns
samma krav på kompetens som den be-
handlande vården. Man är medveten
om att prioriteringarnas genomslags-
kraft lätt försvagas genom det delade
ansvaret mellan kommuner och lands-
ting. Regeringen har för avsikt att till-
sätta en utredning om människovärde,
livskvalitet och självbestämmande i li-
vets slutskede.

Den individinriktade preventionen
följer i regel prioriteringsgrupperna.
Den prevention som avses i priorite-
ringsgrupp II gäller hälsoråd som ges
till enskilda eller grupper i kontakt med
sjukvården. Sådana råd kan förhindra
eller fördröja insjuknande. Regeringen
anser det angeläget att sådana preventi-
va insatser placeras i grupp II.

Med den habilitering/rehabilitering
som utredningen placerat i grupp II av-
ses den verksamhet som landstingen ska
bedriva enligt Hälso- och sjukvårdsla-
gens, HSLs, definition. Vård av mindre
svåra akuta och kroniska sjukdomar har
placerats i grupp III. Det är antalsmäs-
sigt en stor del s k vardagssjukvård.

Ofrivillig barnlöshet
Behandling mot ofrivillig barnlöshet

anser regeringen bör inlemmas i priori-
teringsgrupp III. Samma ska gälla be-
handling mot kortväxthet. I de fall psy-
koterapi ingår i vården av psykiska stör-
ningar bör behandlingen hänföras till
grupp III, anser regeringen. Övriga fall
bör hänföras till grupp IV.

En del åtgärder som  erbjuds inom
hälso- och sjukvården avser att tillgodo-
se livskvalitetsrelaterade och inte hälso-
relaterade behov. Som exempel nämns
operation mot närsynthet, kosmetiska
operationer och vaccination inför ut-
landsresa. Regeringen föreslår att vård i
denna prioriteringsgrupp inte finansie-
ras med offentliga medel.

Regeringen föreslår en ändring av
HSL med innebörden att vården ska för-
delas efter behov samt utövas med re-
spekt för människors lika värde och för
den enskilda människans värdighet. Häl-
so- och sjukvården ges också skyldighet
att snarast bedöma vårdbehovet för den
som söker vård. Slutligen anser regering-
en att en särskild nationell delegation
med uppgift bl a att följa tillämpningen av
de etiska riktlinjerna bör tillsättas.
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Regeringsförslag:

Prioritering ska baseras på
grundläggande etiska principer


