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Efter alla sparbeting har frå-
gan om att prioritera bort delar
av sjukvårdens verksamhet fått
allt större aktualitet. Krav ställs
på politikerna att de skall ange
vilka delar som kan skäras bort.
Kanske behövs en strikt rang-
ordning av diagnoser enligt mo-
dell från den amerikanska Ore-
gonlistan? Där rangordnas över
700 tillstånd och deras behand-
ling, och den exakta gränsen
sätts för var samhällets betal-
ningsplikt går.

Öronkliniken i Halmstad ville
själva pröva frågan och har till-
lämpat Oregonlistan på den
egna kliniska verksamheten.
Några stora volymer av »onödig
sjukvård» identifierades dock
inte.

Trots försök till effektiviseringar
och andra produktivitetshöjande insat-
ser inom sjukvården ser man sig idag i
flertalet västländer tvingad att utveck-
la olika typer av prioriteringsmodeller
[1].

Prioriteringar, dvs att ställa något
före någonting annat, är emellertid inte
någon ny företeelse inom vården. Det
görs idag av olika aktörer på olika nivå-
er inom sjukvården. Dessa ställs inför
allt svårare avgöranden då de skall han-
tera konflikter mellan begränsade re-
surser och ökade krav på sjukvården.
Bakgrunden är den snabba biomedicin-
ska utvecklingen, de begränsade resurs-

ramarna och sjukvårdens växande soci-
ala ansvar i välfärdssamhället [2, 3].

Metoder och principer för priorite-
ring har utvecklats i flera länder. Ett för-
slag lades tidigt fram i Norge av en stat-
lig utredning 1987, och i Sverige pre-
senterades 1990 en prioriteringslista av
en arbetsgrupp vid Falu lasarett. Den
svenska prioriteringsutredningen lade
fram sitt betänkande, vilket ledde fram
till en proposition 1997. Man anger här
principerna för prioritering, men myc-
ket arbete återstår innan man kan tilläm-
pa dessa i vardagsarbetet.

Den internationella debatten har
emellertid särskilt stimulerats av den
rangordningslista som utarbetats i del-
staten Oregon i USA. Genom sin tydlig-
het, omfattning, komplexitet och starkt
utmanande karaktär utgör den en viktig
drivkraft i den sjukvårdspolitiska de-
batten [4].

Oregonlistan
en stark drivkraft
Delstaten Oregon får på försök un-

der fem år (1994–1998) tillämpa en
prioriteringslista för olika sjukdoms-
diagnoser och medicinska behandling-
ar. Oregonlistan rangordnar för närva-
rande 745 tillstånd och deras behand-
lingar, allt från kirurgisk behandling av
skador och medicinsk behandling av
diabetes först på listan till förkylningar
och vårtor sist.  Delstaten fattar sedan
beslut om hur långt ner på listan det of-
fentliga betalningsansvaret sträcker sig;
år 1994 satte man t ex gränsen vid rad
606. Tidigare var 245 000 invånare för-
säkrade i Medicaid, men med Oregon-
planen får ytterligare 120 000 fattiga
tillgång till sjukvård. Oregonlistan kan
beskrivas som ett närmast desperat för-
sök att bromsa kostnaderna i ett sjuk-
vårdssystem som är hopplöst splittrat
och helt saknar den planering, översikt
och budgetstyrning av vården som finns
i t ex Sverige [2]. 

I USA, där olika sjukförsäkringar
betalar per vårdtillfälle, är det svårt att
använda någon annan teknik att styra
prioriteringen än att just mycket detal-
jerat ange vilka diagnoser och behand-
lingar finansiären vill eller inte vill
täcka. Den fundamentala frågan när
vårdinsatserna skall rangordnas är i vil-

ken utsträckning man kan få fram pålit-
liga vetenskapliga data om behand-
lingseffekter. 

I Oregonmodellen vill man i rang-
ordningen skilja behandlingsmetoder
som har en dokumenterad medicinsk
och social effekt från sådana där effek-
ten är obevisad, tveksam eller skadlig. I
första hand grundas listan på vetenskap-
liga studier av behandlingarnas effekt,
duration och kostnader. Kostnadseffek-
tiva åtgärder tidigt i livet ges högre pri-
oritet.

I andra hand kompletterar man med
en expertpanels bedömning och till slut
granskas listan för att »städas» från re-
sultat som känns stötande. Behandling
av tumsugning kom t ex högst på en
framräknad lista, men ströks till förmån
för mer livsavgörande insatser. 

Oregonlistan har ansetts vara ett av
de tydligaste och strängaste priorite-
ringssystemen i världen. Vi ville testa
på ett historiskt material hur listan slår
i jämförelse med klinisk praxis i Sve-
rige.

Material och metod
Sedan många år tillbaka sker en regi-

strering av operationsnummer och be-
handlingsdiagnoser på alla inneliggan-
de patienter, bl a för att ge underlag dels
för rapportering till Socialstyrelsen,
dels för DRG-beräkningar (diagnosre-
laterade grupper). Eftersom DRG-sy-
stemet i sin ursprungliga form inte han-
terade polikliniska behandlingar för-
svann dessa helt från statistiken. Under
1994 valde öronkliniken i Halmstad
därför att även registrera polikliniska
behandlingar på samma sätt som inne-
liggande patienter.

När 1994 gått till ända fanns således
1 878 vårdtillfällen och 1 227 polikli-
niska operationer diagnosregistrerade.
Vi har valt 1994 års utfall eftersom det
kan anses vara »jungfruligt» i förhållan-
de till prioriteringsdebatten. I materia-
let finns allt från poliklinisk fiberesofa-
goskopi till omfattande ansiktsfraktur-
kirurgi i narkos och tumöroperationer.
Materialet har avidentifierats och jäm-
förts med Oregonlistan. 

Den integrerade Oregonlistan från
1994 med 745 diagnosåtgärdspar har
använts. Här går gränsdragningen vid
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rad 606. Respektive ICD-9-kod (Inter-
national Classification of Diseases, 9th
revision) har sedan jämförts med mot-
svarande diagnoskod på Oregonlistan,
och listan från Halmstad har sorterats i
samma ordning. Eftersom operations-
koderna i Sverige inte stämmer med den
amerikanska CPT-4 (Current Proce-
dural Terminology, 4th revision) har vi
granskat åtgärd för åtgärd.

Resultat
Av totalt 3 105 behandlingstillfällen

placerade sig 1 839 (59 procent) ovan-
för rad 606. Dessa skulle  således direkt
ha ersatts av Medicaidsystemet (Tabell
I). Av återstående 1 266 behandlings-
tillfällen utgjordes 594 (19 procent) av
akuta eller kroniska sjukdomar i tonsil-
ler eller adenoid. Dessa har till övervä-
gande del behandlats med tonsillektomi
eller adenoidektomi. Närmast därefter
kommer benigna hudförändringar, 192
stycken (6 procent), som i huvudsak
opererats polikliniskt. 

Nästa patientgrupp har utretts för
eventuella andningsstörningar under
sömn. Denna och vissa andra symtom-
grupper är svåra att översätta till Ore-
gonlistans indelning. Totalt kunde 274
behandlingstillfällen inte klassificeras,
varav 243 var snarkare. Dessa har vi de-
lat upp i 175 icke opererade och 68 ope-
rerade. 

Patienter som opereras på käkkirur-
gen vårdas också på öronklinikens
vårdavdelning. Den  elektiva käkkirur-
gin omfattar 53 fall. Dessa faller under
rad 606. 

I gruppen övriga ingår 31 patienter
som inte kunde klassas under någon ka-
tegori i Oregonlistan. För 14 diagnoser
kunde ingen rangordning göras enligt
Oregonlistan.

DISKUSSION
Rättvisa och resursfördelning
Rättvise- och fördelningsaspekterna

är ett grundläggande motiv för att börja

arbeta med rangordningslistor inom
sjukvården. Utan den översikt över hel-
heten och alla vård- och behandlingsbe-
hov som någon form av lista ger finns
risk för utstötning. Den viktigaste funk-
tionen hos en lista är att den leder till
diskussion och nya villkor för besluts-
fattandet – man tvingas ta ställning till
helheten.

Många gånger i den sjukvårdspoli-
tiska debatten jämförs behov och efter-
frågan med utbud. Dessa tre begrepp
används växelvis, ibland med olika in-
nehåll.

I Figur 1 visas sambanden mellan
behov, efterfrågan och praktiskt vårdut-
bud eller vårdproduktion: 

Behovet utgörs av det »verkliga»
sjukvårdsbehovet, som kan beskrivas
endast av den som i filosofisk mening
äger all slutgiltig kunskap. Teoretiskt
kan det anses att en sådan gräns finns
och att alltså fältet är avgränsat och inte
oändligt.

Efterfrågan är det av patienterna
upplevda behovet, som motsvaras dels

av ett »verkligt» behov, dels av något
som ligger utanför.

Utbudet är den vård som faktiskt er-
bjuds patienten. Till en del kommer det
att täcka verkliga behov, till en del pati-
entens efterfrågan som inte motsvaras
av behov och till en del saker som till-
fredsställer sjukvårdens behov och som
ligger utanför både verkliga behov och
patientens efterfrågan.

Sju fält speglar
vårdens  verklighet
Figur 1 visar sju olika fält som speg-

lar delar av sjukvårdens verklighet:

Fält nr 1 visar en fullständig sam-
mansmältning av behov, efterfrågan
och utbud. Förhoppningsvis är det här
den större delen av våra hälso- och sjuk-
vårdsresurser läggs.

Fält nr 2 visar ett område där både
behov och efterfrågan finns. Här åter-
finns köer till undersökningar och be-
handlingar som inte blir av. Här finns
också symtomkomplex som t ex »elal-
lergi» och »amalgamförgiftning». Des-
sa representerar en efterfrågan och san-
nolikt någon form av behov, även om
sjukvården inte har funnit och accepte-
rat en förklaringsmodell. Fältet växer
snabbt i takt med den medicinska ut-
vecklingen och utgör en utmaning av
etablerad praxis och prioriteringar. 

Fält nr 3 visar ett påtagligt vårdbe-
hov som inte efterfrågas. Exempel är
tvångsvård t ex av psykiatrisk sjukdom
och tvångsomhändertagande av HIV-
smittade patienter. Förhoppningen är
att detta fält skall vara så litet som möj-
ligt, men det kommer aldrig att helt för-
svinna.

Fält nr 4 beskriver efterfrågan utan
behov som föranleder en sjukvårdspro-
duktion. Här finns exempel från både
offentliga och privata vårdgivare.

Fält nr 5 innehåller ännu ej identifi-
erade behov. Här finns ett stort behov av
epidemiologiska studier och ett utrym-
me för förebyggande åtgärder. Proble-
met är att om detta fält minskar utan att
det påtagligt påverkar fält 1 och 3 anser
sjukvårdens företrädare att åtgärderna
inte är kostnadseffektiva.

Fält nr 6 beskriver vård som utförs
utan vare sig efterfrågan eller behov.
Här finns med all säkerhet en rad olika
ineffektiva och verkningslösa utred-
ningar och behandlingar, som t ex
forskningsmotiverade kontroller och
undersökningar som aldrig resulterar i
ökad kunskap, förlegade kontroller och
uppföljningsprogram som är rester av
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Tabell I. Behandlingstillfällen och diagnoser.

Antal
behandlingstillfällen Procent

Ovan strecket 1 839 59

Nedom strecket, men motiverade i texten
Sjukdomar i tonsill och adenoid 594 19
Benigna hudförändringar 192 6
Utredning och behandling av misstänkt sömnapné 175 6

Delsumma: 2 800 90
Operation av »sociala snarkare» 68 2
Käkkirurgi av anomalier/tandlöshet 53 2
Sjukdomar och missbildning av ytteröra 39 1
Aterom 17 0,5
Benigna slemhinneförändringar 16 0,5
Övrigt 112 4

Summa 3 105 100
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Figur 1. Sju olika fält som speglar delar
av sjukvårdens verklighet,



tidigare forskningsprogram, undersök-
ningar som kanske mer tillfredsställer
vårdapparatens ångest än patienternas
behov.

Fält nr 7 visar en tydlig efterfrågan,
dock utan att det finns något motsvaran-
de behov eller någon åtgärd från sjuk-
vårdens sida. Det är en viktig uppgift
för aktiv hälsoupplysning att försöka
minska detta fält och genom kunskap
hos patienterna skapa realistiska för-
väntningar på vårdapparaten.

Målet för prioriteringsarbetet i prak-
tiken är att få dessa tre ringar att sam-
mansmälta, dvs att få fält 1 så stort som
möjligt och övriga fält så små som möj-
ligt. Oregonlistan kan ses som ett försök
att peka ut verksamheter som definitivt
faller inom fält 1 och 3. 

Näs- och halsoperationer 
avvikande
I hälso- och sjukvårdsdebatten vill

man gärna antyda att det finns ett över-
utnyttjande av sjukvårdens resurser och
att det finns betydande vinster att häm-
ta genom en striktare prioritering. Vår
undersökning ger inget stöd för att så
skulle vara fallet inom den enhet som
speciellt studerats. De enda betydande
avvikelserna från Oregonlistans rekom-
mendationer och vår kliniska praxis var
operationer av halsmandlar och körtel
bakom näsan. Här finns en sedan många
år känd tendens till överbehandling i
USA. Där görs 3,4 tonsillektomier per
1 000 invånare och år. Motsvarande
siffra för Storbritannien är 1,43; för Nya
Zeeland 1,67 [5]. 

I det aktuella materialet ingår alla
patienter från Halland och omgivande
landsting som opererats på kliniken. In-
flödet av utomlänspatienter är begrän-
sat, men en del patienter från Halland
har säkert opererats på andra sjukhus.
Om detta inte vore fallet blir operations-
frekvensen 1,3; på grund av överens-
kommelser om gränslös sjukvård kan
den dock uppskattas till högst 1,5. 

Vi noterar således en restriktiv håll-
ning i vårt material  i enlighet med prax-
is i Sverige. Huvuddelen av operatio-
nerna gäller antingen recidiverande in-
fektioner (halsfluss och halsböld) eller
sömn- och andningsstörningar på grund
av förstoring av dessa organ. Nordiska
studier visar att det är rationellt att ope-
rera dessa patienter [6-8]. 

Övriga
diagnoser
»Benigna hudförändringar» utgörs

till stor del av basaliom och aktiniska
keratoser som kan anses vara semima-
ligna. Flera av hudförändringarna har
säkert vid PAD-bedömning visat sig
vara tidig skivepitelcancer. Antalet på

förhand helt säkert benigna hudföränd-
ringar är litet. 

Konstaterat sömnapnésyndrom har
hög prioritet på Oregonlistan. Det är
därför rimligt att de 175 vårdepisoderna
med utförlig diagnostik, av vilka några
gick vidare till CPAP-behandling
(continuous positive airway pressure),
beaktas annorlunda än de 68 operatio-
ner som vidtagits mot »social snark-
ning». 

Om behandling av tonsillsjukdomar
och benigna hudförändringar samt ut-
redning av misstänkt sömnapnésyn-
drom enligt svensk behandlingstradi-
tion kan anses vara motiverad är 90 pro-
cent av de undersökta vårdepisoderna
vid öron-, näs- och halskliniken i Halm-
stad motiverade ur prioritetssynvinkel.
För återstående 10 procent skulle en
granskning av varje enskilt fall kunna
leda till att många av dessa ansågs klart
motiverade, speciellt inom gruppen
»övrigt».

Om Oregonlistan använts prospek-
tivt med dispensmöjlighet i ömmande
fall hade antalet patienter som hade
kunnat prioriteras bort blivit mycket
mindre än aktuella 10 procent. 

Vi har fokuserat på de grupper som
faller under strecket på Oregonlistan.
Det finns kanske ännu större anledning
att närmare beskriva och analysera de
diagnoser som faller ovanför strecket.
En av de största diagnoserna volym-
mässigt, som hamnar särskilt högt på
listan, är infektionsutlösta andnings-
besvär hos småbarn (falsk krupp, ob-
struktiv bronkit och epiglottit). Här ges
möjlighet att med måttliga medicinska
insatser rädda barn från en för tidig
död.

Det innebär inte att alla barn med
falsk krupp har en livshotande sjukdom,
men det är ändå kostnadseffektivt att
behandla alla dessa barn.

En annan viktig barngrupp som
hamnar ovan strecket är de med sekre-
torisk otit, där kirurgisk behandling ofta
består i insättande av plaströr.

Svagheter
En svaghet är att hela klinikens verk-

samhet inte granskats. Den rena mot-
tagningsverksamheten är för närvaran-
de alltför dåligt strukturerad och alltför
bristfälligt klassificerad för att kunna
matchas mot Oregonlistan. Ett annat
problem är att ingen ekonomisk vikt-
ning har gjorts av det som faller ovanför
respektive nedanför strecket. Sluten-
vårdsåtgärderna kan grovt kostnadsbe-
räknas med DRG, men det finns ännu
inte något allmänt accepterat system för
poliklinisk kirurgi. 

Nya ekonomiska system för mer re-
alistiska kostnadsberäkningar är dock
på väg in i svensk sjukvård, t ex med s k
ABC-teknik (activity based costing).

Det är därför nödvändigt att kartlägga
och analysera kostnaderna för hela kli-
nikens verksamhet. På grund av att vår
budgetstyrning av sjukvården hittills
gett en, i varje fall internationellt sett,
stark kostnadskontroll behöver vi kan-
ske inte detaljerade listor av Oregons
typ. En uttalad jämlikhets- och rättvise-
princip har hos oss styrt fördelningen av
vårdinsatserna. Vi saknar visserligen i
betydande utsträckning objektiva data
som visar hur rättvis (eller jämlik) sjuk-
vården i verkligheten är när det gäller
kedjan behov–efterfrågan–utbud i sjuk-
vården.

För att starta denna typ av diskussion
behövs konkreta exempel och jämförel-
ser mellan olika sätta att förhålla sig till
prioriteringsdilemmat. Här kan Ore-
gonlistan användas som en av flera refe-
renspunkter. 

Osthyvel,
tår tbit eller pincett?
Nästa steg för diskussion blir därför

att diskutera om vi vidtar rätt åtgärder
på rätt sätt. Effektivitetsträvandena i
akutvården har framför allt lett till gene-
rella sparbeting där olika neddragning-
ar har genomförts med hjälp av »osthy-
veln» eller »tårtbitsmetoden», dvs vissa
saker väljs ut och andra prioriteras bort.
Den metod som nu utvecklas alltmer är
att med förstoringsglas granska klini-
ken i detalj och med »pincettmetoden»
plocka bort alla onödiga småkostnader,
för att på detta sätt effektivisera verk-
samheten. I det arbetet har vårdkedje-
analyser ur ett flödesperspektiv visat sig
speciellt framgångsrika.

Inte beaktat
totalt kostnadsperspektiv
I det amerikanska systemet har man

dock inte sett sjukdomsepisoderna ur
ett totalt kostnadsperspektiv, dvs man
har inte beaktat även samhällets kostna-
der för sjukdomen. Medicaid täcker
framför allt sjukvård till de allra fatti-
gaste, för vilka man kan bortse ifrån så-
väl arbets - och produktionsbortfall som
kostnader för sjukpenning. I det svens-
ka perspektivet måste dock dessa tas
med i en totalbedömning av sjukdo-
mens ekonomiska konsekvenser, vilket
leder till att recidiverande tonsilliter och
peritonsilliter bör tonsillektomeras av
kostnadseffektivitetsskäl. 

Pengarna
räcker inte till allt 
Pengarna räcker inte längre till allt,

vilket gör att dilemmat mellan vad vi
vill, vad vi kan och vad vi bör göra i re-
lation till de krympande resurserna blir
alltmer påtagligt. Inte ens en så strikt
prioriteringslista som framtagits i Ore-
gon kan ge oss en tydlig vägledning i
frågan om vad som kan prioriteras bort
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Flera länder i Asien och Stillahavs-
området står inför en HIV-explosion.
Världens folkrikaste stater, särskilt In-
dien, kan stå inför en hälsokatastrof.
Med en befolkning på mer än 2,5 mil-
jarder representerar området över 60
procent av världens befolkning. Ut-
vecklingen av HIV/aids inom regionen
kommer att ha stor betydelse för den
globala HIV-/aidspandemin.

HIV började spridas i Asien i början
av 1980-talet. De första fallen hade haft
sexuella kontakter med personer utan-
för Asien. I slutet av 1980-talet hade
HIV spritt sig till många befolknings-
grupper inom området, främst till följd
av den stora sexhandeln och utbred-
ningen av intravenöst missbruk.

I början av 1997 räknade man med
att det fanns 5–7 miljoner HIV-infekte-
rade i Sydostasien, det vill säga ungefär
20 procent av världens ca 30 miljoner
HIV-infekterade. Ungefär 1/3 av de
HIV-smittade är kvinnor. HIV-epide-
min är relativt ny i Asien så aidsfallen
har helt nyligen börjat uppträda.

Den uppskattade HIV-prevalensen
varierar mycket inom regionen, från 0 i
Nordkorea till ca 1 per 10 000 i de fles-
ta av länderna och ända upp till 2–3 pro-
cent i de värst drabbade områdena som
Kambodja, Myanmar och Thailand.
Kambodja kan fram till år 2007 tvingas
att betala 20 miljarder amerikanska dol-
lar årligen för aidsvård. Var femte polis
och soldat i Kambodja antas vara HIV-
smittad. I Vietnam kan 1 procent vara
smittade år 2000. I Indonesien med 200
miljoner invånare kommer aidsvården
att ta en tredjedel av hälsovårdsbudge-
ten fram till 2005.

Utvecklingen av HIV-epidemin skil-
jer sig åt i länder och regioner, framför
allt på grund av olika traditioner och ac-
ceptans av sexhandeln som berör både
kvinnor och kunder. Sådant som har
stor betydelse för spridningen är t ex
hur många kunder kvinnorna har per
dag, hur ofta männen besöker dessa
samt bruket av kondomer.

Den HIV-epidemi som är associerad
med injektionsmissbruk har haft en ex-
plosionsartad utveckling i många områ-
den och kan från missbrukaren föras vi-
dare till missbrukarens partner. Exem-
pel på områden med denna utveckling
är Thailand, Myanmar, Yunnan-provin-
sen i Kina, Manipur i Indien, Vietnam
och Malaysia. Bland de intravenösa
missbrukarna har prevalensen nått
50–90 procent på mycket kort tid. HIV-
epidemin som beror på sexhandeln och
epidemin som har sitt ursprung i drog-
missbruk är två skilda HIV-epidemier
som sprider sig nästan oberoende av
varandra. Detta har speciellt visat sig i
Thailand, där de två HIV-epidemierna
orsakas av skilda subtyper av HIV.

Undersökningar från de värst drabba-
de områdena visade att 40 procent av ca
3 000 prostituerade kvinnor var HIV-in-
fekterade i Kambodja, 25 procent av
jämförbara kvinnor i Myanmar och 19
procent i Vietnam. Dessa höga siffror
kan jämföras med prevalensen 0,13 pro-
cent i Filippinerna, där över 6 000 kvinn-
liga prostituerade testats i 10 städer.

Liten spridning i
Japan och Filippinerna
De flesta länderna i Asien och Stilla-

havsområdet har låg prevalens och låg
incidens. Till exempel Australien och
Nya Zeeland, vilka tidigt hade en epide-
mi bland homosexuella män med en
topp 1985 och därefter en snabb ned-
gång. Spridningen bland intravenösa

HIV-explosion
hotar Asien
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Cirka 20 procent av världens
30 miljoner HIV-infekterade
finns i Sydostasien. Spridningen
varierar kraftigt inom området
och är idag bunden till intrave-
nöst missbruk och sexhandel.
Det stora hotet är en mer gene-
rell spridning. Det framgår av
följande rapport från den fjärde
internationella konferensen om
aids i Asien och Stillahavsområ-
det i Manila, oktober 1997.

i en verksamhet av det slag som be-
skrivs här. 

Här finns behov av att utveckla nya
och förfinade instrument för konkret
prioritering i klinisk praxis.
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Summary
No ’superfluous’ care
at a Swedish ENT department
according to the Oregon list
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It is often asserted in the health care de-
bate that stricter priority setting would be one
way of solving some of the economic pro-
blems. However, comparison of the work-
load at a Swedish ENT department with the
Oregon list, one of the strictest prioritisation
instruments yet devised, suggests that this is
not the case. After adaptation of the Oregon
list to the norms of Swedish practice (e g, 
current policy regarding tonsillectomy, as
elicited from Scandinavian studies), very 
little of the remaining workload would not be
approved according to the Oregon list. Thus
the scope for economy would appear to de-
rive from professional skill in the internal
planning of diagnostic investigation and 
treatment, rather than from the application of
prioritisation systems devised by others.
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