
Självfallet ifrågasätter jag inte pati-
enternas rätt till en diagnos, som Anne-
lie Nordström-Eriksson, ordförande i
prioriteringsdelegationen, antyder i de-
battomgången i Läkartidningen 23/99.
En diagnos kan emellertid i flertalet fall
sättas med en anamnes, klinisk under-
sökning och »enklare» undersökningar,
dvs man behöver inte göra magnetka-
meraundersökningar på alla åkommor.
En medicinsk bedömning behöver inte
omfatta avancerade laboratorie- eller
röntgenundersökningar på flertalet pa-
tienter.

Likaså skall man inte bara likställa
operation eller medikamentell behand-
ling med »aktiv åtgärd», dvs kan under-
sökningen innebära ett annorlunda om-
händertagande, psykosocialt eller om-
vårdnadsmässigt, skall den självklart

utföras med hög prioritering. Det jag
tycker behöver debatteras är om man
skall eftersträva en »maximal» diag-
nossättning för diagnosens egen skull
och inte för patientens. Innebär inte un-
dersökningens resultat, oavsett fall, att
omhändertagandet på något sätt ändras,
medicinskt, omvårdnadsmässigt eller
psykosocialt, kan det rimligtvis disku-
teras att denna typ av undersökningar
prioriteras efter undersökningar som
kan leda till någon ändring av omhän-
dertagandet.

Huvudfrågan besvarades ej
Ovanstående var endast en del av

mitt inlägg. Huvudfrågan var priori-
teringsgrupp 2 kontra 3. Detta nämns
inte med ett ord i repliken. Man anser att
prevention (prio 2) skall gå före sjuk-

domsbehandling enligt prio 3. Prio 3 är
enligt prioriteringsdelegationen (Jag ci-
terar ur prioriteringsdelegationens
skrift »prio».): »Hit hör åtgärder inom
samtliga medicinska discipliner tex
mycket av den icke akuta kirurgin, in-
värtesmedicinen, gynekologin, infek-
tionssjukvården, allmänmedicinen och
psykiatrin.»

Jag skulle vilja ha några exempel på
vilka sjukdomar det skulle vara i re-
spektive specialitet som skall priorite-
ras efter prevention. Kan man få ett sånt
svar utan att det hänvisas till att »det
måste professionen själv ta ställning
till»?

Magnus Simonsson
verksamhetschef, överläkare,
akutcentrum, Nordöstra Skånes
sjukvårdsdistrikt

2956 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  24  •  1999

KORRESPONDENS KORRESPONDENS

Huvudfrågan är prioriteringsgrupp 2
kontra 3, replikerar Magnus Simonsson
och vill ha exempel på vilka sjukdomar
i respektive specialitet som skall priori-
teras efter prevention. Frågan antyder
att Simonsson anser att det förebyggan-
de arbetet borde ha en lägre prioritet.
Riksdagens beslut – som är utgångs-
punkten för delegationens arbete – är
emellertid tydligt på denna punkt. Det
är behoven som skall vara avgörande.
Svårare tillstånd skall ha högre prioritet
än mindre svåra. Särskild uppmärksam-
het skall ägnas utsatta grupper och män-
niskor med nedsatt autonomi.

En god hushållning och ett effektivt
utnyttjande av tillgängliga resurser
måste också innefatta preventiva insat-
ser för befolkningens hälsa. Till det se-
nare hör t ex mödrahälsovård, barnhäl-
sovård, gynekologiska hälsokontroller,
vaccinationsprogram mm. Den habili -
tering/rehabilitering som enligt propo-
sitionen bör ingå i prioriteringsgrupp II
gäller bl a sådan verksamhet och hjälp-
medelsförsörjning som bedrivs vid
landstingens centraler för medicinsk re-
habilitering, syncentraler och hörcen-
traler. Den omfattar också sådan verk-
samhet som kommunerna är skyldiga

att bedriva, främst rehabilitering av äld-
re. Självklart skall insatserna fortlöpan-
de utvärderas på sätt som sker med an-
dra behandlingsprogram.

Prioriteringsgrupp III utgörs till stor
del av sk vardagssjukvård med de ex-
empel som Simonsson själv citerar från
riksdagsbeslutet. Det handlar om allt
från bot, symtomlindring, uppskjutet
sjukdomsförlopp till förebyggande av
komplikationer. Här finns också åtgär-
der mot ofrivillig barnlöshet. 

Inga detaljerade anvisningar
Såväl Prioriteringsutredningen som

regering och riksdag har medvetet av-
stått från att lämna detaljerade anvis-
ningar och listor på hur olika tillstånd
skall grupperas. Sådana listor blir lätt ri-
gida. Det finns stor spännvidd i sjukdo-
mars yttringar och många sjukdomar
kan också variera i svårighetsgrad hos
en och samma patient vid olika tidpunk-
ter. Som ett exempel kan nämnas dia-
gnosen diabetes som kan tillhöra såväl
prioriteringsgrupp I som III beroende
på svårighetsgrad och andra omständig-
heter.

Genom arbetet i delegationen har vi
fått ta del av flera goda exempel på hur

man på den kliniska nivån har klassifi-
cerat såväl tillstånd som enskilda pati-
enter enligt riksdagens prioriteringsbe-
slut. Så, med risk för att göra Magnus
Simonsson besviken, det går inte att ta
ifrån läkarna ett ansvar för prioritering-
ar på klinisk nivå. Lika lite går det att
frånhända politiker och sjukvårdshu-
vudmän/beslutsfattare deras ansvar för
att prioriteringar sker utifrån den etiska
plattformen och riktlinjerna. 

Annelie Nordström-Eriksson
ordförande i
Prioriteringsdelegationen

Vilka sjukdomar skall prioriteras?

Replik:

Behoven det avgörande

Max 400 ord
Till »korrespondens» välkomnas korta
inlägg (högst 400 ord – vilket motsva-
rar 2 700 tecken  plus högst fem refe-
renser), i två exemplar och med dub-
belt radavstånd.
Eftersom korrespondensspalterna är
ett mått på läsarnas intresse för tid-
ningen vill vi även fortsättningsvis vär-
na om denna avdelning, som har högt
läsvärde. Genom att varje insändar-
skribent fattar sig kort kan vi bereda
plats för fler och publicera snabbare.


