
inte bedöms som livsdugligt utanför liv-
modern. 

– Själv vill jag markera att jag tyck-
er att frågan om den idag effektiva be-
handlingen av för tidigt födda är vida
skild från frågan om avbrytande av gra-
viditeter, men eftersom livsdugligheten
är en avgörande faktor kommer frågorna
i konflikt med varandra, säger Gunnar
Sedin, som i november år 2000 blev kal-
lad till Socialstyrelsens rättsliga råd för
att redogöra för de senaste rönen inom
perinatalmedicin ifråga om bland annat
livsduglighet och missbildningar.

Novembermötet blev upprinnelsen
till en diskussion inom rättsliga rådet,
huruvida nuvarande övre tidsgräns för
sen abort borde sänkas. Antalet sena ab-
orter är relativt litet i Sverige, färre än
200 per år eller omkring 0,6 procent av
alla genomförda aborter.

I rättsliga rådet sitter både lekmän
och medicinare. Marc Bygdeman, pro-
fessor emeritus i obstetrik och gyneko-
logi samt ledamot i Socialstyrelsens
rättsliga råd, fick efter novembermötet i
uppdrag av rådet att ta fram ytterligare
material som kan ligga till grund för en
eventuellt förändrad praxis rörande ti-
den för sena aborter.

– Det är svårt att med bara den infor-
mation som vi fick i november besluta

om en förändring av praxis. Därför har
jag bett Svensk förening för obstetrik
och gynekologi, SFOG, samt Svensk
barnläkarförening att komma in med
synpunkter, innan vi på nytt kan disku-
tera frågan i rådet, säger Marc Bygde-
man.

– Det är meningslöst att ta ett beslut
om det inte samtidigt är väl förankrat
bland läkare i landet. Det tar åtminstone
ett par månader innan vi har ett underlag
för att kunna ta ett beslut i rådet, och blir
det en sänkning föreställer jag mig att
det kommer att handla om någon ensta-
ka vecka.

Viktigt med tidsmarginal
Inom SFOG är abortfrågan föremål för
ständig diskussion. Det säger SFOGs
ordförande Elisabeth Persson, docent i
obstetrik och gynekologi på kvinnokli-
niken vid Karolinska sjukhuset i Solna. 

– Vi framförde redan för några år se-
dan önskemål om att den nuvarande
praxis som rättsliga rådet tillämpar bor-
de ändras, och att den övre gränsen för
sen abort borde sänkas med en vecka, sä-
ger Elisabeth Persson.

– Om neonatologerna nu har blivit så
duktiga att de kan rädda barn som är föd-
da i veckorna 23–24, så ligger gränsen
på 22 veckor obehagligt nära. Foster

som aborteras ska ju inte vara livsdugli-
ga.

SFOG vill dock avvakta något innan
man agerar ytterligare. 

– De nya resultaten som vissa neona-
tologer talat om är inte publicerade och
är faktiskt lite omtvistade. Vi vill avvak-
ta bättre dokumentation, säger Elisabeth
Persson.

Barn i lagens mening?
Parallellt med frågan om en övre tids-
gräns för sen abort har det under flera år
pågått en diskussion rörande när ett
mycket för tidigt fött barn ska räknas
som barn i lagens mening. I Sverige gäl-
ler fortfarande 28 fullgångna veckor för
att registreras som barn enligt Folkbok-
föringslagen. 

Men en förändring är på gång, Sta-
tens medicinsk-etiska råd har nu beslutat
om att rekommendera en sänkning till 22
veckor, vilket är i överensstämmelse
med WHOs definition från 1989. Änd-
ras lagen utifrån den rekommendationen
innebär det att alla barn födda efter 22
graviditetsveckor – livsdugliga eller inte
– ska betecknas som barn och bland an-
nat få dödsbevis utfärdat om barnet inte
överlevt.

Peter Örn
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Snart fyra år har gått sedan riks-
dagsbeslutet togs om riktlinjer
för prioriteringar i hälso- och
sjukvården, och fortfarande finns
det företrädare för landsting och
kommuner som inte känner till
att ett sådant beslut är fattat. Det
berättade Prioriteringsdelegatio-
nens orförande Annelie Nord-
ström då delegationen den 25 ja-
nuari presenterade sitt slutbetän-
kande.

❙ ❙ Under tre år har Prioriteringsdelega-
tionen arbetat med att sprida information
till landsting och kommuner om riksda-
gens prioriteringsbeslut, studerat effek-
terna av riktlinjerna för prioriteringar
och försökt förmedla till hälso- och
sjukvårdshuvudmän att det faktiskt finns
bra verktyg för prioriteringsarbete. 

När delegationen den 25 januari
överlämnade sitt slutbetänkande till so-
cialministern kunde den konstatera att
samtliga landsting på ett eller annat sätt
har vidtagit några åtgärder som ligger i
linje med riksdagens beslut. I en enkät

som delegationen gjort framgår att det
faktiskt pågår fler aktiviteter i landet rö-
rande prioriteringsarbetet än vad delega-
tionen hade förväntat sig då deras arbete
påbörjades.

– Kommunerna har varit något säm-
re än landstingen ifråga om att integrera
prioriteringsbeslutet i det löpande arbe-
tet. Det kommer säkert att ta en hel ge-
neration innan riktlinjerna är helt inför-
da i hälso- och sjukvården, säger delega-
tionens ordförande Annelie Nordström.

Inget naturligt inslag
Prioriteringar kommer alltid att vara ak-
tuella, menar delegationens ledamöter,
även om samhällsekonomin skulle visa
en stadigt uppåtgående kurva. Den me-
dicinska utvecklingen med förbättrade
behandlingsmöjligheter ligger ändå ste-
get före. Därför måste landsting och
kommuner på ett tydligt sätt börja ta i de
brister som Prioriteringsdelegationen
pekar på i slutbetänkandet. 

En stor brist är att prioriteringsfrågan
inte tas upp som ett naturligt inslag då lo-
kala politiker fattar beslut i hälso- och

sjukvårdsfrågor. Det krävs bättre under-
lag och alternativa beslutsvägar. Etik-
kommittéerna kan vara möjliga ingång-
ar till alternativa beslutsvägar, men då
måste deras arbete kopplas ihop med det
löpande prioriteringsarbetet på ett bättre
sätt, menar delegationen. Idag priorite-
ras det mer utifrån vad som är enkla och
framgångsrika behandlingsmetoder, än
utifrån vilka som har störst behov, så
som kroniskt eller psykiskt sjuka.

Politikerna sitter för mycket instäng-
da i sina egna rum, menar prioriterings-
delegationen, och för ingen öppen debatt
om prioriteringsfrågor med allmänheten
och vårdpersonal. De måste våga disku-
tera det dilemma det innebär att priori-
teringar alltid kommer att vara nödvän-
diga eftersom resurserna förblir mindre
än behoven. Det finns dock ett hinder i
själva systemet, menar delegationen, ge-
nom att politiker vill väljas om vart fjär-
de år och därför undviker en öppen dia-
log om nödvändigheten av prioritering-
ar.

Peter Örn 

Ris och ros i slutbetänkande
från Prioriteringsdelegationen 


