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Nya riktlinjer för sjukskrivning.
Vårdgarantins införande. 
Ökat fokus på kostnadseffekti-
vitet. Massmedialt uppmärk-

sammade individuella fall som, härför-
leden, läkemedelsbehandling av en pati-
ent med Hunters syndrom. Håller sjuk-
vårdens värdegrund på att förändras?  

På 1990-talet utmynnade en parlamen-
tarisk utredning, ledd av Jerzy Einhorn,
i slutbetänkandet »Vårdens svåra val«
[1]. 1997 trädde riksdagsbeslutet om pri-
oriteringar inom hälso- och sjukvården i
kraft [2]. De vägledande etiska princi-
perna är, i inbördes rangordning nota
bene, människovärdesprincipen, behovs-
och solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen (den etiska platt-
formen). Både evidensbaserade riktlinjer
och praktisk klinik ska i värdehänseende
genomsyras av dessa principer och deras
inbördes rangordning.

Riksrevisionen bedömde emellertid
2004 att riksdagens riktlinjer för priori-
tering inte i tillräcklig grad omsatts i
praktiken och att de fått en »... undan-
skymd roll i den statliga styrningen av
hälso- och sjukvård«. Den dåvarande re-
geringen uppdrog åt Socialstyrelsen att
rapportera hur prioriteringsarbetet går
till i landsting och kommuner. Socialsty-
relsen uppdrog i sin tur åt Prioriterings-
centrum i Linköping att genomföra
kartläggningen och identifiera behov av

förändring. Kartläggningen har skett i
form av intervjustudier, litteraturge-
nomgång och etisk analys. Den resulte-
rande rapporten, »Vårdens alltför svåra
val?« [3], tillställdes nyligen Socialsty-
relsen och föredrogs i våras på Socialde-
partementet.

Den etiska analysen leddes av profes-
sorn i filosofi Per-Erik Liss och skedde
inom ett tvärprofessionellt forum. Som
doktorand vid Prioriteringscentrum
hade jag förmånen att få delta vid dis-
kussionerna. 

Utifrån kartläggningen och den etiska
analysen föreslår Prioriteringscentrum
en rad åtgärder. Tre aspekter framstår
som särskilt betydelsefulla:

• De etiska principernas innehåll pro-
blematiseras. Förtydliganden av deras
formuleringar föreslås. I synnerhet
diskussionen av kostnadseffektivi-
tetsprincipen och dess ramar fram-
står som relevant för sjukvården. Vil-
ka kostnader och vilka effekter bör
beaktas, då en åtgärd bedöms? Bör
hälso- och sjukvårdssystemet eller
samhället som helhet utgöra ram?

• Människovärdesprincipen föreslås
kvarstå som överordnad. De andra
principerna föreslås ha samma primä-
ra etiska status (prima facie-status).
De skulle därmed inte vara rangord-
nade i utgångsläget, utan vid konflikt
mellan behovsprincipen och kost-
nadseffektivitetsprincipen finge de
balanseras inbördes från fall till fall.

• Det föreslås att behovet av en ansvars-
princip för vården utreds. Utgångs-
punkten är att alla människor har ett

ansvar för sin hälsa och sin vård ut-
ifrån sina individuella förutsättning-
ar. Prioriteringscentrum har försökt
precisera vilka villkor som ska vara
uppfyllda för att en individ ska kunna
ta ansvar för sin egen vård. 

Exemplen i inledningen understryker
att förslaget till förändringar inte bara
är teoretiskt intressant, utan fastmer
högaktuellt i praktiken. En möjlig tolk-
ning vore att förslaget skulle innebära
att klassisk hippokratiskt färgad plikt-
etik med den enskilda patientens behov
i fokus mer explicit än idag skulle balan-
seras av utilitaristisk etik med nytto-
(hälso-)maximering som ledstjärna. 

I viss mån har sannolikt en dylik vär-
deringsförändring redan ägt rum i prak-
tiken – i samhället och i sjukvården.
Många skulle exempelvis hävda att
vårdgarantin åtminstone delvis utgör
incitament för att prioritera stora pati-
entgrupper med individuellt sett behov
av relativt lindrig svårighetsgrad, medan
exempelvis multisjuka äldre med kom-
plexa och uttalade behov får stå tillbaka.  

Någon större offentlig debatt om för-
slaget till ny etisk plattform för vården
tycks ännu inte ha förekommit inom
läkarkåren. Jag tror att det av flera skäl är
angeläget med en tydligare profil. Nedan
ges några exempel på rimliga åtgärder:

• Läkarbundets centralstyrelse kan
uppdra åt Etik- och ansvarsrådet att
aktivt bevaka revisionen av den etiska
plattformen och återkommande rap-
portera till styrelsen. Lokalförening-
arna bör aktivt involveras liksom de
enskilda medlemmarna.

• Samverkan bör ske med Svenska Lä-
karesällskapet, som visat ett tydligare
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Människovärdesprincipen kvarstår som överordnad. Be-
hovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivi-
tetsprincipen får vid konflikt balanseras från fall till fall.
Det föreslår Prioriteringscentrum som på Socialsty-
relsens uppdrag analyserat sjukvårdens tillämpning av
riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Det är angeläget
att läkarkåren mer aktivt diskuterar förslaget till ny etisk
plattform, anser Niklas Ekerstad.

Vilka kostnader och vilka effekter behöver
beaktas när en åtgärd bedöms?
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engagemang i prioriteringsfrågor.
Svåra men nödvändiga diskussions-
ämnen därvid vore hur behovsprinci-
pen och kostnadseffektivitetsprinci-
pen på bästa sätt kan vägas mot var-
andra samt hur individperspektivet
och samhällsperspektivet kan för-
enas.

• Läkarförbundet kan i samarbete med
Svenska Läkaresällskapet verka för
att prioriteringsfrågor mer tydligt än
idag integreras i läkarnas grund-, fort-
och vidareutbildning. Detta bör ge av-
tryck i läroplaner och handledarut-
bildningar.

Visserligen riskerar det hippokratiska
barnet säkerligen inte att kastas ut med
det nyttomoraliska badvattnet; det är
nog mer John Rawls’ ande än Jeremy
Benthams som svävat över diskussionen
hittills. Inte desto mindre föreslås en
potentiellt mycket viktig förändring av
sjukvårdens normativa bas, i synnerhet
avseende avvägningen mellan indivi-
dens behov och samhällsperspektivet.
Det föreligger ett allmändemokratiskt

behov av en öppen och saklig debatt.
Som bärare av sakkunskap och med en
legitimitet hos allmänheten som få ak-
törsgrupper kan matcha har läkarkåren
ett särskilt ansvar. 

Vidare kan anknytas till diskussionen
om inflytande i vården. Inflytande bör
gå hand i hand med ansvar. De som ak-
tivt tar ansvar på den normativa nivån
skaffar sig i längden en stark moralisk
position avseende inflytande på opera-
tiv och strategisk nivå.

Skulle kåren förlora legitimitet hos be-
folkningen genom att öppet delta i svåra
och värdeladdade diskussioner? Knap-
past, risken för en legitimitetsförlust
vore större om vi förhåller oss passiva.
Skulle vi riskera att ge politiska och ad-
ministrativa makthavare alibi för för-
ändringar som vi inte önskar? Även
denna risk torde vara större vid passi-
vitet, vilken skulle kunna tolkas som
tyst samtycke. 

Att läkarkåren bör undvika att explicit
delta i s k horisontella prioriteringar,
vilka är politikernas domän, är en sak.

Att engagerat delta i en diskussion om
själva den normativa grunden för alla
slags prioriteringar inom sjukvården är
något annat. Den matchen måste vi våga
ta; i annat fall skulle vi lämna moralisk
walkover.

Sammanfattningsvis finns goda skäl
för läkarkåren att aktivt bidra till att for-
ma sjukvårdens normativa bas. Det
handlar om etik, legitimitet och infly-
tande. För patienternas, samhällets och
vår egen skull.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Artikelförfattaren är medlem i Priorite-
ringscentrum i Linköping. 
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■ Jag blir bekymrad när jag
läser Åke Åkessons debattin-
lägg i Läkartidningen 36/2007
(sidorna 2485-6) om läkarin-
tygets ekonomiska betydelse
för patienten samtidigt som vi
vet att sjukintyget är en dålig
behandling med många bi-
verkningar.

Åke bekräftar något som jag
tyvärr dagligen tvingas kon-
statera, nämligen att vi läkare
inte sätter oss ned och verkli-
gen begrundar vad som i läng-
den kommer att ge vår patient
bästa hälsa och förutsättning-
ar i den känsla av oförmåga
som hon/han just nu befinner
sig i. Många av oss fungerar
ofta som ett eko till patienten
och har svårt att i situationen
skilja på empatiskt och sym-
patiskt förhållningssätt. Vi
tycker synd om vår patient,
går henne till mötes och sjuk-
skriver henne utan att använ-
da vår kunskap.

Vi bidrar sannolikt med vår
sjukskrivning till att cemen-
tera patientens känsla av att

vara offer för olika omstän-
digheter i livet. Ett förhåll-
ningssätt som jag menar är
förkastligt och skadligt för pa-
tientens självkänsla. Att för-
hålla sig till patientens reak-
tioner på livets kriser som om
dessa kriser vore onaturliga
kan väl i grunden aldrig stärka
patienten.

Jag håller inte med Åke när
han säger att det vore bäst om
vi distriktsläkare slapp in-
tygsskrivande och istället fick
ägna oss åt läkekonsten. Jag
anser att det är min uppgift
att ta ställning för eller emot
intyget och att det är direkt
oansvarigt att hålla kvar pati-
enten i en längre sjukskriv-
ning. Jag skulle vilja påstå att
väldigt få av oss människor är
betjänta av att vara offer och
befinna sig i en sjukroll någon
längre tid.

Dagens krav på sjukskriv-
ning från våra patienter bör få
oss att nogsamt fundera på
vårt förhållningssätt i konsul-
tationen och inte på om pati-

enten ska vara sjukskriven el-
ler ej. Denna behandling är
stigmatiserande och kan i
många fall vara kontraindice-
rad. Det är min övertygelse att
dagens patient ska kunna krä-
va av oss att vi som läkare står
för hoppet och hjälper patien-
ten att se möjligheterna och
inte gör patienten till offer. 

Livet ger oss läkare dagli-
gen exempel på hur vi män-
niskor fungerar, goda exem-
pel som visar vikten och nöd-
vändigheten av att bevara
hoppet hos individen, snarare
än att degraderas från livet.
Eller som Gösta Tibblin ut-
trycker det, livet har två lika
viktiga scener, den privata
och den professionella. Man
kan inte ta bort någon av des-
sa utan att det får negativa
konsekvenser för individen. 

Börja vända tanken och tänk
nytt. Prova att omsätta livets
goda exempel i praktiken. Vil-
ket förhållningssätt känns
rätt innerst inne? Att inspire-
ra patienten till insikt om den

positiva urkraft som har
hjälpt människan att överleva
umbäranden i alla tider eller
att med ett intyg bekräfta pa-
tientens uppfattning att hon
inte kan klara av sitt liv? 

Empowerment, att inge våra
patienter mod att förändra, att
vända tanken, är på något sätt
den sanna läkekonsten, menar
jag. Det går att göra och det
fungerar, jag har provat. 

Våga att inte sjukskriva.
Inte för att staten säger det
utan för att en sjukskrivning
är en dålig, stigmatiserande
behandling. Vi är skyldiga
våra patienter att vara saluto-
gena. Vem är bättre på att se
hela patienten än distrikts-
läkaren?

Till sist ett läsetips till Åke
Åkesson och alla andra läsare,
läs och begrunda »Vilja av
sten« av Aron Ralston.
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Apropå! Läkarintyget

Våga att inte sjukskriva
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