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samma som Socialstyrelsen
formulerat för sitt arbete med
de nationella riktlinjerna.

– Spontant tänkte många
först och främst på svårig-
hetsgrad när de prioriterade
enskilda patienter. Men efter
att ha använt begreppen vid
prioriteringar i vardagen bör-
jade de också reflektera allt-
mer kring nytta och kostnads-
effektivitet.

En del av deltagarna me-
nade att det är vad det hela
handlar om; hur man på bästa
sätt ska fördela begränsade
resurser. Något som Eva Ar-
vidsson håller med om. Och
hennes slutsats är att uppgif-
terna för primärvården hela
tiden blir fler och fler utan att
de ekonomiska ramarna för-
ändras.

– Primärvårdens uppdrag de-
finieras ganska ofta från sjuk-
husen, »det här är patient-
grupper som vi inte behöver
ta hand om, eller inte har re-
surser att ta hand om, och då
får de omhändertas av pri-
märvården«. Samtidigt har vi
ett inflöde från andra hållet
med fler sjuka, fler som får di-
abetes, fler med psykosocial
ohälsa och allt det… Primär-
vårdens uppdrag sväller utan
primärvården har möjlighet
att kontrollera det. 

Inte heller de personella re-
surserna hänger med i det allt
större uppdraget. Även om
målet för den nationella
handlingsplanen, 6 000 all-
mänläkare 2008, skulle nås så
skulle bristen på allmänlä-
kare kvarstå eftersom inte ut-
vecklingen avstannar efter
2008, säger Eva Arvidsson.
Men hon tror att chansen för
en god läkarbemanning i pri-
märvården skulle öka med ett
större fokus på prioriteringar.

– Ett tydligare avgränsat
uppdrag som är gjort utifrån
ett etiskt riktigt sätt ger också
en arbetsmiljö som är bättre.
Då blir det kanske lättare att
rekrytera, säger hon och till-
lägger:

– Och med en öppen dialog
kring vad vi gör och inte gör
ger det nog också mer nöjda
patienter!

Sara Gunnarsdotter

Den etiska plattformen för
prioriteringar är otydlig.
Dessutom låter »plattform«
statiskt, etik måste ständigt
diskuteras. Det menar etik-
professorn Per-Erik Liss, som
också vill lyfta in individens
egenansvar i principerna bak-
om prioriteringar i hälso- och
sjukvården.

På våren 1997 fattade riksda-
gen beslut om en etisk platt-
form som ska utgöra riktlinjer
för prioriteringar
inom hälso- och
sjukvården. Platt-
formen utgörs av
tre inbördes rang-
ordnade principer:

1. Människo-
värdesprincipen –
alla människor har
lika värde och
samma rätt obero-
ende av personliga
egenskaper och
funktioner i sam-
hället.

2. Behovs- och solidaritets-
principen – resurserna bör
fördelas efter behov; mer till

de mest behövande, de med
de svåraste sjukdomarna och
den sämsta livskvaliteten.
Vården har också ett ansvar
att utreda och undersöka var
de otillfredsställda behoven
finns.

3. Kostnadseffektivitets-
principen – vid val mellan oli-
ka metoder för behandling av
samma sjukdom bör en rimlig
relation mellan kostnader och
effekt, mätt i förbättrad hälsa
och förhöjd livskvalitet, efter-

strävas. 
Professor Per-

Erik Liss, projekt-
ledare vid Priori-
teringscentrum i
Linköping (se ruta
nästa sida) anser
att principerna
inte ger den väg-
ledning som skulle
behövas för dem
som ska fatta prio-
riteringsbeslut i
hälso- och sjuk-

vården. Bland annat tycker
han att rangordningen mellan
de två sistnämnda princi-
perna är för kategorisk. 

I samband med sin kart-
läggning av prioriteringsarbe-
te i hälso- och sjukvården har
Prioriteringscentrum föresla-
git vissa förändringar av platt-
formen. Enligt förslaget skul-
le människovärdesprincipen
även i fortsättningen alltid gå
först. Däremot ska de följande

»Av människovärde följer    
Etiska principer för prioriteringar bör förändras

Professor Per-Erik Liss anser att
prioriteringar inte bara ska dis-
kuteras utifrån ekonomi utan
också utifrån sin symboliska
innebörd.
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Det har nu gått mer än
tio år sedan riksdagen
fattade beslut om rikt-
linjer för prioriteringar
inom hälso- och sjuk-
vården. Beslutet omfat-
tar bland annat en etisk
plattform som priorite-
ringsbeslut ska vila på.
Plattformen utgörs av
människovärdesprinci-
pen, behovs- och soli-
daritetsprincipen samt
kostnadseffektivitets-
principen (se artikel in-
till). I riksdagsbeslutet
slogs också fast att dis-
kussionen om priorite-
ringsgrunderna måste
föras öppet.

Trots det finns fortfa-
rande få exempel på
öppna prioriteringar.

Politikerna tycker att
området är svårt, det
saknas strategier för
hur man ska arbeta
med prioriteringar och
sjukvårdspersonalen
får ta det reella ansva-
ret; den är dessutom
okunnig om de etiska
principerna. Kommu-
nerna känner sig inte
alls berörda och med-
borgarna är inte enga-
gerade i frågan. 

Den dystra analysen
kommer från Priorite-
ringscentrum, som för
snart två år sedan via
Socialstyrelsen fick ett
regeringsuppdrag att
kartlägga på vilket sätt
huvudmännen arbetar
med prioriteringar inom

hälso- och sjukvården. I
uppdraget ingick också
att se om sådant arbete
överensstämmer med
riksdagens intentioner
och Hälso- och sjuk-
vårdslagen. Dessutom
innebar uppdraget en
analys av eventuella
problem i tillämpningen
av riktlinjerna och att
eventuellt föreslå för-
ändringar. Uppdraget
mynnade i våras ut i
rapporten »Vårdens allt-
för svåra val?«

Socialstyrelsen kom-
menterade att rappor-
ten överensstämde
med myndighetens
egna iakttagelser, bland
annat att resurser förde-
las utifrån historiska

mönster och att om pri-
oriteringar görs så är det
i stort sett uteslutande
inom verksamhetsområ-
den, inte mellan.

I rapporten fram-
skymtar förvisso också
en del positiva aspek-
ter, till exempel att sta-
ten, i egenskap av So-
cialstyrelsen och Läke-
medelsförmånsnämn-
den, blivit föregångare
på området genom ar-
betena med nationella
riktlinjer respektive
prövningar av om läke-
medel ska ingå i sub-
ventioneringssystemet.
Läs hela rapporten nr 2007:2
Vårdens allför svåra val? på
<http://e.lio.se/prioriterings-
centrum>

Öppna prioriteringar i vården – en bristvara

»Om man har
regler som sä-
ger att man får
ta ansvar så är
det en signal till
allmänheten om
krav på större
ansvarstagande
för sin hälsa.«

prioriteringar
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principerna vara utan inbör-
des rangordning och viktas i
förhållande till varandra från
fall till fall. Behovs- och soli-
daritetsprincipen delas i två
och dessutom skulle en an-
svarsprincip läggas till. 

– Människovärdesprincipen
innebär att man ska respekte-
ra människors värde, därpå
följer att man också ger män-
niskor eget ansvar, dels för sin
hälsa, dels för sin vård, säger
Per Erik Liss.

En person som tagit onödi-
ga risker bör ges en lägre
rangordning i hälso- och sjuk-
vården än en person som inte
tagit risker. Per-Erik Liss är
noga med att poängtera att
det ska handla om ett onödigt
men frivilligt risktagande och
att patienten ska ha haft kun-
skap om eller möjlighet till
kunskap om att beteendet ris-
kerar medföra ohälsa.

Finns det då något reellt ex-
empel som skulle falla inom
ramarna för ansvarsprinci-
pen? Det finns ju faktiskt icke-
rökare som drabbas av lung-
cancer, hur ska man veta om
just den här rökande lungcan-
cerpatienten kanske drabbats
ändå, även utan cigaretter? 

– Det är viktigt med det
kausala sambandet. Råder
det minsta tveksamhet om
att det är patientens beteen-
de som lett fram till skadan
så är det bättre att fria än fäl-
la, säger Per-Erik Liss.

Och han påpekar även att
ansvarsprincipen bara är en
av flera principer. Vid ett stort
vårdbehov finns en konflikt
mellan behovsprincipen och
ansvarsprincipen. Dessutom
är det inte fråga om att en
risktagare blir utan vård, utan
konsekvensen kan bli att an-
svaret för kostnaden läggs på
patienten själv.

Ett exempel där ansvarsprin-
cipen är tillämplig skulle en-
ligt Per-Erik Liss kunna vara
om en person håller sig med
giftormar som husdjur. Kost-
naden för att vårdcentralen i
området då håller sig med se-
rum, som måste förnyas en
gång i halvåret, bör rimligtvis
falla på individen och inte det
offentliga, säger Per-Erik Liss.

Men varför skulle man lägga
till en etisk princip som i prak-
tiken nästan aldrig ska tilläm-
pas? Per-Erik Liss säger man
inte ska underskatta princi-
pernas symboliska värde. 

– Om man har regler som
säger att man får ta ansvar så
är det en signal till allmänhe-
ten om krav på större an-
svarstagande för sin hälsa.

Sara Gunnarsdotter

Annons

  egenansvar«

fakta Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum i Linkö-
ping är ett nationellt kun-
skapscentrum för prioritering
inom vård och omsorg. Verk-
samheten startade år 2001 på
initiativ av Socialdepartemen-
tet och Sveriges Kommuner
och Landsting, som tillsam-
mans också är huvudfinansiä-
rer. 
Prioriteringscentrum har ett
nationellt uppdrag att bedriva

forskning och utveckling av
processer och metoder kring
ämnet öppna prioriteringar
och att bidra till kunskaps-
överföring mellan akademi
och praktisk vård och omsorg.
Dessutom ska Prioriterings-
centrum skapa forum för kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte
samt stimulera till debatt och
ökad medvetenhet kring prio-
riteringar.

läs mer Läs mer om ansvars-
principen på <http://e.lio.se/
prioriteringscentrum>, sök efter
Rapport 2007:4 Ansvar för sin
hälsa?




