
Nya prioriteringsriktlinjer
som underlättar »utbudsbe-
gränsningar« i sjukvården
behövs, anser Socialsty-
relsen. För ett år sedan upp-
manade Socialstyrelsen re-
geringen att ta tag i frå-

gan. Ännu har inget
hänt.

Det är  »hög tid« att se över
riksdagens så kallade priori-
teringsriktlinjer, konstate-
rade Socialstyrelsen för snart
ett år sedan. Men regeringens
svar låter vänta på sig. 

– Det är en jätteviktig fråga,
vi arbetar med den och kom-
mer att återkomma, säger To-
bias Nilsson, politiskt sakkun-
nig hos socialminister Göran
Hägglund.

Det behövs »en genomgri-
pande översyn och omarbet-
ning av rådande principer för
prioritering«, skrev Social-
styrelsen i sin analys och
stödde sig på en kartläggning
gjord av Prioriteringscentrum

vårdprioritering. Prioriteringar och beslut som lyfter ut vård ur det offentliga åta-
gandet behövs. Det anser Socialstyrelsen, Prioriteringscentrum i Linköping och före-
trädare för vården.  Men politikerna är ovilliga att ta i frågan. Det visar inte minst den
senaste debatten i Östergötland.
text: elisabet ohlin illustration: saramara

D et första försöket till
öppna politiska
prioriteringar gjor-
des i Östergötland

2003 då politikerna, av eko-
nomiska skäl, beslutade att
vissa åtgärder inte längre
skulle ingå i sjukvårdsutbudet
och att vissa åkommor skulle
åtgärdas i primärvården i stäl-
let för i specialistvården. Som
underlag hade politikerna
rangordningslistor som verk-
samheterna hade arbetat

fram. Varken besparingarna
eller förändringarna blev
enorma. Men principen pro-
vocerade. Listan väckte stor
uppmärksamhet i medierna,
lokalt och nationellt.

I Läkartidningen uttryckte
den lokala läkarföreningens
ordförande sin skepsis. Ål-
dersprioriteringarna i beslu-
tet kunde strida mot Hälso-
och sjukvårdslagen, menade
han, se LT nr 45/2003.

Kanske på grund av reaktio-
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nerna har inga liknande för-
sök gjorts i landet.  

År 2006 blev det maktskifte
i landstinget i Östergötland,
de borgerliga partierna och
den lokala Vrinnevilistan tog
över. Den i folkmun kallade
»svarta listan« gäller fortfa-
rande, även om vissa ändring-
ar gjorts. Men den nya majori-
teten är inte alls intresserad
av att göra fler liknande bort-
val eller några nya listor. Det
gjorde de nyligen
klart på debatt-
plats i tidningen
Östgöta-Corre-
spondenten (9
april). »Medicin-
ska prioriteringar
ska hanteras
inom det medicinska led-
ningsansvaret«, skrev de och
hänvisade till att de gick till
val på att bryta centralstyr-
ningen och »flytta mer makt
och ansvar till verksamhe-
terna, så långt ut som möj-
ligt«. Därför ska prioritering-
ar inte ske i form av »stelben-
ta politiska beslut utan i vård-
personalens möte med den
enskilde patienten«, skrev de.

Anledningen till den aktuel-
la debatten var att Gunilla
Gunnarsson, chef för lands-
tingets Kirurgi- och onkologi-
centrum, i slutet av februari
gick ut offentligt och efterfrå-
gade politiska prioriteringar
när resurserna inte räcker.

Hon föreslog till exempel att
landstinget skulle besluta om
färre mammografiundersök-
ningar vid kontroll efter bröst-
cancer och att man skulle kun-
na avstå från viss palliativ cell-
giftsbehandling av cancer.

»Vad får två månaders livs-
förlängning kosta, när det
finns nya reumatikerläkeme-
del och en eftersatt psykia-
tri?« undrade hon i Folkbla-
det den 28 februari.

Oppositionen
gav henne sitt stöd.
»Landstingets ma-
joritet tar inte sitt
ansvar« och »låter
i stället verksam-
hetscheferna ta
ansvar för de obe-

kväma beslut som nu krävs
för att nå ekonomisk balans«,
skrev de i Östgöta-Correspon-
denten den 2 april.

Bakgrunden var att sjukvår-
den uppmanats att ta fram åt-
gärdsplaner för att klara eko-
nomin. Inom Gunilla Gun-
narssons centrumområde var
det särskilt svårt.

– Akut verksamhet och can-
cer utgör största delen av vår
verksamhet. Kostnadsutveck-
lingen är så stor att det är väl-
digt svårt att effektivisera sig
ur den. Vi hittade inte effekti-
viseringar och besparingar
fullt ut. Vi förde upp några sa-
ker långt ner på rangord-

ningslistorna, säger hon.
Till ledning hade de Social-

styrelsens nationella riktlinjer
på områden där sådana fanns,
i andra hand det rangord-
ningsunderlag som verksam-
heterna själva tagit fram inför
det politiska beslutet 2003.

Gunilla Gunnarsson anser
inte att det tillhör det medi-
cinska ledningsansvaret att
göra bortval.

– Nej, detta är inte en fråga lä-
karna bestämmer över. Medi-
cinska prioriteringar för mig
är att välja bort behandling
utifrån patientnytta eller att
välja den billigaste av två lik-
värdiga behandlingar. Där-
emot kan den medicinska
professionen inte ta bort be-
handling av ekonomiska skäl.
Det är ett politiskt beslut. 

– Det bästa är om sådana
prioriteringar kan göras på
nationell nivå. Det är olyckligt
om vårdutbudet är olika i olika
landsting. Vi vet att det är så i
dag, men nu är prioriteringar-

na dolda och skillnaderna allt-
så inte så kända. Det vore bätt-
re med nationella priorite-
ringar kända av alla, diskute-
rade av politikerna och föran-
krade hos medborgarna.

– Men om man ska lyckas
måste politiker och profes-
sion vara helt överens. Nu
blev detta en otrevlig sak. De-
batten i pressen oroade pati-
enterna i onödan, säger hon.

Nu blir det inga bortval
inom Gunilla Gunnarssons
verksamhet. Vad får det för ef-
fekter?

– Vet inte än. I dagsläget är
det väldigt svårt att hitta till-
räckliga effektiviseringar, sä-
ger hon. 

Per Carlsson, professor och
chef för Prioriteringscentrum
i Linköping, säger, apropå po-
litikernas ovilja att diskutera
bortval, att politiker inte kan
abdikera.

Öppna och skarpa horison-
tella prioriteringar kräver ett
öppet och ärligt samspel
mellan politiker och verksam-
het, men där verksamheten
måste ta det mesta av beslu-
ten. Det förutsätter också till-
gång till vertikala prioritering-
ar av god kvalitet, menar han.

– Politiker har inte kunskap
eller kapacitet att ta i mer än
en bråkdel av beslut med poli-
tisk dimension.

Fler beslut om att välja bort
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i Linköping på uppdrag av So-
cialstyrelsen. 

Uppdraget att föreslå åtgär-
der hade Socialstyrelsen fått
av den förra regeringen, som i
sin tur fått bakläxa av Riks-
revisionen 2004. Revisionen
hade på eget initiativ granskat
vad riksdag, regering och
myndigheter gjort för att rikt-
linjerna skulle användas. Kri-
tiken var hård, både mot själ-
va utformningen av priorite-
ringsriktlinjerna och motatt
riksdag och regering inte följt
upp hur de fungerat.

Och förra året konstaterade
även Socialstyrelsen att da-
gens riktlinjer inte fungerar,

de är svåranvända och svår-
tolkade. 

De behöver ses över, kost-
nadseffektiviteten måste
skärpas, de fyra prioriterings-
grupperna bör tas
bort helt eller om-
arbetas kraftigt och
regionala och loka-
la kompetenscent-
rum behövs för
prioriteringsarbe-
tet.

Dessutom ger
riktlinjerna inte tillräckligt
stöd för nedprioriteringar.
Framtida ransoneringar blir
oundvikliga och huvudmän,
professioner och patienter är

dåligt förberedda för en sådan
utveckling. 

Därför behöver riktlinjer
också kompletteras med kri-
terier och principer för »be-

gränsningar av
det offentliga
åtagandet«, an-
såg Socialsty-
relsen. Hur rege-
ringen ställer sig
till denna specifi-
ka uppmaning
som rör bortval,

det kan Tobias Nilsson inte
heller svara på i dag.

– Vi kommer inte att ta
fram en Östergötlandslista.
Det är huvudmannens upp-

gift. Men vi kan ge rätt under-
lag för huvudmannen (lands-
ting/kommuner) att göra pri-
oriteringar genom att stödja
Prioriteringscentrum.

Prioriteringscentrum får
ytterligare 1 miljon kronor i
Dagmaröverenskommelsen
för att sprida kunskap om de
nuvarande riktlinjerna, säger
han. Trots att just Priorite-
ringscentrum efterfrågar för-
ändrade riktlinjer.

Apropå oviljan hos den bor-
gerliga majoriteten i Öster-
götland (se artikel intill) att
välja bort åtgärder, säger han:

– Jag förstår att de drar sig.
Det är delvis en medicinsk be-

»Det tillhör inte
det medicinska
lednings-
ansvaret att
göra bortval.«

»Dagens riktlin-
jer fungerar inte,
de är svåranvän-
da och svårtol-
kade.«

för nya prioriteringsriktlinjer



kommer, det är han också helt
övertygad om. Avgörande är
att politiker och profession då
är överens. Att som politiker
lyfta knepiga avgränsningsbe-
slut till öppen debatt utan att
ha professionen med sig vore
»döden«, »rent dumdristigt«,
säger han. 

– Då riskerar politikerna att
bli överkörda av verksamhets-
chefen. Hela legitimiteten lig-
ger på sjukvården. Samtidigt
har sjukvården svårt att sätta
ner foten. Det känns inte rätt
mot patienterna.

Redan i dag går många lands-
ting igenom vilka handikapp-
hjälpmedel som ska ligga
inom respektive utom det of-
fentliga systemet. Andra ex-
empel på avgränsningar är

Läkemedelsförmånsnämn-
dens beslut. Men diskussio-
ner om att begränsa resten av
sjukvården kom-
mer också att bli
aktuella.

– Man måste
starta en process,
men kanske inte
precis som i Ös-

tergötland (2003)
som kom att foku-
sera för mycket på bortval. Det
var lovvärt, men trots lång tids
förberedelser, för lite förbe-
rett. Man måste grunda mer
internt så inte till exempel lä-
karföreningens ordförande
går ut och säger att det är olag-
ligt. Alternativet är att priori-
teringar görs i det fördolda
och då blir det godtyckligt.

Per Carlsson anser inte att
alla  beslut om bortval måste
göras på nationell nivå.

– Det är helt omöjligt att alla
landsting gör precis likadant.
Det är bättre att tänka i ter-
mer av prioriteringsordning.
Och utifrån lagen måste vi
fråga oss när vi ska bli mest
upprörda. Rimligtvis måste
man ha mer fördragsamhet
med olikheter inom det minst
angelägna, till exempel åder-
bråck utan symtom, än med
stor olikhet inom det högt pri-

oriterade, till exempel be-
handling av njursvikt.

I sin kartläggning till
Socialstyrelsen (se
artikel intill) före-
slog Prioriterings-
centrum att de nu-
varande riktlin-
jerna skulle kom-
pletteras med en
»ansvarsprincip«
som kan ligga till

grund för prioriteringar, se
även LT nr 43/2007, sidan
3174. Det handlar om sådant
som individen möjligen själv
kan utföra, ombesörja eller fi-
nansiera.

– Vi uppfattar att det finns
en betydande mängd vård
som vi redan sköter själva.

Glasögon och  huvudvärks-
tabletter är två exempel.

– Därför finns det behov av att
ha kriterier för vad som ska
höra till egenvård, eftersom
det är en sektor som inte
kommer att krympa, menar
Per Carlsson.

Ämnen att diskutera i fram-
tiden kan vara till exempel
PSA-test, gentest och vissa
screeningprogram, menar han. 

– Vi har en utveckling där
sjukvården i allt större grad
försöker se patienten som ett
subjekt med ökat inflytande.

Med det följer också ökat an-
svar.

Diskussionen om individu-
ellt ansvar kan också leda tan-
karna till resonemang som att
rökare får skylla sig själva.
För att lägga ansvar på någon,
till exempel för val av livsstil,
krävs väldigt tydliga villkor. I
praktiken är det svårt att hitta
situationer där sådant ansvar
kan utkrävas, menar Per
Carlsson.

Socialstyrelsen tog i sin
analys avstånd från Priorite-
ringscentrums förslag om en
»ansvarsprincip« och formu-
lerade sig i stället i termer av
att »det behövs kriterier och
principer för generella be-
gränsningar av det offentliga
åtagandet«.

Jan Larsson, Socialstyrelsen,
har svårt att säga exakt vad
skillnaden i förslagen är.

– Vi har benämnt det på ett
annat sätt för att inte rikta
tanken till att individen måste
ta ansvar för vad den kan
drabbas av längre fram. Vi
tyckte det var bättre att ut-
trycka det som en strävan att
hitta principer. Det är nog
inte lätt att formulera dem,
men vi tror att en sådan pro-
cess behövs, säger Jan Lars-
son. ■
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dömning, dels en ekonomisk
bedömning och den har poli-
tikerna ansvar för. Och det
gör frågan så svår. Båda sidor
vill ha vägledning från den
andra.

Finns samma ovilja hos re-
geringen?

– Det skulle jag inte säga.
Men det är oerhört lätt att
hamna fel, det visar exemplet
i Östergötland 2003, men vi
vill inte abdikera.

Är det lättare att tala om
tillgänglighet än bortval?

– Absolut, men det är inget
som fungerar i längden. Vi vet
att prioriteringar blir allt vik-
tigare.

För exakt elva år sedan, den
16 april 1997, tog riksdagen
beslut om vilka principer som
ska ligga till grund för priori-

teringar i sjukvården.
Det handlar om den etiska

plattformen med människo-
värdesprincipen,
behovs-/solidari-
tetsprincipen och
kostnadseffektivi-
tetsprincipen. Där-
till kommer en rad
riktlinjer samt prioriterings-
grupperna I–IV, från bland
annat »vård av livshotande
akuta sjukdomar« till »vård av
andra skäl än sjukdom och
skada«.

Principerna skulle möjlig-
göra öppna prioriteringar
som kunde diskuteras i be-
folkningen.

I dag görs systematiska
prioriteringar inom vissa
områden. Ett exempel är Lä-
kemedelsförmånsnämndens

arbete, ett annat är Socialsty-
relsens nationella riktlinjer
sedan 2004 inom en handfull

områden, bland
annat hjärtsjuk-
vård och vissa de-
lar av cancervår-
den. Det gäller
alltså vertikala

prioriteringar. Men öppna
horisontella prioriteringar,
alltså mellan verksamhets-
områden, saknas fortfa-

rande, enligt Socialstyrelsen.
Dessutom saknas organisa-

toriska former för priorite-
ringsarbete i landsting och
kommuner.

– Prioriteringsriktlinjerna
har fått väldigt begränsat
genomslag. Vi har lång väg
kvar till öppna tydliga priori-
teringar, säger Jan Larsson,
biträdande chef för Socialsty-
relsens enhet för nationella
riktlinjer. ■

»Därför finns det
behov av att ha
kriterier för vad
som ska höra till
egenvård.«

»Det är oerhört
lätt att hamna
fel, men vi vill
inte abdikera.«

Se proposition 1996/97:60 »Prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården« och Socialutskottets betänkande 1996/97:SOU14, »Pri-
oriteringar inom hälso- och sjukvården«, tillgängliga på
‹www.riksdagen.se›.

Prioriteringscentrums rapport »Vårdens alltför svåra val?«
finns på ‹http://e.lio.se/prioriteringscentrum›

fakta. Gällande prioriteringsriktlinjer

Nya prioriteringsriktlinjer ...

vårdprioritering


