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Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Regeringen fastställde den 30 januari 1992 direktiven för utredningens
arbete bilaga l.

Till ledamöter i utredningen har förordnats riksdagsledamöterna Ingrid
Andersson Leifs, Carlson m och EinhornJerzy kds, ordförande,
f.d. landstingsrådet Nils Hallerby fp, domprosten Caroline Krook fp

Östhriksdagsledamöterna LindqvistBengt ssamt och Rosa c.
Sakkunniga i utredningen har varit professorerna Kjell Asplund, Norr-

lands universitetssjukhus, Umeå, Barbro Beck-Friis, landstinget i Linkö-
ping och Johan Calltorp, Nordiska hälsovårdshögskolan, sjukhusdirek-

Bibbitören Carlsson, sjukhus,Mölndals utredaren Anne-Christine Cen-
terstig, Landstingsförbundet, överdirektören Olof Edhag, Socialstyrelsen,
professorerna Hermerén,Göran universitetLunds och Egon Jonsson,
Karolinska institutet och Statens beredning för utvärdering medicinskav
metodik SBU samt Socialdepar-Lena Jonsson,

Kommunalrådet RydénEva har förtementet. Svenskarepresentantsom
Kommunförbundet adjungerats till utredningen fr.0.m. juni 1994.

Utredningens sekretariat har bestått professorn Jan-Otto Ottosson,av
hälso- sjukvårdsdirektörenoch Caj Skoglund assistenten Ruthsamt
Shawkat.

Utredningen antagithar Prioriteringsutredningen.namnet
Till förgrund utredningens arbete hade bl.a. legat omfattande under-ett

lag utredningen inhämtat tillenkäter berörda myndigheter,som genom
patient-, handikapp-, pensionärs- vårdanoch de ställdas organisationer, till
anställda inom vården, socialdepartement i andra länder utfråg-samt
ningar, med bl.a. Statens medicinsk-etiska råd m.fl. Utredningen redovi-
sade i 1993november sitt första betänkande Vårdens svåra val SOU



karaktärendirektiven hademedenlighet1993:93. I rapporten av en
diskussionsrapport.

inkom-remissvar harantalremissbehandlats. EttBetänkandet har stort
organisationer,andraochpersonal-myndigheter,statligamit från pa-

landsting ochhandikappföreningar, kommuner,pensionärs- ochtient-,
regionalafemanordnatdessutomUtredningen harenskildafrån personer.

frånsynpunkteroch inhämtasitt arbeteför informerakonferenser att om
sjukvården ochochinom hålso-anställdadeallmänheten,för sigvar

landsting och kommuner.inomsjukvårdshuvudmännenförföreträdare
företrä-olikautfrågningar medantalanordnats experter,harDessutom ett

ochinom hälso-enhetscheferldinik- ochlandsting, kommuner,fördare
medi-vetenskapliga råd. StatensSocialstyrelsenssjukvården och 14 av

utredningenvid vilkenkonferensordnatråd har öppencinsk-etiska varen
sakkunniga ochledamöter,utredningensharrepresenterad. Härutöver

deltagit iochanordnatavlämnandebetänkandetsförstasekretariat, efter
seminarier.ochantal mötenstortett

arbeteUtredningens ärslutbetänkande.sittavlämnarUtredningen nu
därmed avslutat.
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Sammanfattning

Uppdraget

Detta Prioriteringsutredningensär slutbetänkande. Utredningens uppgift
har varit diskutera hälso- och sjukvårdens roll i välfärdssamhälletatt och
lyfta fram de grundläggande etiska principer efter vilka nödvändiga
prioriteringar i vården bör ske. Uppgiften har varit struktureraatt pro-
blemen och de värderingar bör vägleda dem har fattaange attsom som
prioriteringsbesluten både politiskadministrativ nivå och i kliniskaden
vardagen.

Utredningen har iarbetat två Från i juni till1992etapper. starten
november 1993 skedde utredningsarbetet enkäter, överläggningargenom
med och företrädare för organisationer och myndigheter.experter Vidare
studerades utländska prioriteringsutredningar och ytterligare upplysningar
inhämtades svenska ambassader. Pâ grundval detta materialgenom av
och med stöd utredningens fördessakkunniga inom utredningenav egna
de diskussioner, ledde fram till Vårdens svåra val SOUrapportensom
1993:93. Den sändes på bred remiss i 1993.novemberut en

Ett antal väl genomdiskuterade remissvarstort kom februariunder
månad 1994. Under vintern och våren 1994 anordnade utredningen fem
regionala därmöten, diskussion fördes politiker,med sjukvårdsanställda
och för allmänheten. På grundval dessa remissvar,representanter av
synpunkter från de regionala sammankomstema, enkätundersök-nya
ningar, flera konferenser och utfrågningar diskussioner inom kom-samt
mittén, har detta slutbetänkande utarbetats. enhälligt.Det är
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problemSyfte och

professionellt valDelsprioriteringar:två slagssjukvården sker ettInom
ochpatientens behovtillhänsynfrämståtgärder, därmedicinskamellan

framtving-prioriteringdelsvägledande, ochkostnadenprimärt ärinte en
bristandegrundprioriteringkravetresursbrist. ärad Det avav

ochetiska problemsvåraaktualiserarföranleder debatt, somresurser som
utredning.för dennaföremålfrämst är

någonminskasochmellan behovprincip kanI ett genomresursergap
flera:kombinationåtgärder ellerföljande avenav

effektivisering,ochrationalisering
tillskott resurser,av

sjukvårdensavgränsning ansvar,av
ochellerprioriteringar

kvalitetsförsämringar.

viktigtupprätthållas, detärskall kunnasjukvårdenförförtroendetOm
redovisas ochprioriteringaråtgärder ochvidtagnaförgrundernaatt
framföralltdärförbetänkandemed detta ärAvsikten attdiskuteras öppet.

kaninleda utmynnasomprocess,en

samhället,irollsjukvårdensdefinitiontydligare av
tillochavgränsning desstydligare ansvarav

priorite-riktlinjer förochprinciperaccepteradeallmäntövergripande,
ringar.

BakgrundDel I

forskningkliniskHälsoekonomi och

utveck-ekonomiskanationersi allaviktig rollspelarukvårdssektorn en
for-inomresursbehov Framstegenväxer.sjukvårdensochling. Hälso-

fannshjälpmedicinskingenförrbehandla, därmöjlighetskningen attger
förut-forskningen skaparteknologiskainom denerbjuda. Framstegenatt

Ökadebotas.patienter kandiagnostik. Flerförfinadsättningar för en
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krav ställs på omvårdnad och beaktande psykosociala hosaspekterav
patienter och anhöriga. Allt fler människor uppnår hög ålder och bidrar
till behovet vård ökar.att av

ytterligareTrots under tidigare år till sjukvårdens för-ställtsatt resurser
fogande kan inteden tillmötesgå förväntningaralla och Underbehov.
1990-talet har allt mindre del samhällets samlade avsattsen av resurser
till hälso- och sjukvård. del samhälletsHur totalastor av resurser som
bör för sjukvårdanvändas går inte objektivt fastställa. i sistaDet äratt
hand ställningstagande utifrån politiska värderingar och med hänsynett
till vad praktiskt möjligt.ärsom

Först hushållninggod och effektiv användning tillgängligagenom av
kan bästa möjliga vård och omvårdnad såväl till svårt ochresurser ges

kroniskt lindrigt tillfälligtoch sjuka, såväl till dem kan botassom som
till dem, finns.där ingen bot därförDet angeläget hälsoekono-är attsom

miska analyser ingår i för prioriteringsdiskussionen.underlaget Kunska-
vad olika åtgärder kostar kan dock inte grunden förutgörapen om ensam

prioriteringar. ekonomisk analys, därMen söker beräkna kost-en man
nadseffektiviteten jämför fördvs. kostnaderna och effekterna altema-av
tiva medicinska hametoder, kan betydande för prioriteringvärdeett av
vilken medicinsk metod bör väljas i olika situationer.som

kostnadseffektiviteten iFör bestämma olika för diagnostikmetoderatt
och behandling, från kliniska studierkrävs data känslighe-exempelvis av

i sensivitetendiagnosmetod och möjligheterdess uteslutaten atten av
sjukdom då sådan föreligger speciñciteten. också faktabehövsDet

effekter, risker, biverkningar, komplikationer, livs-överlevnad ochom
kvalitet följd insatt behandling.som av

Kostnadseffektiviteten och kan interelativt begrepp bestämmasär ett
isolerat endast i förhållande till något alternativ. kost-Men även närutan
nadseffektiviteten kan förbestämmas, bara underlagkan den ettvara
prioritering på metodnivå. Avvägningen vad rimligärsom en resurs-av
insats för den enskilde förblirpatienten för visst resultatnå ettatt en
fråga för den behandlingsansvariga personalen.

Sjukvårdens inriktning omöjlig ihumanitär.är ärDess nytta att ange
ekonomiska humanitära bakgrunden medelDet denärtermer. mot som
anvisas till sjukvården; förvården måste och förbrukaskosta resurser
detta ändamål.

Sjukvårdens humanitära står motsatsförhållande tillmål dock inte i ett
behovet hushålla med tillgängliga Hälsoekonomi starktäratt resurser.
motiverad etiskt perspektiv.ur
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påtalatsutfrågningar devid regionala harremissvar ochI att senaste
exempelvisekonomiskasjukvårdensårens förändringar styrsystem,av

finansieringen denväsentligt minskatprestationsersättningar, har av
nödvändigutvärdering,forskning ochtillämpade kliniska ärsom en

Utredningen uppmärk-hälsoekonomiska analyserna.förutsättning för de
sina förslag.idettasammar

mått.medinte skall inte helleri vården kan och mätasalltMen samma
föromvårdnad dämpaSjukvård består till del angelägen attstor oro,av

tillförsikt.för lugn, trygghet och Dessaångest och skapaoch smärta att
vioundgängliga,dock heltinsatser och kostar.kräver De är omresurser

i vården.vill humanitära värdenaslå vakt deom

effekterSystemförändringarna och deras

deti erkännerunderstryker det angelägnaUtredningen öppet attatt man
rimligalegitima kravolika angelägna, helt ochfinns konflikt mellanen

samhällsñnansierade sjukvården.solidariskt Det ärpå denställssom
sakligförutsättningen för debatt.en

Prestationsersättningar

produktivitettill höjdprestationsersättningar medverkatInförandet harav
Prestationsersätt-effektiviseringar.rationalisering ochtilloch stimulerat

emellertidkirurgin, harsig enklast tillämpa inomningarna, visat attsom
frånavståekonomiska skäl ävenrisker. Vårdgivaren kanockså vissa av

kostnadskrävandeundersökningar, välja bortmotiverade kostsammamen
patienten.intevårdtiderna påpatienter och förkorta sättett gagnarsom

vårdcentraler försjukhus ochharFlera sjukvårdshuvudmän utsatt
Positivavårdgivare.fritt får väljapatienternakonkurrens attgenom

också oönskade konsekvenser,effekter redovisats,har t.ex. attmen
på under-sig tvingade medbehålla patienten kännerläkare för attatt

fast-krav,remisser grund patientensprovtagningarsökningar, och av
patien-ocksåförekommerbegränsat.medicinska värdet Detdet ärän att

likvärdiga åtgärder.olika förhemvist får betala mycketolikamedter
förutsättningaroftasvårt krav saknarhar ställaMånga patienter, attsom

alltförsjukvården blirRiskenvalfrihetens fördelar.för utnyttja är attatt
negativt påverkaspositivtPrioriteringarna kan ellerefterfrägestyrd. av
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ersättningssystemen.
Raden avtal skall tecknas vårdgivaremellan och beställare, denav som

interna debiterin mellan patientvårdande avdelningar och serviceverk-gen
samheter ställer ökade krav administrativa angelägetDet ärresurser.

alltid söka bedöma rationaliseringseffekten tillräckligt föräratt storom
administrativadeuppväga merkostnaderna.att

ingår inte i utredningensDet förslaguppdrag lägga ekonomis-deatt om
ka inom sjukvården. Utredningen vill dock bestämt hävdastyrsystemen

effekterna måste förenliga med grundläggandeatt styrsystemenav vara
etiska principer för den solidariskt finansierade sjukvården medoch
Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelse vård på lika villkor.om

Vårdgarantin

nationella vårdgaranti,Den infördes år 1992 innebar prioriteringsom en
tio preciserade diagnoser. garanti tillDenna har lett väntetidemaattav

kraftigt minskat för diagnoser.dessa

Utredningen vill påpeka hittills infördade värdgarantiemaatt avser
huvudsakligen åtgärder de kan inteäven angelägnasom om vara- -
tillhör de högst prioriterade enligt Prioriteringsutredningens bedömning.
Vårdgarantier bara sikte väntetider har föga för devärdetarsom
många patienter svåra akuta eller kroniskamed sjukdomar för vård-eller

i livets slutskede. Dessa med vårdbehov.utgör utsatta storaen grupper

Den kommunala äldrevården

Ädelreform-Utredningen har följt Socialstyrelsens utvärderingarnoga av
kommunala äldrevårdenDen till följd ökat mellanharen. resurserav gap

och behov koncentrerat sina insatser till trängande och utåtde mest mest
uppenbara behoven. Utredningen vill framhålla viktiga inte likaatt men
tydliga behov omvårdnad, inte fårrehabilitering bli undanträng-etc.,som
da.

många remissvarI har iuttalats för kvaliteten den medicinska delenoro
den kommunala äldrevården. inserUtredningen det naturligtäratt attav

övergångsproblem kan uppstå, vill samtidigt påpeka i huvudde-attmen
len det särskilda boendet vistas många med behovstortav personer av
medicinska insatser, rehabilitering föreslåroch omvårdnad. Utredningen
därför det i särskilt boende, sjukhem och ålderdomshem, skallatt som
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tillsynför regelbundenmedicinskt ansvarig läkare,finnas som svararen
handledning personalen.patienterna och avav

Avgiftssystemen

avgifterna inomhöjningarUnder år det skett betydandehar avsenare
låga ochsidan tidigare ganskasjukvården. På kommunala har deden

differentieradesjukhemmenenhetliga avgifter ersattstogs ut avsom
200%. Utredningen förordarpå 60 ochavgifter höjningar mellanoch en

hälso-avgiftsnivåer inom ochavgiftssystem ochsamlad översyn av
Uppgiften skalläldrevården.inklusive primårkommunalasjukvården den

behandling medojämlikförekommerdetprövaatt av personeromvara
Utredningenförhållanden. årlikvärdiga förutsättningar ochi princip

frånavståri ökad utsträckninguppgifter människororoad attattomav
ekonomiskasöka vård skäl.av

Kvalitetskontroll

rationaliseringar ochförhindrainstrument förSamhället måste ha attatt
tillvalfrihet lederprestationsersättningar ochökade inslag konkurrens,av

kvalitets-skärptkvalitet. Fortlöpande ochförsämring sjukvårdensav
förinte minstnivåer inom sjukvården,finnas på allakontroll måste att

svårtlångvarigt sjuka, harsvårt ochskapa trygghet för att protesterasom
och ställa krav.

prioriteringförModeller

prioriteringfinns förolika modellergranskat deUtredningen har som
väsentliga punkter.skiljer sig Ii Sverige.både utomlands och De

finns ocksåredovisning de olika modellerna.finns Därbetänkandet aven
prioriteringsmodellema.skildakonstruktionen dediskussion aven om

prioriteringspro-sigvarierandeVidare analyseras deras sätt närmaatt
i vilka de skallsjukvårdssystemskiljer deblematiken liksom vad som

fungera.
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Gällande lagstiftning
offentligaDen makten skall med respekt för alla människorsutövas

lika värde och för den enskilda frihetmänniskans och rättighet

Så står läsa i 1976 års regeringsform. Regeringsformens stadgandeatt är
grundvalen för all svensk lagstiftning, också för och sjuk-Hälso-annan
vårdslagen HSL: Målet för hälso- och sjukvården god hälsa ochär en

vård på lika villkor för hela befolkningen förarbetena. I till slåslagenen
fast behovetatt vård, förinom de ekonomiskaav ramen resurserna, en-

skall avgörande för vårdens omfattning och karaktär. Därsamt vara
betonas också föräven akutainte eller mindre allvarliga tillståndatt
måste möjligheter finnas få god vård inom rimlig tid.att

begreppenI inom för de ekonomiska resurserna och inomramen
rimlig tid ligger för begränsning samhällets ochett utrymme av ansvar
därmed för i praktiken nödvändiga prioriteringar.

Lagen stöd service tilloch vissa funktionshindradeom

Denna lag, förkortad LSS, gäller från den 1 januari 1994. Den är en
rättighetslag innebär positiv särbehandling funktions-gravtsom en av
hindrade. syftar till möjliggöraDen full delaktighet i samhällslivet ochatt
därmed jämlikhet. gäller dock denDen 65 sjuk-år.är över Försom
vårdens del kom i samband med denna lag tillägg till enligtHSL,ett
vilket sjukvårdshuvudmännen skyldigaär erbjuda habilitering ochatt
rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade tolktjänstoch för barn-
domsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. det gäller demNär

bor på kommunens hem för särskilt boende, har kommunen motsva-som
rande skyldigheter då det gäller rehabilitering, habilitering och hjälpme-
del.

Människor med nedsatt autonomi

FN konvention rättigheterbarnets ratiñceratshar Sverige. Där:s om av
slås fast barn fullthar människovärde och dessutom rättig-särskildaatt
heter till skydd och omvårdnad. oberoendeDetta är graden auto-av av
nomi självbestämmande.

Utöver barnen finns mångadet även helt eller delvis saknarsomvuxna,
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rättig-detta fulladock allasjälvbestämmande. harförmåga till De trots
människors värdedessaviktigt slår vaktheter. Därför detär att man om

rättigheter.säkraroch deras

rättigheterPatientens

påbörjadfrån erbjuden elleravståobegränsadVarje patient har rätt att
harfallet respekteras.måste i det Däremotviljabehandling. Patientens

undersökning ellerbehandling,vissfåbegärainte patienten rätt attatt en
i sista handsjukvårdspersonalellerremiss. läkarenDet är somannan

Patienten kan klagatillgodoses.skallbehovvilka medicinskaavgör som
felbehandlingansvarsnämnd HSANsjukvårdens överochhos Hälso-

be-uppmärksamhetförtroendenämnds överlandstingetseller påkalla
mötandet.

till övrigakutsjukvård.till Rättenlandstinget harvistas i rättDe som
inombosattatill dembegränsad ärsjukvård dockhälso- och är som

svenska medborgaremantalsskrivnaSverigelandstinget. Såväl i som
derättigheterdärigenom änasylsökande har sämreflyktingar och man-

talsskrivna.

medborgarnaVad tycker
Samhälls-gjortsenkätundersökningartvåUtredningen har stött avsom

tilldelsställtsdär frågor harHuddinge sjukhus,vidmedicinska enheten
18-84 år derasåldernlandet ihela500 slumpmässigt1 över ompersoner

300 sjuksköter-till 300 läkare ochprioriteringar delsochinställningen till
på-påför derasfrån landetutvalda, helaslumpmässigtskor, att syn

prio-åsikt hurderassjukvården ochsystemförändringar inomgående om
ritering bör ske.

hälso- ochInstitutet förenkätutredningenVidare redovisar somen
till 571uppdragLandstingsförbundets säntpåsjukvårdsekonomi ut

politiker, 144168kommunlandsting ochi fyraslumpmässigt utvalda en
admi-politikers,belysasökt259 läkare. harDenadminstratörer och

sjukvården.inomprioriteringaretik ochnistratörers och läkares syn
Samhällsmedicins-enkätstudieförutredningenSlutligen redogör somen

sjuksköterskorochriktat till 671 läkaresjukhusvid Huddingeka enheten
beteendeför-attityd- ochför belysalänfem sjukhus i Stockholmsvid att
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ändringar efter två år Stockholmsmodellen.av
Sammanfattningsvis enkätundersökningen till allmänheten starktettger

stöd för de principer återfanns i Vårdens svåra val. Sårapportensom
61% inom sjukvården i första handatt skall gå till deanser resurserna

svårast sjuka. 76% också vård i livets slutskede prioriterasskallattanser
lika högt livräddande åtgärder. De områden ansågstresom mestsom
angelägna inte för besparingarutsättas långtidssjukvårdenatt 61%,var
barnhälsovården 53% och kroppssjukvård kräver sjukhusvårdsom
52%.

Bland de lägst prioriterade skönhetsoperationer 85%, ofarligavar
födelsemärken 80%, rökavvänj ning 53 %, provrörsbefruktning %,51
vårtor 44%, fetma 40%, elitidrottsskador 36% och normala livs-
kriser 27%.

Av enkäten till läkare och sköterskor hela landet framgår,över att en
betydande del 61% och 47% vården vid den enhetenattanser egna
blivit effektivare året. 23Drygt trodde konkurrens mellansenaste att
olika vårdgivare vården effektivare.gör Ungefär hälften tillfrågadedeav
ansåg patientens ålder bör faktor hänsyn till vid priorite-att att tavara en
ring. Samma inställning också imöter Landstingsförbundets enkät. Där

majoritet 20-åring bör före 80-åring istor attanser en en en samma
situation. fråga vilkaI områden skall prioriteras överensstämmerom som
utfallet väl med prioriteringsutredningen principer.

StockholmsundersökningenI framkommer, andel läkarnaatt storen av
upplever minskad klinisk frihet och ökad styrning ekonomisk natur.av

finnsDet också tendens fler, både läkare och sjuksköterskoratten ,
kvaliteten försämrats, jämfört med motsvarande undersökningattanger

hösten 1992.

ÖvervägandenDel II förslagoch

Några grundbegrepp
de föregåendeI avsnitten har utredningen redovisat den verklighet och

de förutsättningar och attityder, haftden till vid sinahänsynatt tasom
överväganden och ställningstagande. förslagInnan överväganden och
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vissa grundbegrepp:preciserar utredningen
tillståndVärldshälsoorganisationen WHOdefinierasHälsa ettsomav
dockvälbefinnande.socialt äroch Dettapsykisktfullt fysiskt, ettav

hel-i den betonarligger främstvärdeDeñnitionensidealtillstånd. att
i hålsobegreppet.hetssynen

för-hjälpdefinieras medkanmedicinskt begreppSjukdom ett avsom
finnsfunktion. det ävenstruktur och Menändringar etti psy-organens

upplevelseroch andrautgår från lidandekiskt sjukdomsbegrepp avsom
sjukdom.

Även praktisktfåttdetharkonturer,harsjukdomsbegreppet envagaom
diagnosförteck-internationellt vedertagnaavgränsninganvändbar genom

därför denOhälsa kanframförallt WHO.utvecklatsningar, uravsom
vad hälso-vidare begrepp änsynpunktmänniskanshjålpsökande ettvara

sjukdom.definieraroch sjukvården som
sjukvården ingår:hälso ochI

diagnostik.inbegripetdäribedömning;Medicinsk

lindraochbehandlingkurativsöka botabådeBehandling attär att
behandling.palliativ

personliga behov;allmänmänskliga ochtillgodoseOmvårdnad är att
vilaochhygien,näringstillförsel, sömnkroppsliga behovbåde som

gemenskap,trygghet,behovkulturellapsykosociala ochoch som
trådgår rödOmvårdnadsjälvkänsla.uppskattning och genomsom en

behandling.tillkomplementall vård och utgör ett

allsidi-samordnade ochtidiga,innebärrehabiliteringochHabilitering
social och tek-pedagogisk,medicinsk,insatser, kan ges avsomga

ellerskadasjukdom,följdfunktionsstörningar tillvidnisk expertis av
utvecklingshämning.

individbaserad. Primärbefolkningsinriktad ellerkanPrevention vara
informationsjukdomarförebyggasyftar tillprevention att omgenom

miljöförbättringar.och andraomgivningshygieniska insatserlivsstil,
be-upptäckt ochtidigåtgärder förräknassekundär preventionTill

Hit räknarmassundersökningar.bl.a.sjukdomar,handling genomav
ochanpassningsocialför underlättaåtgärderocksåutredningen att

komplikationer.ochåterinsjuknandehindra

sociala ochpsykiska,fysiska,dimensioner,radLivskvalitet rymmer en
livssituationhandikapp ellergradeninteexistentiella. ärDet ett enav
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individens förupplevelse vad livskvalitetavgör ärutan egen som som
honom eller henne. Samma människa olika värderingar i olikakan göra
skeden sitt liv. Friska människor och ofta sjukvårdspersonal, harävenav

benägenhet bedöma livskvaliteten sjuk handikappadhos elleratten en
lägre hon självvadän gör.

ÄvenBehov defmieratshar något far illa att utan.som man av vara
behov subjektivhar och objektiv sida. Sjuka människor har i förstaen en
hand behov bli botade från sin sjukdom. hälsorelateratDet ärett att ett
behov. sjukdomenOm inte kan botas, har patienten behov symtom-av
lindring och omvårdnad. livskvalitetsrelaterat behov.Det är Det ärett
viktigt sjukvården beaktar hela befolkningens behov och inte endastatt
deras, vilka själva efterfrågar vård.

svårighetsgraden sjukdom kan bedömas efter olika kriterier: li-detav
dande den sjuke upplever, den medicinska funktions-densom prognosen,
nedsättning och existentiella sjukdomenden nöd till.upphovsom ger

kan ifrågasättas möjligtDet det gradera jämföra olikaär ochattom
människors behov. Sådana överväganden dock ofrånkomliga och skerär

eller mindre vid medicinskamedvetet bedömningar prioritering-ochmer
kräver helhetssyn, sammanvägningDessa hälso- och livskva-ar. en en av

litetsrelaterade behov.

några måste enskildesI undantagsfall den behov samhäl-underordnas
lets, exempelvis för förhindra smittspridning.att

Nytta innebär vården måste både ändamålsenlig menings-ochatt vara
full. kan visa sig i förbättrad hälsa, minskade besvär ökadNytta och
livskvalitet. i vårdsammanhangUtredningen skallnyttaattanser ses ur
individens samhällsekonominsinteoch perspektiv. Nyttoaspekten finns

inbyggd i behovsbegreppet. behov det harhar endastMan nyttaav man
eller har inte inte haromvänt behov Fördet nytta attav man man av.av

kunna säker bedömning ändamålsenligt ochgöra vad ären me-av som
ningsfullt, måste vetenskaplig olikadet ske ständig, utvärderingen av
diagnostiska och terapeutiska metoder.

Rättvisa mångtydigt påkan betyda denär begrepp. beroendeDetett -
värdering utgår från får fåralla lika mycket, ochattattman var en-
efter förtjänst eller och får efter sitt behov Utredningen sätteratt var en
för sin del rättvisa i samband två begrepp, solidaritet ochmed andra

jämlikhet. tillRättvisa innebär då i första fördelashandatt resurserna
dem med de fall lika.behoven och alla lika behandlasstörsta att
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etiska plattformenDen

principerUtredningen sitt vilka etiskabörjade arbete med övervägaatt
för prioriteringar inom sjukvården. Därvid harbör ligga till grundsom

inteutgå från de ofta diskuterade principernaövervägts göraatt gott,att
integritet.skada, rättvis självbestämmande ochoch respektera Deattvara

två första för allmänna rättvisa kan ha många innebörder.dock ochär
betydelsefull självbestämmandeRespekten för självbestämmande är men

i sjukvården begränsningar. Utredningen har i stället valthar vissa klara

principer:utgå från andraatt tre

likaMänniskovärdesprincipen; alla människor har värde och samma
ipersonliga egenskaper och funktioner samhället.oberoenderätt, av

inte tillräckligMänniskovärdesprincipen grundläggandeär ensammen
begränsade kan inte allagrund för prioriteringar. Om ärresurserna

vad de egentligen har till.rätt

påsolidaritetsprincipen; bör deBehovs- eller satsasresurserna
prioriteringen;områden vid politiskadministrivaverksamheter den

Solidaritetindivider i kliniska vardagen, där behovenden är störst.
inteinnebär också särskilt beakta behoven hos de åratt grupper som

möjligheter andramedvetna människovärde, har mindresitt än attom
rättigheter.sina utnyttja sinahörda ellergöra röster

olika verksamhets-Kostnadseffektivitetsprincipen; vid mellanval

rimlig relation kost-eftersträva mellanområden åtgärder böreller enman
livskvalitet. Kostnads-förbättrad och höjdnader effekt, i hälsaoch mätt

förvid jämförelse metodereffektivitetsprincipen endast tillämpasbör av
inteeffekternaVid olika sjukdomar gårbehandling sjukdom.av samma

jämföra rättvisande sätt.att ett

människovärdesprincipen gårså,principer rangordnadeDessa är atttre
kostnadsef-föresolidaritetsprincipen, i sin gårföre behovs- och tursom

solidaritetsprincipenfektivitetsprincipen. Eftersom behovs- och är över-
svåra sjukdomar ochkostnadseffektivitetsprincipen skall väsent-ordnad

svåravårdenföre lindrigare,liga livskvalitetsförsämrin även om avgar
Kostnadseffektivitetsprincipentillstånd väsentligt kostnader.drar större

kvalitetenavstår från eller försämrardärför inte försvarakan att avman
utveck-sjuka, gamla, dementa,värden svårt och långvarigtdöende,av

där vården inte skulle lönalingsstörda, handikappade eller andra,gravt

sig .
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Alternativa principer

fleraföreslagna etiska plattformen eller underordnarDen här utesluter
andra principer varit i prioriteringsdebatten.som uppe

Hit inte nyttoprincip medhör nyttoprincipen. Utredningen godtar enen
principiell innebörd för flest människor skalldet gör störstatt nyttasom
väljas. innebär utredningen avstånd frånDet läggaattatt tar resurserna
på hjälpa många människor lindrigare i förmed besvär stället ettatt
fåtal svåra patienter lön-med skador, eller prioritera de är mestatt som

för samhället, människor i produktiv ålder framför äldre.t.ex.samma
människo-bägge dessa fall kommer nyttoprincipen i konflikt med bådeI

värdesprincipen solidaritetsprincipen. föresprå-och behovs- och Däremot
kar utredningen från individens inte kollektivetsochatt nyttan per-ses
spektiv består förbättrad livskvalitet.och hälsa ochatt nyttan av

definieras alla människor bör ha likaLotteriprincipen kan att storsom
låtachans få sjukvårdens inte fårdel Räcker dessaatt resurser. manav

fattaslumpen för skallkan bekvämt denavgöra. Det sättettvara som
svåra strider behovs- solidaritetsprincipen.beslut, det ochmotmen

Efierfrågeprincipen efter-innebär bör det årsatsaatt mestman som
frågat. efterfråganVanligen sammanfaller finns likväl deoch behov. Det

och föra fram sina behövshar svårt tydliggöra behov. Däratt ensom
Iblandexempelvis distriktssköterskoma.uppsökande verksamhet, genom

efterfrågas ringa eller där sjukvården intevård där behovet år rättär
instans.

vård erbjudsKonkurrensskäl också intekan göra överensstäm-att som
solida-fall blir konflikt ellermed behov. dessa det med behovs-Imer en

ritetsprincipen, emellertid intemåste överordnade.den Det ärsom vara
villrealistiskt Utredningeneller lämpligt efterfrågan.helt bortse frånatt

fast-därför förorda efterfrågan utredningensedan debeaktas förstatt av
principernaslagna tillgodosetts.

människornasbehovs- solidaritetsprincip står i tillEn eller inte motsats
förtro-välja harönskan den läkare, sjuksköterska störstatt etc. som man

ende för och trivs bäst med.
för patien-självbestämmandeprincipen. vård innebär bl.a. respektGod

avstå från ellersjälvbestämmande integritet. Patienten haroch rätttens att
behand-avbryta behandling. inte fåpatient har däremotEn rätt att enen

inte hellerling, strider erfarenhet ochvetenskap och beprövadmotsom
därvidfå viss till sådan. kanundersökning eller remiss Detatt typen av

kanuppstå konflikt prioriteringar självbestämmande vilkenmellan ochen
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påfrestning patient-läkarrelationen. grundläggandeDennautgöra en
konflikt i sjukvård konkurrens patien-skärpas präglaskan omen som av
ter.

risken förviktigt i dessa sammanhang uppmärksammaDet är attatt
ovidkommande värderingar sig i ställningstaganden. kanDetsmyger

undvikas, för subjektiva värderingargivetvis aldrig helt riskenmen
plattform,minskar, finns allmänt accepterad etiskdetom en gemensam

fortlöpande diskuteras alla nivåer inom sjukvården. Medvetna,som
tydligt etiska värderingar vården på detstrukturerade bör genomsyra
politiska, administrativa och patientnärakliniska planet.

Etiskt prioriteringsgrundergodtagbara
ålder människovär-prioriteringsgrund i sig. Utifrånfår inteHög vara en

förväntasdesprincipen alla få den vård de behöver och haskall nytta av.
biologisk ålder.skilja kronologisk ochemellertid viktigt mellanDet är att

tillvid ställningstagandeKronologiska åldersgränser får inte tillämpas
fysiologiska imedicinska ingår nedsattaåtgärder. Däremot reserver

patients behov ochmedicinsk bedömningbedömningen. totalEn av en
vid varje beslut,åtgärder måste vägledandetänkbaranyttan varaav

ålder.oavsett
för tidigtutredningen vårdinsatsema tillMed motiv attsamma anser

deninte får på schablongränser. Omfödda, lågviktiga byggabarn
ändamåls-medicinska insatsernamedicinska bedömningen visar de äratt

förfinns riskerenliga fullföljas, inte bör de avbrytas.bör de Detom
tidigt födda Med dagensbestående för barnen.skador hos del deen av

fårförutsägaofta inte vilka barnmedicinska går detkunskaper att som
Även ifråga-måste detblir. kunde det,skador svåra deoch hur manom

förväntaderisken för skadorprioritering baserad ärsättas enom
förenlig människovärdesprincipen.med

tillutredningens mening ledaSjälvförvållade inte enligtskador skall

negativ härförsärbehandling. Skälen är:

skadlig-kanske inget dessinleddes, visstebeteendeNär ett omman
sjukdom ständigt.ökarhet. Kunskap vad orsakarom som

i ärftligai livsstil ochinte särskilja orsaker bottnar2. går oftaDet som
faktorer.

tidigt livet och harSkadliga förvärvas i regel underbeteenden en
komplex bakgrund.
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4. Avgränsningen vad skadlig livsstilär självförvålladoch sjuk-av som
dom riskerar bli godtycklig.att

Livsstilen kan dock in vidvägas ställningstagande till vård i det enskilda
fallet. Då blir det bedömning huruvida patienten kan haen nyttaav av
behandlingen såvida livsstilen inte ändras. Sjukvården har ställarätt att
krav på motprestation när denna förutsättningär för behandlingenatten
skall ändamålsenlig och meningsfull. Självförvållade skador skallvara
naturligtvis inte förtur, skadade idrottsmän får gå före i könt.ex. attge
vid Ortopediska kliniker.

Ekonomisk förmåga betala för sin hälso- och sjukvård får inteatt ha
inflytande väntetidens längd eller vårdens medicinska kvalitet inom
den finansierade vården, sig den sker i offentliggemensamt ellervare
privat regi. Samtidigt kan samhället knappast förbjuda medborgarna att
på bekostnad söka vård, även den omfattar mindre motiveradeegen om
eller onödigt dyra åtgärder.

Hänsynstagande till social funktion oförenligär med principen om
allas lika värde. Att söka väga nuvarande eller förväntad framtida
social funktion innebär risk för subjektiva värderingar fåratt etten stort
spelrum.

Flyktingar och asylsökande har i vissa fall inte till sjuk-rättsamma
vård andra. Utredningen vill synliggöra det dilemma härsom som upp-
står mellan människovårdesprincipen och behovs- solidaritetsprin-och
cipen å sidan politiska,och ekonomiska och andra realiteter å denena
andra.

etiskaDe principerna och vårdens innehåll

Varje människa misstänker skada sjukdomeller tillhar rättsom en
medicinsk bedömning, bekräftar avfärdareller misstanken. Vilkasom
undersökningar och vilka skall berorgöras, på omständig-prov som
heterna i det enskilda fallet. Det år angeläget och kostnadseffektivt att
den första bedömningen görs väl kvalificerad personal nödvändigmedav
utbildning och god praktisk erfarenhet. Diagnostiken bör följa riktlin-de
jer för prioritering utredningen föreslår i det följande.som

Utredningen för överutnyttja laboratorieundersökningar ochattvarnar
använda dyrare undersökningsteknologiatt vad behövs. finnsän Detsom

också risk för överdiagnostik kroppsliga bottnar ien symtomav som
sociala problem och eller psykiska besvär blir lättDet medikalisering,en
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undanhålls.hjälpadekvatförbiverkningar ochrisk förinnebär attsom
förekomma.underdiagnostik kanockså påpekavillUtredningen att

erbjudaspatientenbedömningen kanmedicinskadenPå grundval av
lämplig vård.

viktigtocksåEgenvårdtillräcklig. äregenvård ettIbland kan vara
patientenAttkroniska sjukdomar.mångabehandlingeninslag i nogaav

egenvård.ändamålsenligförutsättning föroftainformeras är en
har utred-prioriteringdiskussionenfortsattaför denunderlagSom om

kategorier:niovården iningen indelat
sjukdomargällersjukdomar. Detlivshotande akutaVård somav

förellertillståndinvalidiserandevaraktigttillbehandling ledersnabbutan
både ända-vårdenmåstesjukdomarsamtliga dessaVidtidig död. vara

meningsfull.målsenlig och
för dennakroniska sjukdomar. DetsvåraVård2.. gemensammaav

obotbara,mestadelsochlivslånga attsjukdomarna ärär menattgrupp
förebyg-lidande,minskatidig död,förförhindrakaninsatsersjukvårdens

livskvalitetenförbättrainvaliditetkomplikationer ochallvarliga samtga
funktionsförmågan.socialaoch öka den

detvi lever,viktigt hurslutskede. Det ärvård i livetsPalliativ3. men
enligtlivet börfrånvärdigt avsked ut-vi dör. Ettviktigt hurocksåär

inomrättigheternaprioriteradehögstdemeningredningens vara en av
ellersvårlindring för smärtaerbjudainteoacceptabeltvården. ärDet att

garantiersjukhus,frånskrivsviljasin trots attpatienterdöende utmotatt
palliativfullgodkankommunennärstående ellerför desaknas att ge

vård.
riktadbehandlingsåvälfrånavstå motkanlivets slutskede attI geman

under-utredningenbehandling. Menlivsuppehållandesjukdomen som
tillfår ledaintekrympandegrundpåprioriteringarstryker resurseratt av

obotligtandraochundanhålls dementabehandlinglivsuppehållandeatt
fortfarande äromgivningenkontakt medderassjuka människor när

bibehållen.
människorgällerautonomi. Detnedsattmänniskor medVård4. av

självbestämman-förmåga tillförsämradvaraktigt hartillfälligt ellersom
störningar, demenser,psykotiska ut-medvetslöshet,de. kanDet vara

Samhället harafasitalsvårighetervecklingsstömingar, stora m.m.
erforderlig vård.fårdessabevakasärskiltdärför attattett ansvar

dethjälpmedelsförsörj ning. ärHärochrehabiliteringHabilitering5.
behovlivskvalitetsrelaterade atttillgodosefråga mangenomattom

sigutsträckning skötamöjligaienskilde störstaför denmöjliggör att
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själv och slippa alltför beroendeatt andra. Sådana insatservara oftaärav
kostnadseffektiva.

6. Vård mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.av gällerDet
sjukdomar inom samtliga medicinska specialiteter. kännetecknandeDet
för flera dem är intede kräveratt omedelbar behandling.av Till denna

hör delenstörre de tillstånd idag förekommergrupp inom sjuk-av som
vården.

7. Gränsfall. föreliggerHär osäkerhet patientens behov hälso-ärom
eller livskvalitetsrelaterade. Ett gränsfall ofrivilligär barnlöshet, isom
många fall är följd svår skada eller sjukdom. Iblanden är rubbningenav

subtil och sambandet med den ofrivilliga barnlöshetenmera oklart. Ibland
kan någon avvikelse över huvudtaget inte fastställas hos kvinnan eller

Många ofrivilligt barnlösa upplevermannen. dock försämradpar en
livskvalitet.

Framställningen tillväxthormon TH möjliggör behandling kort-av av
växthet beror brist TH eller andra sjukliga tillstånd.som Också i
andra fall, där kortväxtheten bedöms utslag ärftligt be-ettvara av en
tingad variation hormonrubbning, kanutan TH användas. Samtidigt som
utredningen har förståelse för kortväxthetatt kan innebäraextrem ett
lidande och försämra den enskildes livskvalitet kan den inte betrakta
normala variationer sjukdomar.som

Psykoterapi ingår i värden psykiska störningar. Men psykoterapi kanav
också efterfrågas inte uppfyller kriterierna för psykiskav personer, som
störning, har psykiska besvär eller personlighetsdrag,men desom som
vill komma till rätta med, exempelvis överdriven noggrannhet eller brist
på självförtroende. kan ocksåDe önska befrämja sin personlighetsutveck-
ling. dessa fallI kan behandlingen medföra förbättring livskvalite-en av

det är tveksamtten hälsorelaterat föreligger.behovmen om
8. Vård andra skäl sjukdomän eller skada. Hit hör åtgär-delav en

der, kräver sjukvårdspersonalens särskilda kompetens och påsom som
olika kansätt Öka livskvaliteten hos människor, även de inte liderom av
sjukdom eller skada i sjukvårdens mening. Det kan gälla kosmetiska
operationer, operation närsynthet eller social snarkning. Till dennaav

hör också olika intyg, vaccinationer inför utlandsresor,grupp manlig
omskärelse, sterilisering och refertilisering.

9. Vård dokumenteradutan striderDetnytta. kostnadseffektivi-mot
tetsprincipen vidta diagnostiska elleratt terapeutiska insatser inte görsom

Följande kannytta. exempel ineffektiva insatser eller insatserges som
dokumenteradutan nytta:
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tillräcklig.egenvård ärdåTillstånd
effekt.dokumenteradHälsoundersökningar utan

ochEKG-undersökningar röntgen-laboratorieprover,Rutinmässiga
indikation.medicinskklarundersökningar utan

ryggbesvär.behandlingförmetoderanvändaoftaFlera av
prostatabesvär.lindrigavidOperation

sigvisatbehandlingensjukdom närobotligbehandlingFortsatt enav
meningsfull.ellerändamålsenligvarken vara

inteochdöendetÅtgärder förlängerendastslutskedelivetsi som
lidandet.lindrar

befolkning-helaellerindividenpåinriktadkanPrevention. Den10. vara
oftastskerpreventionbefolkningsinriktadPrioritering genomaven.

radingårpreventionenbefolkningsinriktadedenbeslut.politiska I en
barn-ochexempelvis mödra-landstingsnivå,ellernationellinsatser

preventivmedelsråd-vaccinationsprogram,smittskyddsarbete,hälsovård,
förebyggandehälsokontroller,gynekologiskamammografi ochgivning,

utbrändhet etc.av
människorundersökning tillerbjudaoftadetgäller somfalldessa attI

värde ärinsatsenskravstarkaställer attfriska. Dettasigkänner
kändaalltidinteärförebyggandemedNackdelarnasäkerställt. program

Därför detäreffekterna.tillförhållandeikostnadernadetalj liksomi
medsådanatillbegränsas veten-förebygganderimligt deatt programmen

värdet.råderenighetdärellereffekterdokumenteradeskapligt om
värdenidelintegreradoftapreventionen ärindividinriktade avDen en

skiljaintedärförbörprioriteringshänseendeIgrundsjukdomen. man
insatserna.preventivafrån degrundsjukdomensjälvabehandlingen av

vid tele-hälsorådbestå i allmännaocksåkanpreventionIndividinriktad
sjukvårdspersonal.besök hosellermedfonkontakt

olycks-arbetslivet,iinsatserförebyggandeunderstrykerUtredningen att
ipersonalförStödgrupperocharbetsmiljösaneringfallsprevention, av

åliggande ocharbetsgivarensfrämst ärochförstyrkensärskilt utsatta
uppgifter.sjukvårdensfinansieradeoffentligtutanför densåledesfaller

prioriteringarförRiktlinjer
prioriteringochprioriteringpolitiskadministrativskiljerUtredningen

befolkningsin-prioritering ärPolitiskadministrativverksamhet.kliniski
vanligtvis efteropersonlig, skerbörriktad, rör varagrupper,anonyma
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grundlig beredning och ofta vid tillfälle. Prioritering på klinisk nivåett
däremotär individinriktad, enskildarör människor, personlig.är Den

måste ofta ske snabbt, fortlöpande och med hänsynstagande till ständigen
föränderlig verklighet.

etiskaDe principerna rad riktlinjer för bäggeger en gemensamma
nivåerna:

Större behov vård går före mindre behov.av
Livskvalitetsrelaterade behov vid sjukdom och skada likaväger tungt
hälsorelaterade behov.som
När sjukdoms- eller diagnosgrupp har hög prioritet gäller deten

samtliga effektiva åtgärder: diagnostik, behandling, omvårdnad, habilite-
ringrehabilitering och prevention.

4. Behoven hos människor med nedsatt autonomi bör särskilt beaktas.
Möjligheten stimulera till och instrueraatt egenvård bör tilltasom

vara.
Vårdâtgärder bör inte vidtas och därmed inteutan nytta ingåheller

bland prioriteringsaltemativen.
Hälso- och sjukvård är reglerad särskild lagstiftning fårsom genom

garanterad Det gäller vård enligt smittskyddslagen,anses resurser. psy-
kiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och legala aborter. Samma
gäller även rad rättsliga skyldigheter såsom fastställa dödsorsak,att göra
olika rättsliga undersökningar och utlåtanden därom.avge

Prioritering på politiskadministrativ nivå

Prioriteringsgruppema vid politiskadministrativ vård föreslås bli:

Vård livshotande akuta sjukdomar och sjukdomarav utansom
behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för
tidig död. Vård svåra kroniska sjukdomar. Palliativ lindrandeav
vård livetsi slutskede. Vård människor med nedsatt autonomi.av

II. Prevention med dokumenterad Habiliteringrehabiliteringnytta.
enligt hålso- och sjukvårdslagens definition.m.m.

III. Vård mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.av

IV. Gränsfall.
Vård andra skäl sjukdom eller skada.änav

Utredningen har med ledning remissvar renodlat särskildav m.m. en
IV, exempliñeras med åtgärder ofrivillig barnlöshet,grupp, som mot
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hormonell ellerinte berorkortväxthet,hormonbehandling mot som
störningpsykisktveksamtpsykoterapi, det ärnärrubbning och omannan

föreligger.

verksamhetkliniskiPrioritering

bli:föreslåsverksamhetkliniskiPrioriteringsgruppema

sjukdomarVårdsjukdomar. utanlivshotande akutaVård som1 A. avav
förellertillståndinvalidiserandevaraktigttilllederbehandling

död.tidig
vårdlindrande iPalliativsjukdomar.kroniskasvåraVårdB.I av

autonomi.med nedsattmänniskorVårdslutskede.livets av
Habilite-sjukvården.medkontaktervidIndividinriktad preventionII.

defini-sjukvårdslagensochhälso-enligtringrehabilitering m.m.
tion.

sjukdomar.kroniskaochakutasvåramindreVårdIII. av

Gränsfall.IV.
skada.ellersjukdomskälandraVård änav

nivå härharpolitiskadministrativprioriteringfrån enskillnadTill
verksamhet akuta,kliniskipåberoende attuppdelning skett gruppav

handmåsteochturordningall tastillstånd bryter om-livshotande om
lindringsvår smärta,behandlingunderstrykerUtredningengående. att av

jämställassjuka börkroniskthoslidandesvårtochandnöd, törst annatav
åtgärder.övriga akutamed

vägaverksamhetenkliniskaför attdenansvarigadeankommerDet
vårdenbevakaliksom attförväntade attden avochbehovet nyttan,in

ensidigtmöjligt. Ettkostnadseffektivblir såpatientvarje enskild som
behand-lättochakutatillledaintedockfår attframhävande nyttanav

handikapp,ochsjukdomarkroniskaframförföreträdefårfalllingsbara
människormåsteSamtidigtslående.likainte ärvårdeneffektendär av

svåramindrehardenärävenkompetenssjukvårdensutnyttjaha rätt att
effektivt.åtgärdaskansjukdomar som

förgrovningprioritetsgrupperiindelningaralla avinnebärSjälvklart en
prioritetsgrupperiindelningenföreslagnahärverklighet. Denkomplexen

omständig-medtillsammansvilkariktlinjer,betraktasdärförbör som
prioritering.vidvägledningtillfallet kanenskildai det enheterna vara

närvarandefördetavsnitt äri detta attslutsatsviktigasteUtredningens
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finns obalans, så fårI B för litetatten i förhållande tillgrupp resurser
och III. Utredningen vill understrykagrupp sådan fördelningatt en av

inte stämmer överens med humanistiskresurserna människosyn; inteen
heller med de utredningen föreslagna etiska principernaav eller den
grundläggande motiveringen för solidariskt samhällsfinansierad sjuk-en
vård.

Inom sjukvården måste fortlöpande utvärdering ske, innanen meto-nya
der får utlösa organisatoriska och andra förändringar.

Gemensam finansiering Grundtrygghet-

Enligt direktiven skall utredningen överväga det lämpligtär fast-attom
ställa grundtrygghet eller miniminivå sjukvård,en skall erbjudasav som
alla människor. Utredningen har också föreslå vad denatt gemensamt
finansierade sjukvården skall stå för och vad den enskilde patienten själv
bör betala.

Utredningen föreslår den ochatt solidariskt finansieradegemensamt
vården skall omfatta diagnostik och därpå grundad medicinsk bedömning,
vård på grund sjukdom eller skada, habiliteringrehabiliteringav och
prevention dvs. vad ingår i I-III. Eftersom därmed den allrasom grupp
största delen sjukvården, effektiv,är blir finansierad,av som gemensamt

utredningen det inte motiverat i dettaanser sammanhangatt införa be-
grundtrygghet eller miniminivâ.grepp som

Då det gäller IV är det önskvärt medelatt avsätts därför. Omgrupp
är otillräckliga, det rimligtär huvudmannenresurserna begränsaratt

samhällets kostnader för dessa åtgärder, till exempel vid ofrivilligatt
barnlöshet begränsa antalet behandlingsförsök, skärpa indikationerna så

endast barnlösaatt behandlas ocheller höja kostnadstäckningen frånpar
de behandlade.

Med undantag för fall utredningenextrema behandling kort-attanser av
växthet inte beror hormonell eller rubbning intesom ñnan-börannan
sieras den offentliga sjukvården. På motsvarandeav börsätt förresurser
psykoterapi i första hand gå till behandling patienter, uppfyllerav som
gängse kriterier på psykisk störning.

Vård i V bör finansierasgrupp gemensamt.
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tillämpningPraktisk

sjukvårdshuvudmännenförstödkanprioritering ettförRiktlinjerna vara
angelägnaför deslå vakt mestverksammaklinisktoch de att resurserom

mindretillgodoseinteochvårdenikvalitet attbevaradmedbehoven
krav.önskemål ochbehov,motiverade

förslagPrioriteringsutredningensför hurriktlinjerefterlystsharDet
politiskadminist-fördelaspraktiken, näritillämpasskall resurserna

alternativetrealistiska attendadetfinnerUtredningen vara,rativ nivå.
prioritetsgruppiI änprioritetsgruppihögreskallbehovstäckningen vara

IIIprioritetsgruppiänprioritetsgruppi osv.högreII;
beställar-utförarorganisation kanhävdats styrsystemharDet att nya

prioriteringar.förriktlinjernaföreslagnahärdetillämpningenförsvåra av
äravgörande knappastdetemellertid resurs-slutsats år attUtredningens

p0litiskad-pådeti sig,utformning utanfördelningssystemets omsnarare
tillämpaförmågaochvilja attinsikter,tillräckliganivå finnsministrativ

kunskaper,tillräckligaklinikledningeninomochprincipernaetiskade
prak-i dendessaföljaochförverkligaledarförmâgaoch uppintresse att

verksamheten.tiska
svåraVårdensfrånuppfattningsin rapportenvidhållerUtredningen

fåintesmåmöjligheter än attsjukvårdsområden har störreval, att stora
störrefall. Ettkostnadskrävandeenstakasprängdsjukvårdsbudgetsin av

förmöjlighetskapar attdvs.riskspridning,erbjuder störrevårdområde
in-medförabehöverdettavårddyr attangelägen utanpatient menenge

patienter.övrigaförvårdeniskränkningar
behovvilkafördelningvidfrihethar angeresurserattHuvudmannen av

förutsättsför dem. Dettamedelbudgeterainteochprioriterasinte attsom
förmöjlighetenheltinteutesluterpraxis,kliniskförstyrandebli men

motiveratdetfinna attföreligger,skälstarkaukvårdspersonalen att, om
Förutsätt-behov.prioriteratickesådanttillmötesgåfallenskilt etti ett

deförinomenheten,vid den resur-skekan ramendetningen är egnaatt
beprövadochvetenskapmedenlighetiochdisponerarenhetensomser

åsidosätts.behovprioriteradehögreandra,erfarenhet attutansamt
fungeraprioriteringskommittéer kanrådgivandeUtredningen attanser
tillämp-praktiskaderasochprinciperetiskabl.a.därsamrådsorgan,som
lekmän.ochvårdpersonalbådeingåbörkommitténIdiskuteras.ning kan

kommittéersådanaavgörahuvudmännen attankomma ombörDet
organiseras.så fallidehurochskall inrättas

villkorlikapåmänniskorerbjudasskallsjukvårdfinansieradSolidariskt
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och fördelas efter behov. Särskilt angeläget det därvid ovillkorligenär att
tillförsäkra medborgarna vård med bra kvalitet, denär behöver den som

och kostnadennär hög.ärmest
Om blir för mellan behov och tillgängliga stårgapet valetstort resurser

mellan välja bort viss vård eller kvalitetssänkningar.att Omacceptera
kvaliteten i vården svårt kroniskt sjuka och döende sänks, kommer denav
samhällsfinansierade sjukvården framstå avhumaniserad och denatt som
solidariska finansieringen sjukvården ifrågasättas.attav

Hälso- och sjukvården inom välfärden

Enligt direktiven skall utredningen också på hälso- sjukvårdensochse
roll i det moderna välfärdssamhället. Definitionen välfärd kan innefattaav
olika offentligt finansierade samhällstjänster. vid meningI påverkas
människors välfärd livskvalitetoch bl.a. socialpolitiska beslut,av av
miljö-, bostads-, arbetsmarknads-, trafik- och säkerhetspolitik, möjlig-av
heter till ledigheter från arbete Utredningen har dock främst tagitm.m.
fasta på social och trygghet, främstdvs. vad faller inomomsorg som
socialtjänstens område. Utredningen beaktar också närliggande områden

bostadens storlek och kvalitet, olika former bidrag, lagstadgadsom av
formeroch andra ledighet.semester av

Liksom hälso- sjukvårdenoch socialtjänsten ochrepresenterar stortett
viktigt samhällsåtagande mänsklig och ekonomisk synpunkt. Kontakt-ur

till hälso- sjukvårdenoch ocksåär större övriga områden.ytan än mot
Socialtjänst och hälso- sjukvårdoch kompletterar ofta varandra och
fungerar i kommunicerande kärl. bostaden, deMen ävenstort som gene-
rella bidragen och lagstadgade ledigheter förbetydelse människorsär av
hälsa livskvalitet.och

utredningensDet är mening prioriteringen mellan olika välfärdsom-att
råden i grunden politiskär fråga. Beslutsfattarnas ställningstagandeen
skulle dock underlättas och kanske förbättras tydligt redovisadgenom en
och motiverad etisk plattform. förankring iEn allmänt accepterad etisken
plattform skulle också underlätta allmänhetens förståelse för priorite-de
ringsbeslut måste fattas.som

Prioriteringsutredningen etiska principer föreslagitsde förattanser som
prioriteringar inom sjukvården borde kunna styrande för priorite-vara
ringar inom hela välfärden. Människovärdesprincipen har allmänen
giltighet i det svenska samhället. Behovs- solidaritetsprincipen inne-och
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harbedömerförsta hand deibär satsaratt mangrupper somman
tjänster.överblick välfárdssamhällets Detvid samladbehovstörst aven

välfärds-områdeni prioriteradebehovstäckning högretillleder högre av
prioriteradebehovståckning i lägremotsvarande lägresektom och om-

inteochbehoveftersträvabörråden. Utredningen attatt mananser
mellanprioriteringvidstyrandeefterfrågan skall även resurseravvara

olika välfardsområden.
för tillfredsställa allaotillräckligablirSlutsatsen ärnär attatt resurserna

avvägningrimligambitioner, tordepolitiskaförverkliga allabehov och en
människovärdesprincipen,medplattformen,etiskaunderlättas denom

kostnadsef-situationervissasolidaritetsprincipen och i ävenbehovs- och
övervägandenvidutgångspunktfår tjänafektivitetsprincipen, samtsom

motiven för besluten.förklaringochstöd vid beslut avsom

ansvarsjukvårdensslutarVar

möjligheterolikai uppdragPrioritetsutredningen har pröva attatt av-
Sjukvården iärsjukvårdensochprecisera hälso-ochgränsa ansvar.

liderför människorhjälpstation ävenmånga fall yttersta som aven
vård.medicinsk Attförbättraslösas ellervarken kanproblem avsom

harpå densjukvårdentill berorsöker sigså gradmänniskorna i hög att
hos medborgarna.förtroendeochgod tillgänglighet stort

lösaförsökabenägenhetnaturligfinnsverksamhetvarje attInom en
dis-till ochkännerhjälpmedeldå använda deochproblemen som man

medikalisering i grundentilldetta ledasjukvården kanInom avponerar.
sökande.inte de Dess-m.fl. problem.sociala Detexistentiella, gagnar

patientensför lösakan behövasundanhålls den kompetens attutom som
problem.

sjuk-följdernasjukvården kanhand inompatienterHos tas avsom om
arbetslivet, skolanifungeramöjligheternapåverkaskadadom eller att

förinstansermed andrasamspelSjukvårdensövrigt.samhället i atteller
skallrehabiliteringenförnödvändigtrehabiliteringåstadkomma är atten

lyckas.
borde bred-sjukvårdens kompetensremissvari delharDet attsagts en

samhälletsrisken förskulle ökadettaUtredningendas. attattanser
skullesjukvårdeninombästa Kompetenseninte används sätt.resurser

uppstå.skulle Ut-gränsdragningsproblemotillräcklig ochändå bli nya
sjukvårds-ochhälso-inte kräverproblemdärförredningen att somanser
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personalens specifika kunnande bör handläggas inom de delar välfärds-av
samhället där den för dessa problem särskilda kompetensen finns.

Utredningens förslag innebär inte helt strikt avgränsning hälso-en av
och sjukvårdens ansvarsområde. det innebärMen stark betoningen av
vikten vidgat samspel mellan olika verksamheter inom samhälletsav
välfärd. Utredningen radnämner exempel där samverkan särskiltären
angelägen eller där det ofta finns brister i samarbetet:

medicinskaDet omhändertagandet och rehabiliteringen de äldre iav
kommunalt boende fungerar ofta inte tillfredsställande.

Vården i livets slutskede ställer krav på samverkan inom ochstora
mellan sjukvården socialtjänsten.och

med långvarigaDe psykiska störningar har ofta behov både medi-av
cinska insatser hjälpoch med boende, sysselsättning och social träning.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen är ännu exempel områdeett ett
med delade ansvarsförhållanden.

Väl fungerande samarbetsrutiner över måste finnasansvarsgränsema
mellan den förebyggande mödra- och bamavården, barnomsorgen, skolan
och skolhälsovården.

Sjukvårdens kunskaper brister i samhällsmiljön bör bättre tillvaratasom
i samhällsplaneringen.

fåFör bättre samspel mellan de olika välfärdsområdena pekaratt ett
Prioritetsutredningen följande praktiska åtgärder:

Sammanträffande handläggar- ledningsnivåoch socialtjänstmellan
och sjukvård. riktlinjer förDär kan samarbete, och resursfördel-ansvars-
ning fram.växa Samarbete och ställersamverkan krav på finnsdetatt
tillräckligt med tid för kommunikation sammanträffandenoch mellan
olika personalkategorier.

Den oroande ökningen sjukbidrag förtidspensioneroch måste mot-av
verkas bättre samordning mellan AMS, Samhall, försäkrings-genom
kassor och sjukvården.

Inom för detta samarbete måste finnas efteräven strävan attramen en
fördela samhällets efter etiskt acceptabla principer, så rehabi-attresurser
literingen 65 år inteöver eftersätts.av personer

På del håll bör socialjourer inrättas så sjukhusen underävenatten
helger och har någon inomnätter kommunen vända sig. sådanDäratt en
åtgärd inte skulle kostnadseffektiv måste andra samarbetsformervara
prövas.
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ställningPatientens rättsliga

sjukvård-förstifta rättighetslagskullediskuterarUtredningen enom man
social-LSS,vissa funktionshindradeservice tillstöd ochLagenen. om

delar rättighetslagar.i vissabamomsorgslagentjänstlagen och är
rättighetslaggenerellför ochEfter ha vägt emotargumentenatt av-en

Dålagstiftning. allmänföreslå sådan över-frånstår utredningen att enen
till ståndutredningen kommaenligt börsjukvårdslagenochhälso-syn av

tillägg till dendå vissadetföreslår utredningen i stället görsatt nuva-
ställning, under-patientensför stärkasjukvårdslagenrande hälso- och att

säkra företrädeprioriteringar ochriktlinjerna förtillämpningenlätta av
behövande.vården förtill de mest

människovärdesprincipen ochprinciperna,etiskagrundläggandeDe
Utredningeniåterspeglas lagen.solidaritetsprincipen börbehovs- och

bestämmelsermedportalparagraf kompletterasföreslår HSL:s attatt om
skall:sjukvårdenför hälso- ochde harsom ansvar

ochmänniskors lika värdeför allarespektmedsin verksamhetUtöva
värdighet.människansenskildaför denrätt samtsamma

skada har detsjukdom ochföljdtillpatientertill deSe att avsom
tillföreträdeomvårdnadinsatser ochmedicinskabehovetstörsta gesav

sjukvård.hälso- och
grundprincipen, kost-etiskatredjedeninteUtredningen har ansett att

båda första ochdignitet denadseffektivitetsprincipen, är somsammaav
införatillräckliga skälfinnsdärför intedetrangordnade ochhögst attatt

paragraf.iden denna
utredningenföreslårkvalitetvårdenssäkringuppnå rimligFör att av

preciseringar i lagen:också följande

patientvarjebedömasjukvårdenför hälso- ochSkyldighet snarastatt
vård.sökersom

livsho-för lidervård denomedelbarberedaSkyldighet att ensom av
kansjukdom skadaskada ellersjukdom antastande akut somen

tidig dödförtillstånd ellerinvalidiserandemedföra varaktigt om
meddelas.vård inteomedelbar

vid uk-omvårdnadvård ochpalliativerbjudaSkyldighet snarastatt
lidan-medför svårtochinte går botaskador,domar och att somsom

de.

befrämjaochslutskedevård i livetspalliativSkyldighet att enge
död.värdig
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Utredningen har också övervägt lämpliga former för i praktiken säkraatt
tillämpningen dessa tillägg preciseringaroch i UtredningenHSL. harav
därvid funnit det bästa Socialstyrelsensär stärka förtroende-ochatt att
nämndernas ställning vad gäller tillsyn, uppföljning utvärdering.och
Utredningen föreslår:

Landsting och kommuner bör Socialstyrelsensamverka med i frågor
gäller utvecklingen värden enligt etiska principernade krite-ochsom av

rierna för god värd.
2. Förtroendenämnderna bör ha skyldighet fästa huvudmännens ochatt

i vissa fall Socialstyrelsens uppmärksamhet på förhållanden inte ärsom
förenlig med HSL:s mål och krav.

Förtroendenämnderna tillsättasbör i samråd med kommunerna.

Socialstyrelsen får regeringens uppdrag meddela föreskrifter om
samverkan mellan styrelsen och landstingenkommunerna.

Klinisk forskning och utvärdering

från vårdenAtt användningen mindre effektiva ineffektivaochutrensa av
metoder för diagnostik, behandling omvårdnadoch den rationellaär mest
formen för effektivisering och för bra användning tillgängligaav resur-

kunnaFör det, behövs forskning.göra Förändringaratt styrsys-ser. av
inom sjukvården medfört minskathar för forskningtem ett utrymme som

syftar till kritisk utvärdering använda metoder, detta varitutan attav
beslutsfattarnas avsikt.

För markera frågans vikt föreslår utredningen sjukvärdshuvud-att att
männens nuvarande ekonomiska för hälso- och sjukvårdsforsk-ansvar
ning, innefattar begreppen utvärderingsforskning och tillämpadsom
klinisk forskning, lagfasts. i frågorLandstingen dessa samverkabör
inbördes och universitetmed och högskolor.

Vad nyttär

Prioriteringsutredningen skiljer sig prioriteringsutredningarfrån i andra
länder på flera sätt: parlamentarisk,Den är sammansatt representanterav
för de fem största partierna i riksdagen.

börjadeDen sitt arbete med formulera och tydliggöra etisk platt-att en
form för prioriteringar.grundsom
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grundprincipema svårt ochetiskalogisk följd de föreslagna ärEn attav
självbestämmandeförmåga tillpatienter med nedsattlångvarigt sjuka och

prioritet.fåttvården i livets slutskede högsamt
politisklad-åtskillnad mellanocksåUtredningen göraår attensam om

prioritering i klinisk verksamhet.ministrativ prioritering och

forskningens betydelse.kliniskaUtredningen understryker den

riktlinjernakonkretiseraförsta försöka hurbland deUtredningen är att
praktiken.tillämpas iför prioritering skall

Zeelandutredningarna i ochliksom Oregon NyaUtredningen har --
förankring hossamråd ochaktivt eftersträvat brettunder sitt arbete

administ-politiker, sjukvårdens personal ochbefolkning, blandlandets

patientorganisationer.patienter, anhöriga ochinte minst hosochratörer
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1 Direktiv arbetsformeroch

Regeringen tillkallade Prioriteringsutredningen ibeslutgenom
januari 1992. Utredningens huvuduppgifter är att

hälso- sjukvårdensöverväga och avgränsning ochansvar,
roll i välfärdsstaten.

lyfta fram grundläggande etiska principer kan väg-som ge
ledning liggaoch till förgrund öppna diskussioner och
föreslå riktlinjer prioriteringarför inom hälso- sjukvår-och
den.

Utredningen har i olika former tagit del synpunkter frågorav
den skulle frånbehandla många berörda: allmänhet, patientorgani-
sationer, fackliga organisationer, politiker tjänstemänoch verksam-

inom sjukvårdssektorn, handikapporganisationer, patientföre-ma
ningar, statliga myndigheter och sakkunniga inom rad områden.en

En enig utredning sitt slutbetänkande.presenterar nu

Riksdagen i maj 1991 regeringen till känna finns tilldet skälattgav
fördjupade överväganden kring vårdens prioriteringsfrågor för att ge
vägledning för framtidens sjukhuspersonal och politiker. Regeringen
fastställde vid sammanträde den 30 januari 1992 direktiv för parla-en
mentarisk utredning prioriteringar inom hälso- och sjukvårdenom m.m.

direktivenAv framgår huvuduppgiften äratt att

överväga hälso- sjukvårdensoch avgränsning roll iochansvar,
välfärdsstaten
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vägledning ochprinciper kanetiskagrundläggandelyfta fram som ge
inom hälso-prioriteringardiskussionergrund förligga till öppna om

sjukvårdenoch

prioriteringar.riktlinjer för sådanaföreslår-

framgårsammansättningUtredningensi bilagaredovisasDirektiven
intetandvårdenså,direktivenUtredningen har tolkatförordet. attav

omfattas uppdraget.av
blivitsekretariatetsakkunniga ochutredningens ledamöter,Efter att

bedrivitsjuni 1992. harisitt arbete Detutredningenpåbörjadetillsatta

följande.enligti huvudsak
prioriteringarpublikationer belysertagit delUtredningen har somav

återfinns ilitteraturendelbehandlaa. Enfrågor den skulleoch andra av
bilaga 5.

internaantallåginledande arbeteutredningensförTill grund ett
sakkunniga ochutredningens ledamöter,promemorior utarbetats avsom

sekretariat.
synpunk-1992 inhämtati oktoberenkätUtredningen har3. genom en

organisationer. Enmyndigheter och50-talfrågor frånpå rad ettter en
avsnitti bilagaåterfinnssammanställning svarenav

sektionertill sinaenkätharLäkaresällskapetSvenska4. genom en
radharPåutredningen. sättförintressefrågorbelyst ensammaav

enkäter,ellerinternagenomfört öppnaorganisationerlandsting och egna
utredningen. Enmeddelatsresultatutfrågningar vilkasutredningar och

finns i bilagamaterialdettasammanfattning av
utförtstvå enkäterfinansieringenbidragit tillUtredningen har5. somav

sjukhus.Huddinge DenvidenhetenSamhällsmedicinska avserenaav
attity-andra allmänhetensprioriteringar, denattityder tillvårdanställdas

kapitel 8.sjukvårdenochinom hälso-till prioriteringarder
20-talisjukvårdsministeriernaochtill hälso-skrivelser ettGenom

sjukvårdens rollhälso- ochuppgifterinhämtatutredningenländer har om
lagstiftning.ländersi dessadessavgränsningoch ansvarav

Socialstyrelsenmedanordnatsutfrågning harsärskild gemensamtEn
möjlig-sjuksköterskor belystråd läkare ochvetenskapligavid vilken 14
avsnittbilagasjukvårdeninom hälso- ochprioriteringartillheterna

2.
hållits med Statenskontakter harlöpandedärefterochKontaktmöte

betänkan-förstadetavlämnandetEfterråd SMER.medicinsk-etiska av
Prio-i vilkenprioriteringarhearinganordnatdet har SMER omen egen

riteringsutredningen deltog.
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9. ukvårdshuvudmännens aktiviteter i prioriteringsfrågor har samman-
ställts i samråd med Landstingsförbundet. Dessutom har utredningen
inhämtat erfarenheter från de ansvariga prioriteringsarbeteför och an-

frågorgränsande inom vissa landsting, bl.a. i form sammankomsterav
och utfrågningar inför sekretariatet eller med utredningen i plenum.

10. Fortlöpande samråd har ägt Utredningenmed hälso- ochrum om
sjukvårdens finansiering och organisation 2000HSU och Socialtjänst-
kommittén.

ll. Utredningens första betänkande Vårdens svåra val har remissbe-
handlats. Ett antal remissvar har inkommit från statliga myndig-stort
heter, organisationer, landsting och kommuner, patientföreningar och
handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och vårdanställdas
fackliga organisationer. Dessutom har utredningen erhållit och tagit del

skrivelser med synpunkter från rad enskilda och intresse-av en personer
grupper.

12. Utredningen har anordnat fem regionala diskussionsdagarmöten
där synpunkter inhämtats från:

allmänheten inbjuden i media, anslag ochsom var genom annonser
andra former inbjudningar,av

patient- och handikappföreningar, särskilt inbjudna,som var

vårdanställda inbjudits öppna anslag och formerandrasom genom av
meddelanden samt

företrädare för sjukvårdshuvudmännen kommunernas och lands--
tingens politiska ledning och förvaltningar.

Spri medverkade vid genomförande regionalade mötena och svaradeav
för oberoende dokumentation bilaga avsnitt 6.en

13. Företrädare för utredningen har överläggningarhaft med ledningen
för Socialstyrelsen för få belysning frågor kring förutsättningaratt en av
för rättighetslagstiftning inom hälso- sjukvårdenoch och andra möjlig-en
heter stärka patientens ställning och kvalitetenatt säkra vårdenav
särskilt utsatta grupper.

14. Utredningen har anordnat antal utfrågningar med inbjudna sak-ett
kunniga, bl.a. för belysa:att

möjligheterna använda olika för tillämpningen all-att styrsystem av
mänt accepterade riktlinjer för prioriteringar,
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sjukvårdsforskningen,ochfinansiering hälso-frågan avom

sjukvårdenshälso- ochavgränsningen ansvar,av

rehabilitering.begreppetavgränsningendefinitionen och av

ökadeprimärkommunemasuppmärksammatUtredningen har15. ansvar
juli 1994 har utred-sjukvården. Fr.0.m.ochhälso-för viktiga delar av

utseddKommunförbundetSvenskaknutittill sigdärförningen en av
beredning.socialai förbundetsordförandeRydén,kontaktperson, Eva

intematform.ifem29 sammanträden,haft16. Utredningen har varav
medverkat.tillfällen harVid vissa experterexterna

redovisarochförslagbedömningar ochsinaenig iUtredningen är nu
slutbetänkande.sitt



2 Problembeskrivning

Prioritera betyder före; prioriteringsätta innebär något väljsatt att
och något väljs bort. Prioriteringar har alltid gjorts ochatt annat
kommer alltid behöva inom vården.göras sker på flera ni-Deatt
våer och utformadeär olika Utredningen skiljersätt. på prio-
riteringar allmänpolitisk, sjukvårdspolitisk kliniskoch nivå.

På tid i mångahar länder prioriteringarna inom vårdensenare
blivit föremål för debatt. anledningöppen En är behoven ochatt av
efterfrågan på sjukvård ökar, samtidigt inte kunnatsom resurserna
Öka i motsvarande grad. Detta svåra prioriteringargör måsteatt

anledning människorgöras. En är vill på vilkaatt vetaannan
grunder prioriteringar och möjlighetgörs ha påverka dessa.att

utredningensDet år uppfattning grunderna för prioriteringaratt
inom vården redovisasmåste förtroendet för sjukvården skallom
kunna upprätthållas. Utredningens skall förhoppningsvisarbete
bidra till förståelse för behovet tillprioritera, struktureraatt att
överväganden inför svåra prioriteringar tilloch allmänt accepte-
rade riktlinjer för dessa.

2.1 prioriteringVad är

Ordet prioritera betyder före. viktigt eller angelägetsätta ärDetatt som
går före det mindre viktigt eller mindre angeläget. Prioriteringärsom
innebär något väljs och något väljs bort eller senareläggs.att annat
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prioriteringar:tvåvi skiljasjukvården kanInom typer av

tillmedicinska åtgärder där hänsynprioritering val mellangenom
vägledandeinte primärt kostnadenpatientens behov är--

på brist påprioritering grund resurser.av

viktiga svåraprioritering lyfta fram ochkanförstnämndaDen typen av
resursskäl aktua-Prioriteringfrågor, sällan allmän debatt.väcker avmen

intresse;frågor allmäntradliserar svåra etiska problem och ärsom aven
prioriteringar beslutas.ochvilka grunder, hurt.ex. av vem

prioriteringar dock flytande.två Demellan de ärGränsen typerna av
resursbrist kan påverka valetochockså kombineras med varandrakan av

medicinska åtgärder.

Prioritering resursskäl:2.2 ettav

problemmångfacetterat
alltid behövaalltid gjorts och kommerPrioriteringar resursskäl har attav

angivan-med ellerkan ske dolt ellerinom vården. öppet,Degöras utan
blirprioriteringarBehoveteller mindre medvetet.de grunder, avav mer

patienternasmellansvårare ökarprioriteringarnatydligare och när gapet
tillgängligabehov och resurser.

pånivåer utformadepå flera ochPrioriteringar resursskäl sker ärav
vårdpersonal,övrigförvaltning, läkare ocholika Politiker ochsätt.

olika intres-anhöriga påmassmedia, patienten och sättärallmänhet och
Utredningenprioriteringarna.i berördainblandade ellerserade avav,
regering, påriksdag ochallmånpolitisk nivåprioriteringar påskiljer på

klinisk nivå iochsjukvårdspolitisk nivå landsting och kommuner
priori-Beslutsfattama deochpatient vårdpersonal.mellan ochmötet av
förut-olika nivåer; derasinteteringar berörda desammaår ansvar,

olika påsig följaktligenProblemetsituation olika.sättningar och är ter
nivåerna.de olika

inte skall räckafruktar kanskeenskilde medborgarenDen att resurserna
övrig personal kanochhjälp. Läkarentill den hon behöverdag vara

räcker förintevårdcentralens budgetklinikens ellerbekymrade över att
patientersjämföra olikakunnainför svårighetenochtäcka behoven attatt

i förstakanskesjukvården tänkerchefer inomvårdbehov. Politiker och

prioriteringar kanfördelas ochbäst kanhand på hur omresurserna



Problembeskrivning 47

genomföras de väcker allmän kritik förtroendetoch förutan att utan att
vården rubbas.

Gemensamt prioriteringarär inom vården gäller sjuka, skadade ochatt
vårdbehövande människor. utredningens uppgifterEn analyseraär attav
hur besluten fattas på olika nivåer påverkasoch hur dessa beslut olikaav
faktorer.

2.3 Varför ökar intresset för prioriteringar
Under det decenniet har prioriteringarna inom hälso- sjuk-ochsenaste
vården blivit föremål för debatt och utredningar i många länder. Det
beror på kraven förväntningarnaoch sjukvården ständigt ökar,att
samtidigt den ekonomiska utvecklingen gjort det svårare tillföraattsom
vården mer resurser.

Antalet äldre ökar, förändringar i den sociala strukturen medför fleratt
blir ensamstående, den medicinska och teknologiska fort-utvecklingen

och tycks bli allt intensivare. Medicinsk-teknologiskasätter landvinningar
kan möjligheter effektiviseringföröppna oftare ställs krav ökademen
insatser och fler sjukdomarAllt kan botas, andra kan behandlasresurser.
eller lindras, ihögt åldrarna.även bidrar ökadeDessutom denupp
bildningsnivån i samhället och den informationsspridningensnabba till att
människor har högt ställda förväntningar vården, kritiska med-är och

olika behandlingsmöjligheter.vetna om
Den i samhället leder tillstörre öppenheten människor villsjälvaatt

med och bestämma. Man kanske inte läkaren elleraccepterar attvara
sjuksköterskan resursskäl avstår från, skjuter åtgärd.eller Manav upp en
ifrågasätter när behöver undersökning, behandling ellerväntaman

Åtgärdervård. efterfrågas bara erbjuder mycket litenäven deom en
chans till förbättring. Vissa möjligheterhar andrastörre än attgrupper

sinahävda krav och tydliggöra sina behov.
torde i dag råda enighetDet för prioriteringar inomgrundernaattom

vården måste redovisas och diskuteras förtroendet sjukvård-föröppet om
skall kunna upprätthållas. också förutsättningen för all-Detta är atten

mänhetens värderingar skall komma till uttryck och påverka prioritering-
behovpå alla nivåerna. Det främst det ökande ochär mellantre gapetar

allmänhetens ökade intresse bli informerad besluts-ochattresurser, av
fattarnas önskan få kännedom allmänhetens priorite-attom om syn
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priori-utredningaroffentligabidragit tillringar, i flera länder att omsom
kapitel 6.blivit tillsattasjukvårdenochteringar inom hälso-

prioriteringtillAlternativ2.4

och hanterasmellan behovprincip kanI ett genom:resursergap

effektivisering.Rationalisering och
Tillskott resurser.av

sjukvårdensochavgränsning hälso-Snävare ansvar.av
Prioriteringar.
Kvalitetsförsämringar.

ofta kompletterarflytande ochåtgärdernaolikamellan de ärGränserna
de varandra.

i ekono-automatiskt vid tillväxtbrukar skevisst tillskottEtt resurserav
verksam-från andraomdisponeringmin krävs av resursermen annars

protester.och, oftatill debattvilket lederskatthöjning,ellerheter
Även ochfinansierade hälso-avgränsning densnävare gemensamtaven

Såinvändningar.till debatt ochledasjukvårdens kan t.ex.varansvar
vissa utpekadeföreslogbetänkandei sitt förstautredningenfallet när att

finansierasåtgärder inte skulle gemensamt.
vård-prioriteringar inomoffentligt redovisadeifrågasättsPå sättsamma

prioriterade.inte blir högtinte minst somgrupperen, av
allmänpoli-framstå bekvämastdärförKvalitetsförsämring kan som

ochlandsting, kommunnivåukvårdspolitisktisk nationell eller
ochbehovmellanchefsöverläkarnivå för hanteraibland även ettatt gap

resurser.
ochofta oklaraeffekterderas äråtgärder ocholikaSambanden mellan

vårdengällerframför allt detsikt,försteffekterna uppenbara avom
utredningensför Enförutsättningarsaknar protestera.att avgrupper som

sitt första betän-Redan iförhållanden.tydliggöra dessauppgifter är att
konsekventaiutredningen det angelägnaframhöllkande attt.ex. genom

be-angelägnaförkvalitet degodvård medprioriteringar säkra mest
hoven.

sjukvård väsent-hälso- ochgodhögt ochHälsa värderas som ensesen
finnsförståeligt detDärför detvälfardssamhället. ärlig rättighet i att en

grundbehöverprioriteringar görasförnekabenägenhet att avatt
priorite-sådanamotviljautbreddallmäntfinnsresursbrist. Det moten
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ringar. Invändningarna dock i första riktasbör hand mot att resurserna
otillräckliga inteär eller används effektivt.

Avsikten med detta betänkande förlägga grundenär att en process som
förhoppningsvis kan leda till definitiontydligare sjukvårdens rollen av
i samhället, tydligare avgränsning sikt övergri-dess och tillav ansvar
pande, allmänt riktlinjer prioriteringar.accepterade för
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Hälsoekonomi, utvärdering
prioriteringaroch

viktigEn grund för prioriteringar inom sjukvården forskningär om
sambanden mellan medicinskaden olika förmetodernyttan av
diagnostik och behandling och de krav dessaresurser som
ställer. häl soekonomiska forskningen tillför ytterligareDen kunska-

bl.a. de vidare sociala och samhällsekonomiska konse-per, om
kvenserna tillämpa olika medicinska metoder.attav

Hälsoekonomisk forskning erbjuderoch analys ofta oundgäng-ett
ligt underlag och därför viktigt hjälpmedel vid prioriteringarär ett
inom sjukvården.

hälso- och sjukvårdenFör skall kunna mindreutmönstraatt
effektiva eller verkningslösa metoder krävs fortlöpande gransk-en
ning vetenskapligadet underlaget för olika praxis. denMotav
bakgrunden utredningen det angeläget säkrasattser som resurser
för forskning uppföljning utvärdering vårdensochsom avser av
resultat.
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3.1 Hälso- och sjukvårdens mål

Målet för all sjukvård humanitärt vården syftar till hjälpa männi-är att-
anvisasskor sjukdom eller skada. den bakgrundendrabbats Motsom av

förbrukas förmedel till sjukvården vården skall få kosta och resurser-
några biavsikter.detta ändamål utan

Sjukvårdens mål inte i något motsatsförhållandehumanitära står dock
till tillgängliga därför angelägetbehovet hushålla med Det äratt resurser.

i diskussionernaekonomiska ingår intregrerad delanalyseratt omsom en
prioriteringar. till ekonomiska fakta diskus-hänsynstagandeUtan är en
sion riktlinjer för prioriteringar ofullständig.övergripandeom

3.2 sjukvårdensHälso- och resurer

decenniernaårhundrade och i synnerhet under deUnder hela detta tre
kontinuerlig ökningfram 1980-talet sketttill slutet har det en avav

ioch sjukvården dag detill vårdssektom. Hälso- är en avresurserna
1960-taletmitten har antalet syssel-samhällssektorema. Sedanstörsta av

omkring 450 000 Underfrån 100 000 tillökatsatta sammapersoner.ca
till 30 000.period från omkring 000har antalet läkare ökat 7 Dennära

teknologin förbättrat ochmedicinska utvecklingen bl.a. inom har avsevärt

teknologin blivitvidgat sjukvårdens möjligheter. förbättrade harDen mer
upprustning tillsammans medspridd tillgänglig. Vårdensoch allmäntmer

arbetstider personalbe-reformarbete för kortare och bättreallmäntett
totala kostnadernamanning bidragit till resursanspråken.har öka Deatt

1991 till drygt 120 miljarder kronor.för sjukvård uppgick århälso- och
medicinska utvecklingen kanekonomiska tillväxten och den sägasDen

sjukvårds-förklaringen till expansionen hälso- ochsamladedenvara av
resursfördelningförstyrmekanismer dennasektorn, de verkatsommen

förbättraåterfinns i viljamånga. Några viktiga förklaringarär atten
samtidigt fram-tillgänglig förr,vården, den allmänt ängöraatt sommer

möjligt vård förmedicinska forskningen gjort detinom den attsteg ge
tidigare inte fanns mycketsjukdomar handikapp för vilka detoch att

till finnserbjuda. sjukdomar tidigare ledde dödenmångaFör nusom
innebär fler lever medeffektiv livsförlängande behandling, vilket att

sjukdom vård lång tid.behöver underoch

vetenskapligautvecklingen, ofta skett inom andrateknologiskaDen som
medicins-inom medicinen.områden, funnit många tillämpningar Dehar
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ka landvinningarna har också lett till förväntningar vårdenökade att
klara fler problem, vilket vidgathar vårdens ansvarsområde. Tillsam-av

med det faktum fler människor uppnår högre ålder letthar detattmans
till ökat tryck vården. Samhällets reaktion har varit fördelaett att
ytterligare till hålso- och sjukvården för den skall kunnaattresurser
klara sina ökade uppgifter.av

denna upprustning vården förväntningarTrots kan inte alla ochmöta
tillgodose alla behov. Tillväxten organisatoriska ochhar samtidigt skapat
administrativa till-problem. har alltid funnits tröghet iDet t.ex. atten
räckligt snabbt omfördela till medicinska landvinningar ochresurser nya
prioriterade områden. snabba utvecklingen med ökad arsenalDen aven
kunskaper, ambitioner och teknologi för diagnostik behandling haroch

gjort detta uttalat.ännu mer
Resursutvecklingen inom sjukvården ingalunda unik för Sverige.är I

internationellt perspektiv utvecklingen varithar i densammaett stort sett
i andra länder.

sjukvårdssektornI västvärlden hålso- och för närvarande i anspråktar
mellan 6 respektive0ch 15 % lands bruttonationalprodukt, sysselsätterav
5-l0% arbetskraften produktion,och spelar avgörande roll förav en

medicinskaoch import och tjänster. Sjukvårdssektornexport varorav
påverkar också, både direkt och indirekt, utvecklingen inom andra sam-
hällssektorer. sjukvårdenHälso- och del kulturen i olika länderär en av

uppfattas befolkningenoch angelägen samhällsuppgift där-ochsom enav
sjukvårdsfrågormed politisk fråga. Hälso- och därigenomhar ettsom en

i allmännagenomslag de den politiska debatten.närstort tas upp
sjukvårdens expansionSverige har hälso- och hejdats under del senaste

åren. Antalet anställda inom minskat varje år underlandstingen har
Ädelreformenperioden 1990-1993 frånräknats.även effektensedan av

vårdplatser kraftigtAntalet inom har minskathålso- sjukvårdenoch
under perioden 1985-1993.

3.3 Hälsoekonomi

Ordet ekonomi betyder hushållning tillgängligamed resurser. Den
ekonomiska fördelas, devetenskapen med hursysslar hur resurserna
utnyttjas och effekterna blir. Hälsoekonomin den denvad år gren av
ekonomiska frågan fördel-vetenskapen arbetar medsom om resursemas
ning och deras användning inom hälso- sjukvården. hålsoekono-och Den
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miska forskningen fält frågor,brett alla, ispänner över störreett av som
eller mindre utsträckning har prioriteringar sjukvår-samband med inom
den. Hit exempelvis frågorhör finansieringssystem,rörande bestäm-

ningsfaktorer för sjukvårdsproduktion frågor konkurrens, pris-samt om
sättning effektivitet.och

3.4 Utvärdering för diagnostikmetoderav

och behandling

hälsoekonomiska aspekterna vårdens effektivitet be-De är storav
tydelse prioritering kliniska sjukvårds-det gäller både på den ochnär

politiska nivån. Effektiviteten i olika för diagnostik och behand-metoder

ling definieras inom hälsoekonomin förhållandet insattamellansom
för mål:och resultatet patienten med avseende vårdens attresurser

lindra förhindra för minskaoch bota, tidig död, sjukligheten och ökaatt
eller vidmakthålla livskvaliteten.

Ofta emellertid vetenskapligt försaknas underlag hälso- ochmätaatt
sjukvårdens effektivitet. effektivite-förutsättning för bedömningEn en av

kunskap olika medicinska dvs. effekter påår metoders dessten nytta,om
hälsotillståndet livskvaliteten. i förstaoch Sådan kunskap handgenereras

tillämpad klinisk forskning inriktad resultatmätning. På basengenom
sådana studier kostnadseffektiviteten olika åtgärderkan uppskattas.av av

remissbehandlingen utredningens första betänkande,samband medI av
efterföljande utfrågningar, enkäter vid de regionala konferensernaoch

påhar utredningen vid tillfällen uppmärksammats denupprepade att
tidens förändringar vårdens ekonomiska bl.a. medsenaste styrsystem,av

införande medfört förutsätt-prestationsersättningar, försämradeharav
ningar för finansieringen tillämpade kliniska forskning-den del denav av

resultatuppföljning. effekter inte avsedda ellerDessaen som avser var
önskade infördes.huvudmannen när styrsystemenav

Utredningen vill vetenskaplig utvärderingbetona resultaten utgöratt av
det främsta bedömning medicinskaunderlaget för metoders värde ochav

utnyttjandedärmed för prioriteringar och effektivtett resurserna.av
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3.5 Kostnadseffektivitet

Information vad olika åtgärder givetvis inte denkostar kan utgöraom
hälsoeko-avgörande grunden för prioritering medicinska metoder. Deav

prioriteringarnomiska något underlaget föranalyserna kommer närmare
till kostnadseffektivitetende utsträcks belysa begreppnär att ett som-

jämförelser effekter patienten mel-kostnader och uppnådda föravser av
medicinskalan alternativa insatser.

kostnadseffekti-emellertid förenat svårighetermed bestämmaDet är att
ochviteten i medicinska metoder. i själva verket beroendeDen är av

intimt förbunden kliniska forskningen. kunna bedömamed den För att
kostnadseffektiviteten krävs förutom uppgifter kostnader dataom --
från exempelvis känslighet precision i diag-kliniska studier rörande och

nostiken, effekt livskvalitet derasbehandlingars överlevnad och samt
risker och biverkningar.

effekten insatserna olika slag.eller kräver mätmetoderNyttan av av
inte mått.Allt i vården dock inte och skall heller medkan mätas samma

Sjukvård omvårdnad förbestår till del angelägen och attstor av omsorg
för till-dämpa ångest och skapa lugn, trygghet ochoch smärta attoro,

försikt. insatser oundgängliga vi skallkräverDessa ärresurser men om
slå humanitära värdena inom vården.vakt deom

Även kostnadsef-information och data tillgängliga ochadekvat ärnär
inte tillräckligt priori-fektiviteten till bestämmas det fördel kan är atten

in-metodnivå. Analysen kan visa vilka medicinskapåäntera annat
kostnadseffektiv i förhållande till alter-dikationer viss metod år enen

på faktanativ Kostnadseffektiviteten måste emellertid alltid byggametod.
Statistis-från populationer.kliniska studier vilka uteslutandenästan avser

medicinskaka sannolikheter för vägledande för depopulationer i regelär
indikationerna i enskilda fall.kan långt ifrån alltid Avväg-tillämpasmen

visst resul-ningen för nåmellan vad rimlig resursinsatsär att ettsom en
för enskilde fråga för denden patienten förblir såledesochärtat somen

för behandlingenhar specifik information, i första denhand ansva-mer
inom sjukvården verk-rige också andraläkaren, sjuksköterskan ochmen

samma.
flera i andra länderde prioriteringsmodeller utarbetatsI rang-av som

effektiva iåtgärderordnar i första hand sådana medicinska ärman som
modellerförhållande prioriterar i dessatill kostnaderna. Samtidigt man

ellerkirurgiskt ingreppsjukdomar sjukhusvård,kräver kräversom
fleraprioriteringsprinciper medförförebyggande Sådanavård.avser
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praktiska inte rimligt sjukhusvård,problem. all allaDet är att tro att
kirurgiska förebyggande åtgärder i tillämpasingrepp eller alla dagsom

effektiva.är
kostnadseffektiviteteneffekten ofullständigt inte hellerNär känd kanär

beräknas. in-många områden sjukvårdande verksamhet saknasInom av
Ävenformation effekter.och medicinska allakostnader även omom om

åtgärder sjukvården kostnadseffektiva för priorite-inom skulle krävsvara
ring effektivitetnågon form värdering hur värdärstor somav som anger
sin kostnad.

således inteHälsoekonomiska analyser kan lösa problemet med att
prioritera inom sjukvården, erbjuda värdefullthälso- och kan ochettmen
ofta Förutsättningen föroundgängligt underlag för prioriteringar. detta

dock utvärderingsforskning. Eftersom frågan avgörande betydel-är är av
för för tillförsäkraeffektivt utnyttjande anvisade och attse av resurser
sakligt prioriteringar, föreslår utredningen denunderlag förett att tas upp

i hälso- Härigenom medel säkras föroch sjukvårdslagen. underlättas att
utvärderingen vårdensden nödvändiga, löpande uppföljningen och av

resultat kapitel 17.



4 Prioritering, styrning och

resursfördelning på olika
nivåer

Prioritering sker olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt.
Sjukvårdshuvudmännen i landsting och kommuner organiserar

vården har betydande inflytande, bl.a.staten över-ettmen genom
gripande påverkan den kommunala ekonomin och beslutgenom

Ãdelrefor-kommunernas och landstingens uppgifter. Genomom
och rad andra nyligen genomförda reformer har kommu-men en

fått omfattande och omstrukturering vårdenett ochnerna genom av
förskjutning i befolkningens åldersstruktur ständigt ökande hälso-

isjukvårdsansvar.och

Prioriteringarna inom vardagssjukvården sig många uttryck.tar
nyckelrollEn intas läkarna, också andra personalkategorierav men

fattar dagligen viktiga prioriteringsbeslut betydelseär storsom av
för den enskilda patienten och anhöriga.

4.1 Allmän bakgrund

Landstingen och de landstingsfria kommunerna ukvårdshuvudmänärtre
och har huvudansvaretför den slutna vården och del den Öpp-storen av

vården. primärkommunemaAven har betydande ochhälso-na ettnumera
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långvarig service,försitt samladedelsjukvårdsansvar ansvaravsom en
långtids-psykiskttillochhandikappadeäldre ochtillvård och omsorg

och kommunernaslandstingenmellanavsnitt Gränsensjuka 4.4.se
flytande.avseendeni olikaäransvar

kommunalla-med stödtradition ochlandsting harochKommuner avav
svenskadecentraliseradeangelägenheter. Denvårda sinasjälvaattgen
hur denfatta beslutinte skallriksdagenprincipimodellen innebär att om
organi-skallverksamhetenlandstingskommunalaochprimärkommunala

skatteñnansiering inne-Självständigt ochbedrivas.och egenansvarseras
sjukvår-hälso- ochinflytande överskulle saknadock intebär att staten
myndig-statligaregering ochriksdag,statsmaktenfattarden. Tvärtom

betydelse förindirektochbåde direkt ärrad beslutheter avsomen
sjukvården.hälso- och

densjälvständighet utgörslandstingsochför kommunersBasen av
viktigastesjukvårdshuvudmånnensbeskattningsrätten. Skatten ärlokala

hälso- ochutbyggnadenförhuvudsakligainkomstkälla. De avresurserna
landstingsskatten. Denfrån1970-talen kom1960- ochsjukvården under

Statsbidragen har1990.1960 till 14 kr4,40genomsnitt krfrån ihöjdes
samladelandstingenstill 20%utgjortåren50under de senaste avupp

kontinuer-årenunder destatsbidragenSamtidigtinkomster. senastesom
generellatillfrån riktadeövergångdet skett stats-ligt minskat harhar en

bidrag.

nivåStatlig4.2

förskall gällainriktningoch deni delagarRiksdagen somramaranger
finnsHSLsjukvårdslagenochhälso-sjukvården. Utöverhälso- och en

sekretess,tillsyn,verksamheten;iolika inslagkringrad lagar ansvar,
Medan HSLabortverksamhet.tvångsvård ochsmittskydd,läkemedel,

detalj-åtskilligaövriga lagarinnehållerinriktningenden allmännaanger
bestämmelser.

organisatoriska ochlångtgåendefåroftastiftar lagarRiksdagen som
exempelAktuellakommuner.för landsting ochkonsekvenserekonomiska

äldre ochtillvårdservice ochförriksdagens beslutär ansvaretom
Ãdelreformen regleringlaglighusläkarreformen,,handikappade m. m.

etablerings-friadensjukvården,inomhögkostnadsskyddetdet s.k.av
funk-till vissastödlagensjukgymnaster,ochvissa läkareförrätten om

villkor.psykiskt stördasochtionshindrade LSS om
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Genom den s.k. Dagmarreformen år 1984 ändrades principerna för
bidrag till sjukvårdshuvudmännen.statens Statsbidragen blev mer gene-

rella och den tidigare ersättningen för prestationer övergavs. Dagmar-
överenskommelserna innehåller rad beslut fördelningen ochstyren som
därmed prioriteringen inom hälso- och sjukvården. Påav resurserna
Övergripande nivå har varit överens bl.a. primär-attman satsaom
vård, hemsjukvård och öppen psykiatrisk vård. finnsDet också exempel
på direkta prioriteringar, särskildat.ex. medel förattgenom avsatts
psykoterapi eller insulinpumpar till diabetiker.

Staten skaffade sig i början 1990-talet kontroll nivånöver kom-av
och landstingsskatten. Ett lagreglerat kommunaltmun- skattestopp in-

fördes tillfälligt åren 1991 och 1992. Regeringen har därefter träffat
överenskommelse med landstings- och kommunförbunden frivilligtettom
skattestopp under 1993.

När regeringen i januari månad varje år lägger fram sitt förslag till
budget- ñnansplanoch gäller det formellt bara verksamhet. Istatens
praktiken har emellertid budget- och frnansplanen betydelse förstor
landsting och kommuner, statliga beslut statsbidrag,t.ex. olika for-om

likviditetsindragningar, skatteutj ämningsåtgärdermer och kvarvarandeav
stimulansstöd.

Formellt fastställer inte någon total för hälso-staten och sjukvår-ram
dens kostnader. praktikenI sammanfattas dock riktlinjer i frånuttalanden
riksdagen, ingen expansion,t.ex. volymökning eller minskning. Den-
samlade effekten under det decenniet har inneburitsenaste starkareen
statlig kontroll kommunernasöver och landstingens kostnader.

De statliga myndigheterna har till de riksdag och regeringatt attse av
fattade besluten hälso- och sjukvårdens inriktning efterlevs och fårom
önskad effekt.

Socialstyrelsen tillsynsmyndighetär för hälso- och sjukvården. Social-
styrelsens regionala enheter bedriver individtillsyn i första hand ärsom
riktad vårdpersonalen, i ökande omfattningmot även gentemotmen
huvudmännen. Socialstyrelsen intekan samråd med kommuner ochutan
landsting utfärda föreskrifter medför Ökade kostnader för dessasom
begränsningsförordningen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds HSAN granskning begrän-är
tillsad enskilda patientärenden och enskild vårdpersonals i sinagerande

yrkesutövning.
Staten påverkar också hälso- och sjukvården det statliga ansvaretgenom

för utbildning och legitimation. Staten för omfattning,t.ex.ansvarar
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sittläkarutbildningen. Staten utövardimensioneringinnehåll och av
universitet ochtillanslå medelforskningmedicinskför attgenomansvar

försjukvårdshuvudmåntill vissabidragforskningsråd och lämnar att
medverkanmed huvudmännensförenademerkostnaderförkompensera

vid medi-medverkantandläkare ochochblivande läkarei utbildning av
budgetåretmiljarder kronorforskning drygt 1,4odontologiskcinsk och

199394.
social-biträdandesocialministern ellerantingen1976 harårSedan en
Mångasjukvårdsfrågor.sigutsträckning ägnati betydandeminister

sjukvården.hälso- ochfrågor i riksdagen rörenklaochinterpellationer

Landstingsnivå4.3

inomresursfördelningprioritering ochpolitisk ledning,förFormerna
åstad-syftetår. Medundersnabbtförändrats attlandstingen har senare

befolknings-s.k.medresursfördelning harflexibel systemkomma en
avveck-landsting valtMånga harutvecklats.resurstilldelning attbaserad

avtalstället upprättassjukhusen.för Inämndernapolitiskalokalade
harBeställarenheternaenheter.producerandeochbeställandemellan

vanligtvisoch ledsekonomiskabefolkningsbaseradeoftast avramar
styrningfrånavstårförtroendevalda alltdepolitiker, medan pro-avmer

mångainomtecknarställning ochfriarefåttharSjukhusenduktionen. en
finansierarutsträckningväxandebeställarna. Ikontrakt medlandsting

intäkter.prestationsrelateradeverksamhetsinsjukhusen genom

nivåKommunal4.4

hälso- ochförväsentligt ökatfåttharPrimärkommunerna ett ansvar
Ädelreformen hälso- ochomfattandeöverfördessjukvården. Genom ett

reformprimärkommunerna. Dennatilllandstingenfrånsjukvårdsansvar
förochstyrningenpå strukturen,påverkan ansvaretlångtgåendefåtthar

ochäldreframför allt devårdendelarinomprioriteringar stora avav
psyk-Ãdel vidgas kommu-psykiatrireformenlångvarigt sjuka. Genom

utvid-år 1995.fr.o.m. Detytterligareukvårdsansvarochhälso-nernas
långtidssjuka.psykisktförinsatservissagade ansvaret avser

boende-särskildagäller s.k.sjukvårdsansvarochhälso-Kommunernas
försTilldagvård. dessaservice ochsärskildbostäder medformer, suc-



Prioritering, styrning och resursjördelning på olika nivåer 61

cessivt över allt fler vårdbehövande människor. Härtill har i drygt hälften
länen överenskommelser träffats kommunerna ocksåav skallattom svara

för hemsjukvården i ordinärt boende. Kommunernas gäller allansvar
hälso- och sjukvård i dessa boendeformer bedrivs personalsom av annan
än läkare. formellaDet för låkarinsatser ligger kvaransvaret lands-
tingen och de landstingsfria kommunerna. Kommunerna sjukvårds-som
huvudmän har för alla insatseransvaret inom dentyper av som ryms
generella hålso- sjukvårdenoch inom deras ansvarsområde: förebyggande
insatser, behandling, rehabilitering, omvårdnad Målet för den kom-etc.
munala hälso- och sjukvården detsammaär för landstingets hälso-som
och sjukvård och i HSL.anges

Eftersom det formella för låkarinsatser ligger kvar påansvaret lands-
tingen finns det inte någon motsvarighet till det ledningsansvar som
chefsöverläkarna har inom landstingens slutna vård. Den administrativa
ledningen fullgörs på det sätt ansvarig kommunal nämnd bestämmer.som
Inom varje kommun skall det dock finnas eller flera särskilt medi-en
cinskt ansvariga sjuksköterskor MAS. Deras fullgöraär vissaattansvar
i hälso- och sjukvårdslagen angivna uppgifter.

ÄdelreformenGenom ändrades i praktiken läkarnas gentemotansvar
den enskilda patienten i olika boendeformer. Läkarna kan inte längre
skriva in, skriva eller formellt uppdra personalut vissagöra insat-att

En ytterligare skillnad för de patienter tidigare vårdades påser. som
landstingens sjukhem år de måste erlägga patientavgiftatt förnumera
läkarinsatser. Tidigare ingick läkarvården i avgiften för sluten vård.
Avgiften betydligt lägre avgiftenän för kommunalt boende ochvar
service.

Med stöd särskild lag försöksverksamhet med kommunal pri-av en om
märvård har mindre antal kommunerett 5 stycken också föransvar- -
primärvården. Ytterligare kommuner sjukvårdshuvudmänär och hartre
således samlat för äldrevårdett hålso- sjukvårdoch Malmö,samtansvar
Göteborgs och Gotlands kommuner.

Den organisatoriska utvecklingen beskrivits för landstingen i före-som
gående avsnitt gäller i tillämpliga delar också primårkommunerna. Skill-
naden mellan de olika kommunerna dock betydligtär större än mellan de
olika landstingen. Primårkommunerna betydligt fleraär till antalet och
deras förutsättningar varierar kraftigt. Socialstyrelsen konstaterar i 1993
års Ädelreformendet finns 286 olika varianterrapport att likaav -
många antalet kommuner. lokalaDe variationerna är detnärsom stora
gäller äldre- och handikappomsorgens struktur, innehåll ochresurser,
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landet.kvalitet i olika delar av
Även organisation verk-i innehåll ochskillnaderråderdet stora avom

priori-vad gällerdragurskilja vissagår detsamheten att gemensamma
hjälpen1980-taletbörjanhar sedanSocialstyrelsenteringar. Enligt av

behöveroch demensamboendedetill de allra äldsta,begränsats som
matlagning,städning,såsomServiceinsatserpersonlig varu-omsorg.
inte har de störstasåminskatharhemsändning attetc. sompersoner

allt kärvarehjälp alls.ingen Denhjälp ellerfår allt mindrebehoven
antaletväxandedet snabbtsamtidigt medekonomin,kommunala personer
prioritering.hårdaretillförklaringenfrämstadeni åldrarhöga är en

verksamhetenprimärkommunalainompåpekas denocksåbörDet att
inom lands-verksamheterkonkurrerande änfleravvägning mellansker

fördelaprioritera ochdethandlartingen. kommunernaFör att resur-om
barntillsyn,utbildning,sidan ochåvård olika slagmellan enaavser

å andra.service denkommunalochfritid,idrott, vägar annan

Kliniknivå4.5

i sittfrihethaftvårdpersonalochläkaretradition har storAv annan
möjlig-betydandedockharSjukvårdens huvudmänhandlande.kliniska
påprioriteringarna denpåverkabeslutandrabudget ochheter att genom

kliniska nivån.
medi-självständigttidigareöverläkaredistriktsläkare hadeVarje ett

vårdgälldei frågorläkaren,innebarledningsansvar. Detcinskt att som
ukvårdshuvud-bundensällanenskild patient,behandlingoch avvarav

tillbidragitharpolitiska beslut. Dettaeller attadministrativamannens
svåruppfattatshaförtroendevalda kandesjukvårdenochhälso- somav

bidragit till starktfrihetenkliniskaSamtidigt denhar ett engage-att styra.
patienten.enskildaföransvarstagande denochmang

ledningsansvarmedicinskaavvecklades detjuli 1991den lFr.o.m. som
chefsöver-föreskrevsställetöverläkaredistriktsläkare. I attåvilade en

ledningsansvarsamlatvård skall utövasluteni såvälläkare öppen ettsom
omvårdnadenochverksamhetenmedicinskasåväl denomfattar somsom

tidigarefrån deskillnadTillutrustningpersonal, lokaler,ekonomi, etc.
anvisningar förriktlinjer ochutfärdachefsöverläkareklinikchefema kan
behandlingvärd ochomfattaSådanaprioriteringar. kan ävenbl.a. av

frånverksamhethusläkaresår 1994 undantogspatient.enskild Fr.o.m.

ledningsansvaret.samladedet
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Prioriteringarna inom vardagssjukvården sig många uttryck, såsomtar
beslut undersökning, behandling, intagning sjukhus, placering iom
köer och på väntelistor. Hänsyn därvid till patientens tillstånd ochtas
behov, tillgängliga vetenskap och beprövad erfarenhet.resurser,

Även i väl fungerande verksamhet disponeras kort tid för fattaen att
beslut undersökning skall eller inte skall göras, patienten skallom en om
skickas hem eller läggas in, behandling skall insättas eller inte.om en
Erfarenheten visar det i tidspressade situationeratt lättareär föratt
säkerhets skull vidta åtgärd än avstå. När det är tid föratten ont om
eftertanke och rådrum det svårtär prioritera i bemärkelsen väljaatt bort.
Mera erfarna och bättre utbildade läkare har lättare fatta beslutatt attom
avstå från undersökningar eller behandlingar.

likaInte mycket uppmärksammas de viktiga prioriteringar ständigtsom
sker i den dagliga omvårdnaden och bärs sjuksköterskor,som upp av
undersköterskor, mentalskötare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurato-

dietister, psykologer, läkarsekreterare m.fl. den enskildaFör patien-rer,
upplevelse kvaliteten vårdentens dessaär prioriteringarav stor,av av

ofta helt avgörande betydelse.av
finnsDet ytterligare rad inslag inom den svenska hälso- och sjukvår-en

den påverkar prioriteringarna. Vårdprogram Standardiseringärsom en
definierar god praxis utifrån samlad kunskap och erfarenhet, bl.a.som

vid prioritering och utmönstring icke verksamma metoder. Uttalandenav
från konsensuskonferenser kan, liksom vårdprogram, vad ärange som
god praxis. Varken vårdprogram eller konsensuskonferenser har dock
någon bindande förverkan de verksamma inom sjukvården kanutan

beskrivasnärmast goda råd. Som tidigare kannämnts däremotsom
chefsöverläkaren fastställa riktlinjer för handläggning och vård patien-av

och därmed prioriteringar inomter det ansvarsområdet. särskil-Omegna
da medel huvudmannen för vissa verksamheter får detreserveras av
genomslag i de kliniska prioriteringarna.

finnsDet tendens till administrativa regler, betalningsrutineratten etc.
i ökande utsträckning påverkar prioriteringarna. kanDet förekom-t.ex.

ersättning patient eller vårddag för utomlänspatienterma per per men en
fast budgetram för patienter från det landstinget. Därigenom kanegna
utomlänspatienter, merär lönsamma för kliniken, kommasom att
före det länets patienter.egna

När undersöknings- eller behandlingsmetoder tillkommer krävs detnya
för intenärvarande några formella administrativa eller politiska beslut för

erbjuda patienterna dessa.att Om emellertid introduktionen av en ny
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inomfrigörasinte kaninvesteringar ellermetod kräver somresursernya
beslut.administrativapolitiskaberoendeblir denenheten av

prioriteringsbe-hurforskningkäntliteAnmärkningsvärt är omgenom
nivåer.olikafattaspraktikenisjukvårdenhälso- ochbeträffandeslut

detsammanträden, där ärformellavidfattasprioriteringsbeslutVissa
Andrabesluten.förde harvilketochbeslutsfattarna ärvilkaklart ansvar

oklara.kanansvarsfrâgomainformellt därfattasbeslut mervara
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Olika ochstyr-
finansieringssystems effekter
på prioriteringar

Såväl etablerade styrformer inom sjukvårdenhälso- ochsom nya
kraftfulla incitament påverkarskapar prioriteringarna.som

Positivt i de styrformema ambitionen effektiviseraär attnya
resursutnyttjandet, patienternas möjligheter välja vårdgivareöka att
och öka mottagligheten för patienternas önskemål.

Till det negativa hör risken vårdgivare ekonomiska skälatt av
avstår från motiverade åtgärder väljeräven och bort kostnads-mer
krävande patienter. svårt sjuka och mycketSvaga grupper, som

ofta svårt framföragamla, har önskemål, ställa krav ochatt utnytt-
Ökadvalfrihetens fördelar. valfrihet kan också försvåra tillämp-

ningen allmänt accepterade riktlinjer för prioriteringar.av
Vårdgarantin inom sjukvården unik prioritering inteär taren som

sikte på Prioriteringsutredningen prioriteradede högst behoven.av
finns konflikt olika, sig motiverade,mellan för välDet en var

på inom samhällsñnansierad sjuk-krav solidariskstyrsystemen en
vård. rimlig avvägning behövs goda kunskaperFör göraatt en om
effekterna på prioriteringar olika styrformer. Utredningen häv-av
dar dessa effekter måste förenliga med grundläggandeatt vara
etiska principer. fungerande för kvalitetsuppföljningVäl system

kvalitetssäkring måsteoch utvecklas.
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förUtredningen pekar på kommunerna haratt numera ansvar
kvalificerade medi-många boende med behov omvårdnad ochav

cinska insatser förordar för regelbundenoch läkareatt som svarar
tillsyn till sjukhem och ålderdomshem. Utred-skall knytas bl.a.

prioritera sittningen förutsätter också kommunerna skallatt ansvar
boendeformer.för tillgodose ökad vård i särskildabehovetatt av

Utredningen olika avgiftssystem förförordar översyn atten av
i avgifter fördet förekommer skillnaderpröva storaom personer

påmed i princip likvärdiga förhållanden beroende dessa be-om
landstingets inom kommunal äldreom-handlas inom sjukvård eller

sorg.

5.1 Bakgrund

förtroende för den svenskaEnligt flera studier har allmänheten stort
ofta för bristande lyhörd-sjukvården. Samtidigt kritiseras denhälso- och

bristande effektivitetför patienternas önskemål, myndighetskultur,het

prestationsersättningar och ökad valfrihet harInförandeoch köer. av
effektiviseringar och bidragitvarit stimulans för rationaliseringar ochen

minskat. finns ökad be-höjd produktivitet. Väntetidema hartill Det en
till patienternas och anhörigas önske-nägenhet verksamhetenatt anpassa

mål.
blir efter-måste risken vårdenpositiva utveckling ställasdennaMot att

inga åtgärderuppgifter påfrågestyrd. finns också tyderDet att omsom -
tillgo-riskerar bli eftersatta ellervidtas angelägna behovende attmest-

svårt sjuka patienter,kvalitet. gäller bl.a.dosedda med sämre Det som
företräda-krav eller saknarsvårt tydliggöra sina behov och ställahar att
förutsätt-saknar oftakan det å deras Dessagöra vägnar. grupperre som

ifinns dessutom inslagför utnyttja valfrihetens fördelar.ningar Detatt
för vissa sekto-försvåra kontrollen kostnadernautvecklingen kan avsom

för prioriteringar mellan olikasjukvården och därmedhälso-ochrer av
verksamheter.

förutsättning för saklig debatt och balanse-Enligt utredningen detär en
konfliktfinnsställningstaganden erkänner detrade öppet attatt enman

pårimliga krav ställs denolika helt legitima ochmellan angelägna, som
sjukvården.solidariskt samhällsñnansierade hälso-och
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hitta den avvägningen ÖvergripandeAtt mellan samhälleliga priori-rätta

teringar och rimligt för den enskildes val och initiativett utrymme egna
fråga i första åvilar politiskaår hand det generellEnsystemet.en som

lösning tillämpaskan i alla situationer sig lämplig ellerårsom vare
möjlig formulera. Utredningen hoppas kunna bidra till diskussionenatt
och till utvecklingbalanserad redovisa exempel på sådanaatten genom
konflikter belysts i remissvaren i övrigtoch och under-presenteratssom
lag framkommit vidhar utredningens enkäter och utfrågningar kap.som
l.

5.2 Beskrivning och analys förändringarav

Ökad5.2.1 valfrihet

år tillgodoseUnder har patienternas välja vård-strävan rättatt attsenare
givare fått genomslag. flera län patienterna vårdI kan söka destort var
vill inom den sjukvårdsregionen. finns skillnader olikamellanDetegna
huvudmän den allmänna trenden tillgodose patienternas val-mot attmen
frihet tydlig.år

Många sjukvårdshuvudmän eftersträvar sjukhus vårdcentralerochatt
skall för förväntas vårdgivarnakonkurrens leda till blirutsättas attsom
lyhörda för önskemålpatienternas och effektiviseringar befrämjas.att

Många remissinstanser redovisar positiva effekter, också oönskademen
konsekvenser utökade valfriheten.den kan läkarna bliT.ex. väntasav

undersökningar,benägna med provtagningar, remisseratt etc.mer
efterfrågas aktiva patienter,och krävande egent-som av men som man

ligen förekommerhar begränsat medicinskt värde. ocksåDetett attanser
vårdgivare sjukhus får olika ersättningar för patienter från olikaen

landsting eller beställarenheter.

5.2.2 Prestationsersättningen och administrativa
kostnader

Sjukhus kliniker ioch alltmer för faktiska prestationer och alltersätts
mindre utsträckning Prestationsersättningen visat siganslag. hargenom
enklast tillämpa inom kirurgiska specialiteter. områdenövrigaInomatt

patienter och åtgärder mindre enhetliga därför svårare enhet-är och att
ligt prissätta. prestationsersättningarandra länder har observeratI attman
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sig utformning få väsentliga återverkningar på priorite-i och deras kan

utvecklingringar och på innehållet i vården. har uppmärksam-Samma
i Sverige.mats

effekterna prestationsersättningTill de negativa ekonomistyrning ochav
vårdpersonalhör risken för s.k. indikationsglidning. Läkare och annan

i icke omfattning låta sina prioriteringar påverkaskan önskvärd ersätt-av
avstå från motiveradeningssystemen. kan ekonomiska skälDe ävenav

väljasundersökningar, kostnadskrävande patienter kan bort ellermer
vårdtider förkortas inte patienten. Komplikations-sättett gagnarsom
risken och vårdtiden oftast längre för vissa patientgrupper, bl.a.är större

allra Vid standardiserad ersättning diagnos eller åtgärdde äldsta. en per
komplika-det lönsammare behandla patient med mindrekan attvara en

tionsrisk.
finnsde konflikterangeläget medvetenDet är äratt man om som

för nödvändiga incitamenten och detmellan de Ökat kostnadsmedvetande
vissahumanitära perspektivet. inte åtgärder vidtas riskerar patienterOm

tillgång till sjukvård få vårdbli lågt prioriterade, få ellersämreatt av
svårt långvarigtkvalitet. kan bl.a. gälla åldersdementa, ochsämre Detta

långvarigt sjukacancersjuka, långvarigt psykiskt störda, andra eller

många medicinskahandikappade, mycket gamla, patienter med ochde
livets ofta långa slutskede.sociala och vårdkrävande patienter iproblem

vid utformningenangeläget dessa problem beaktasDet är styrsys-att av
vid uppföljningen effekter.och inte minst derastem av

framhållerHandikapporganisationema flera patientföreningamaoch av
vissautredningens bilaga 2 patienter medi sina på enkäter attsvar

kroniska sjukdomar handikapp deoch styrsystemennya mengenom
fått försämrad tillgång tillockså följd husläkarreformen ensom en av

regionala fleraSpecialistvård. har bekräftats vid de ochmötenaDetta

riktlinjer för priorite-utfrågningar behovet övergripandeoch styrker av
vård meddeladadekvat utformadringar garanterar utsatta gruppersom

Finansieringssyste-uppgiften nödvändigpersonal med för kompetens.av
medi-så ersättningsnivåema inte påverkar demåste utformas attmen

cinska prioriteringarna.
vårdgivarePrestationsersättningar liksom avtal mellan beställare och

serviceverksamheterpatientvårdande enheter ochoch internt mellan
administrativa Erfarenheter från andrapåställer ökade krav resurser.

ställasmedför väsentligt kostnader börländer visar detta ökadeatt som
till.till besparingar kan upphov saknasi relation de Detsystemet gesom

rationaliseringseffekten iförför närvarande underlag bedömaatt om
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Sverige blir tillräckligt för administrativade merkost-uppvägastor att
nadema.

ankommer inte på utredningenDet hur de ekonomiskaavgöraatt styr-
inom hälso- och sjukvården skall utformas. Vid utformningensystemen

måste olika Utredningenkrav beaktas. vill dock effek-bestämt hävda att
olika ekonomiska måste förenliga med grund-terna styrsystemav vara

läggande etiska principer i solidariskt finansierat hälso- sjukvårdochen
och med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf vård lika vill-om
kor.

Vårdgaranti5.2.3

nationella vårdgarantin infördes år 1992 innebar prioriteringDen som en
tio diagnoseråtgärder. Samtliga patienter omfattasutvaldaav som av

vårdgarantin erbjudas behandling inom månader. år 1992skall Undertre
sjukvårdshuvudmännen statligt bidragerhöll 500 miljoner kronorett om

för genomförandet vårdgarantin. år 1993 til-underlätta Fr.o.m.att av
lämpas vårdgarantin sådant bidrag.utan

Enligt Socialstyrelsens Socialstyrelsen redovisar 1993:11rapport
minskade från 51 000 till garantins förstaantalet köande 40 000 under
år. minskade för samtligaAntalet väntande patienter verksamheternästan
i vårdgarantin. samtidigt fåovanligt patienter valde vårdDet att attvar
vid enhet.en annan

kliniker vårdgarantin till försämringar förantal har lettEtt attuppgav
inte bekräftaandra Utvärderingen har kunnat detta under årgrupper.

1992. landsting infört vårdgarantiFlera har eller generellöverväger en
iomfattar flera eller princip alla behandlingar. det egnaKansom

sjukhuset inte erbjuda vård inom garantitiden patienten erhållahar rätt att
vård vårdgivare. vilka konsekvenserhos oklartDet är ännuannan gene-
rella vårdgarantier medför.

Dagmaröverenskommelsen för år 1995 och Lands-I att statenanges
tingsförbundet vårdgaranti successivtskall utreda hur kangemensamt en
utvidgas och tillgängligheten till diagnos, behandling, rehabilitering m.m.
förbättras.

Utredningen vill särskilt i Sverige hittills införda vårdgaran-peka att
tier huvudsakligen åtgärder de kan angelägna,ävenavser som, om vara
inte Prioriteringsutredningenshör till de högst prioriterade enligt be-

dömning. sikte väntetiderVårdgarantier enbart har knappasttarsom
något för flertalet patienter svåra kroniska sjukdo-värde det medstora av
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föroch för vården i livets slutskede, dvs. de svagaste, utsattamestmar
vård.har behovstörstgrupperna, som av

Ökat vårdfor och äldreomsorg5.2.4 kommunalt ansvar

Ädel relativtomfattande reform detta kommenteratsär trotssomen
förflera framkommer docki remissvaren. yttrandenIsparsamt en oro

inom primärkom-försämringar i medicinska omhändertagandet dendet
i försjukvården dessutom oklarhetermunala hälso- och och ansvaret

framkommit i den särskildarehabiliteringen. Motsvarande synpunkter har

bilaga avsnittutfrågning utredningen anordnat 7.
199328 redovisas följande slutsatser:SocialstyrelsensI rapport

Ädelreformen positivt.allmänna omdömet ärDet om
medicinskt färdigbehandlade patienter sjukhus hal-Antalet har

verats.
kvalitet innehållfinns fortfarande skillnader i vårdens ochDet stora

olika sjukhem. vanligt förekommande problem bristan-mellan Ett är
medicinsk tillsyn värd.de och

vissa ansvarsfördelningen mellan landstingenavseenden ochI är
efterlevskommunerna otydlig eller dåligt huvudmännen. Dettaav

för rehabiliteringgäller främst medicinska tillsynen ochden ansvaret
för handikappade.äldre och

inom hemsjukvärden i ordinärtsamlat huvudmannaskap boendeEtt
har förverkligats endast i hälften landets kommuner.av

Ädelrefor-finns för inget underlag för slutsatsernärvarandeDet om
effekter.totala samhällsekonomiskamens

Ädelrapport fast rehabi-Socialstyrelsens 1994: 13 slås bl.a.I attsenaste
litering, hemsjukvård hjälpmedelsförsörj ning fortfarande problemoch är
inom också det på del hålläldreomsorgen. Styrelsen konstaterar att en

medicinskafinns allvarliga kvalitetsbrister i sjukhemmen och denatt
kompetensen i kommunerna måste förbättras.

erhåller hemhjälp minskattidigare äldreSom har antaletnämnts som
insatser-antalet gamla har väsentligt. primärkommunalaökat Detrots att

begränsas ofta till de ensamboende och dede allra äldsta,na numera som
har personligbehovstörst av omsorg.

Utredningen vill för särskilt det angelägna isin del betona att man
Ädelreformenförsöker skilja effekterna sådan och följdernasomav

samtidigt besparingar inom kommunerdet uppkomna kravet ochav
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landsting. Till följd mellan behov har detökat ochettav gap resurser
begränsning insatsernaskett inom den primärkommunala äldrevår-en av

den till utåt Utredningende trängande och uppenbara behoven.mest mest
har förståelse för detta. Samtidigt måste framhållas viktiga, inteatt men
lika inte får bli olikauppenbara behov undanträngda. kan gällaDet t.ex.
former förebyggande rehabilitering.omvårdnad, verksamhet och Deav
i vissa kraftigt ökade avgifterna kan leda till de ikommuner äratt som

avstårbehov de primärkommunala insatserna från dessa ekono-av av
miska skäl.

Många remissinstanser särskild för kvaliteten i medicin-uttalar denoro
ska den kommunala äldrevården, inte minst läkarin-delen vad gällerav

tidigare landstingskommunala sjukhemmen inomde ävensatser men
andra former särskilt boende. finner Socialstyrelsen bl.a. detHär attav
fortfarande råder skillnader olika sjukhem.mellanstora

övergångsproblemnaturligt uppstår i samband medDet är att genom-
Åtgärderförande så omfattande reform. också vidtagits förharenav

uppföljning reformen, främst Socialstyrelsens försorg. Det ärav genom
fortsätteruppföljningen med höga ambitionsnivåangeläget att samma

själva vidtar åtgärder för till bris-och huvudmännen snabbt rättaatt att
närvarande det angeläget följa läkarinsatsema i sär-För ärter. mest att

skilt rehabilitering, förebyggande insatser samarbetet mellanboende, och

frågor.huvudmännen kring dessa
särskildaUtredningen vill för sin del peka i huvuddelen detatt av

medicinska insatservistas med behov ochboendet stortpersoner av
kvalificeradeomvårdnad. Särskilda åtgärder behöver vidtas för säkraatt

i särskiltvårdinsatser för boende hardessa Personerutsatta grupper.
till läkarvård i samhället. dockandra Det ärrättsamma som grupper

självaorealistiskt sjuka i särskilt boende skallalla gamla ochatt tro att
föreligger alltid skall kunnasöka läkare behov eller personalennär att

sådanauppmärksamma behov.
föreslår särskilt såsom sjukhemUtredningen därför det i boende,att

och ålderdomshem skall finnas medicinskt ansvarig läkare som svararen
ocksåför tillsyn patienterna. Till uppgifterna bör höraregelbunden attav

handledning för den kom-medverka vid utbildning, kvalitetssäkring och
frittvårdpersonalen. ståmunalt anställda bör kommunen avgöraDet att

eller behovet skallsådan läkare skall anställas kommunen omom av
intetillgodoses utesluter denavtal med landstinget. Förslaget attgenom

för vård och be-så i sig till sin läkareönskar stället vändersom egen
handling.
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Landstingens huvudsakliga uppgift bedriva hälso- sjukvård.ochär att
primärkommunema flera samhälls-konkurrerar den sektorn medInom

ñnansierade Dåverksamheter. knappa kan konkurrensärresurserna om
medel exempelvis tjänst för sjukgymnast elleruppkomma mellan arbets-

rättighetslag.och socialbidrag och faller underärterapeut normeratsom
Prioriteringsproblem riskerar uppstå isärskilt kommuner medatt stora
utgifter i finns för såvälskatteunderlag och medsvagt attmen ansvar
omvårdnad rehabilitering socialtjänst.och som

Äldre-80 år fortsättaAntalet äldre kommer öka.över att attpersoner
vården kommer därför rimligen behöva expandera. Utredningen förutsät-

prioritera sitt ikommunerna skall detta konkurrensen medter att ansvar
andra verksamheter.

5.2.5 Fri etablering

valfrihetinslag i öka patienternas och öka konkurren-Som strävanett att
1993 fri etableringsrätt för privat-beslutade riksdagen i decembersen om

praktiserande sjukgymnaster inom vissa specialiteter.och läkare I pro-
position 199495 :109 föreslog regeringen den fria etableringsrättenatt

nyetableringar fr.0.m. novemberavvecklas. Alla har den 14stoppats
1994.

tillämpningen Priori-Flera remissinstanser har väckt frågan hur avom
teringsutredningens förslag fria etableringsrätten förpåverkas denav
vissa specialistkompetenta läkare och sjukgymnaster.

Utredningens uppfattning all offentligt finansierad verksamhetär att -
omfattasvårdgivaren offentlig eller privat skall all-åroavsett avom -

riktlinjer för prioriteringar fastställts samhället.accepterademänt som av

5.2.6 Avgiftssystem

första främstmånga remissvaren utredningens betänkande deI av -
från patientföreningar handikapporganisationer framförs föroch oro-

patientavgiftema. år höj-utvecklingen Under har det skettsenare enav
inom vården. avgift för läkarbesökning avgifterna den Högstaöppnaav

Samtidigt högkostnadsskyddetför närvarande 250 kr. begränsar deär
totala, årliga utgifterna till för närvarande högst 1 700 kr.

vissalandsting visarstudie utförts inom Stockholms länsEn attsom
avstår fråninvandrare och ibland söka läkarebl.a. att avgrupper, yngre,
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ekonomiska skäl.

förändringenDen allra patienternasstörsta synpunkt har dock skettur
vad gäller de avgifter kommunerna debiterar de boende på sjukhem.som
Sjukhemsboendet räknades tidigare vårdsluten för vilket gällde desom
förhållandevis låga patientavgifter fortfarande sjukhusen.tas utsom

ÃdelreformenI samband med jämställdes sjukhemsboendet med annat
boende.

Enligt Socialstyrelsens utvärdering äldre- handikappomsorgenochav
Socialstyrelsen följer och 1994:utvärderar 1 har avgiftsmo-deupp nya
dellerna sjukhemmen, tillsammans med kostnader för läkarinsatser och
mediciner tidigare tillhandahöllssom gratis inom för slutenvårds-ramen
avgiften inneburit avgiftsökningar med 60-200%.

avgifterna inom handikappområdetEn översyn pågår för närvarandeav
regeringens direktiv 1993: 127. Utredningen finner det angeläget med

samlad avgiftssystem avgiftsnivåeröversyn och inom hälso- ochen av
sjukvården inkl. äldrevården. angelägen uppgiftEn detär prövaatt om
förekommer ojämlik behandling i principmed likvärdigaav personer

förutsättningarbehov, förhållanden,och beroende på dessa behandlasom
inom landstingets sjukvård eller inom primärkommunal äldreomsorg.
Utredningen också uppgifternamed patienter iblandattser oro om
avstår från söka läkare ekonomiska skäl. kan bidra till ökadeDettaatt av
skillnader mellan olika i samhället vilket inte förenligt medärgrupper
kravet på vård villkor.likaen

5.3 Avslutande synpunkter

Utredningens samlade bedömning de årens organisatoriskaär att senaste
förändringar och införande medfört kraftfull stimulansstyrsystemav nya
för produktivitet,ökad effektiviseringar, rationaliseringar, lyhörd-större
het för patienternas önskemål möjligheter få tillgodo-och ökade dematt
sedda. Samidigt detta patientgrupper tillkommer godo kanstorasom
det skapa beteenden påverkar prioriteringar inte kansättettsom som

önskvärt. Medan vissa patienter och patientgrupper fåttanses vara en
bättre tillgång till sjukvård anpassad till deras önskemål, riskerarärsom
andra, särskilt försämring. isaknarDessasvaga grupper, en grupper
många fall förutsättningar utnyttja möjligheterde till förbättringaratt av
sin situation Ökad valfrihet erbjuder.som

Utredningens slutsats uppföljning organisa-hurär att noggrannen av
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produktivite-intestyrformer påverkar baratoriska förändringar och nya
nödvändig. Staten,effektiviteten också prioriteringarnaoch ärutanten
harövriga vårdproducentersjukvårdshuvudmännen och ett gemensamt

utvärderafölja, analysera ochdärmed förför helheten och attansvar
utvecklingen i dessa avseenden.

beslutsfattandelite forskningSverige anmärkningsvärtfinns iDet om
allsidigförsvårarsjukvården.inom hälso- och Dettaoch prioriteringar en

organisatoriska förändringar.effekterna Detbedömning voreavav
inomstimulera forskningen dessafinna former förönskvärt att att om-

råden.
kostnadsmed-incitament för ökatkonflikt mellan legitimafinnsDet en

önskemål å sidan ochpatienternasföroch ökad lyhördhetvetande ena
slåangelägna behoventillgodose dei första handbehovet samtmestatt

vill hävdaUtredningen bestämtå den andra.vakt attgrupperom svaga
förenliga grundläggandemåste medolikaeffekterna styrsystem varaav

slutliga avvägningen.videtiska principer den
inslagökadeför säkerställainstrumentmåste haSamhället attatt av

försämringtillvalfrihet inte lederprestationsersättningar ochkonkurrens,
tydliggörasvårtharkvalitet, främst försjukvårdens attsomgrupperav

kvalitetsuppföljning kvalitets-ochFortlöpandesinahävda behov.och
inomförankring alla nivåerställning ochsäkring måste få starken

till åtgärdermed förslagUtredningen återkommersjukvården.ochhälso-
vårdbehovenför med dekvaliteten vården störstaför säkraatt grupperav

kapitel 17.
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6 för prioriteringModeller

modeller för prioritering i olika länderDe utarbetats ochsom
regioner olika syften. Modellerna i Nederländerna,har Norge, Nya
Zeeland fungera på politisk nivåoch Oregon avsedda främstär att

styrinstrument vid fördelning Nederländerna,Isom av resurser.
Zeeland och detta kopplat till avgränsning denNya Oregon är av

hälso- och sjukvård skall finansieras offentligamed medel.som
Falulistan avsedda för priori-Andra modeller användasärt.ex. att

teringar klinisk består antingeni verksamhet. Modellerna detal-av
jerade listor antal prioritetsgrupperOregon, breda medt.ex. ett
exempel eller avgränsning kärna hälso- ocht.ex. Norge av en av
sjukvård utifrån grundprinciperantal Nederländerna ocht.ex.ett

positivZeeland. Såväl negativ prioritering förekommer.Nya som
Utredningarna från och blivit underlag förOregon harNorge

prioriteringar inom sjuk-berörda parlaments beslut hålso- ochom
vården; andra befinner sig under beredning Nederländerna, Nya

blivit tillsatta nyligenZeeland. Prioriteringsutredningar har eller
sinaavlämnat yttranden i flera andra länder.

olika landetsPrioriteringsmodeller utvecklats i länder präglas avsom
ekonomiskasjukvårdssystem år detoch värderingar. Under harsenare

snabba medi-läget, och sjukvården och dendet ökade trycket hälso-

ukvårdssyste-cinska utvecklingen utgjort utmaningar förgemensamma
prioriteringar, frågan hurhar bidragit tillDetta att om resursermen.

fördelas har aktualiserats i många länder.
inte någon företeelse.Prioritering inom sjukvården Dethälso- och är ny

priorite-värderingar förgrundläggande basende utgörär att somnya
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ringar diskuteras moraliska aspekterna medicinskt besluts-Öppet. De av
fattande kommit i förgrunden.har därmed

för medicinsk etik fick tidigt näring situationdenIntresset av som upp-
1960-talet möjliggjor-stod inom njursjukvärden för 30 år sedan. Under

avlidit ii praktiken dialys patienter tidigare kro-des upprepad och som
nisk njursjukdom början fanns endast begränsatkunde överleva. I ett

patienter med hjälpantal dialysapparater. Antalet kunde överlevasom av
tillgängligadenna behandling betydligt antaletstörre än apparater.var

behandlingensvälja tillsattes i kommitté föreslogUSAFör attatt en som
urvalsprincip.för patienten och samhället skulle ledande Inytta vara en

uppskattning enskildapraktiken patienturvalet bygga på dekom att aven
förvärvsarbete priori-patienternas sociala Gifta medvärde. och personer

värdering-vilket speglade de etiskaterades framför ogifta och arbetslösa,
anledning priorite-i 1960-talet. med dessaUSA under Debatten avarna

nationellt ledde till fullringar efter hand iresulterade ett program som
möjliggjorde behandling samtligabehovstäckning i ochUSA av personer

i dialys.behov av
i flertalprinciper för prioritering utvecklatsMetoder och har ettsenare

statlig utredning år 1987, iförslag lades fram iländer. Ett Norge av en
år 1990. inter-Sverige arbetsgrupp vid Falu lasarett Denett annat av en

detaljeradesärskilt stimulerats den rangord-nationella debatten har av
omfatt-i sinningslista utarbetats i delstaten Oregon USA. Genomsom

viktighar den utgjortning, komplexitet och utmanande karaktär en
sjukvärdspolitiska debatten. Zeeland och Nederlän-drivkraft i den I Nya

olikai England arbetarhar utarbetats och sättderna manprogram
landsting är 1992prioriteringsfrågor. Västerbottens länsmed antog ett

i flera landsting i Sverigeprincipprogram för beslutsfattande och andra

prioriteringar genomföras. Exempel påkanför närvarande hurövervägs
sjukvårdenprioriteringar inom hälso- ochcentralt beslutade utgörs av

rättighetslagar.vårdgarantin inom socialtjänstenoch av
sprid-modellemas snabbaför dessa frågeställningar belysesIntresset av

eventuella erfarenheter derasning. olika modellerna ochAnalys de avav
vid principer ochtillämpning vägledning utarbetandebör kunna avge

inom hälso-till för prioriteringar svenskvärderingar kan ligga grundsom
sjukvård.och
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6.1 Norge

Modellen utarbetades statlig utredning består fyra prioritets-ochav en av
s.k. O-prioritet. Rangordningen tillmed hänsyngörssamtgrupper en

sjukdomarnas svårighetsgrad vårdens O återfinnsoch Inytta. grupp me-
toder ingenmed eller obetydlig norska modellenDennytta. exem-ger
pel på sjukdomar innehålleroch vårdåtgärder i de olika mengrupperna
inte någon lista diagnoser behandlingar.komplett ochav

Avsikten utredningen framför allt vägledningmed den norska attvar ge
vid resursfördelning planeringsnivå.på övergripande skrevsRapportenen

omfördelningunder period utbyggnad sjukvården då behoveten av av av
och nedskärning mindre i dag.änresurser varav

konstruktivt bidragit till principdebattennorska modellen harDen om
resurshantering. har i modifierad form antagits det norskaDen stor-av
tinget prioriteringaroch har påverkat och resursfördelning. dockDet är
för tidigt påverkan.bedöma graden dessatt av

den modellen har riktats viss kritik främst för dennorskaMot sägsatt
trivial så prioriteringsbeslut i framståri måtto de denatt utmynnarvara

i kliniskt syfteeller mindre självklara arbete. Modellenssom varmer
emellertid fördelningen i avseende tordeoch dettaatt styra av resurser

framför lyfta hosden haft betydelse, allt fram behovenattstor genom
åtgärder fårkroniskt sjuka. Preventiva också framträdande plats.en

6.2 Oregon

landets totalaAmerikansk sjukvård ökande andelpräglas attav en av
gär till 1992 14% ochhälso- och sjukvård BNP attav resur-resurser

nivå finns politiskojämnt fördelade. På nationell strävanär attserna en
hällerorganisation. delstaterförändra sjukvårdens finansiering Fleraoch

delstatligt finansieradepå med förändringsarbete framför allt rörande det
Under 1980-talet har detMedicaid-programmet, de obemedlade.rörsom

framtvingat svåra beslutfinansiella på vilkettrycket ökat delstaterna,
gällande medicinsk resurshantering.

åromfördela sjukvårdsresursema i delstaten OregonFör togatt man
organtransplantationerMedicaid för1987 bort betalningstäckningen via

omprioriteringenbenmärg, hjärta, och bukspottkörtel. Genom denlever
till ytterligare l 500finansiera sjukvårdberäknade kunna basalman

kritise-uppmärksammat ochobemedlade kvinnor barn. Beslutet blevoch
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bl.a. i massmedia. kommissionResultatet blev utarbetaderat att en en
lista med diagnoseråtgärder, frånrangordnade tillhögsta lägstapar av
prioritet. Prioritetslistan begränsades till primärvård och akut hälso- och
sjukvård. Vissa inte psykiatriska patienter, miss-bl.a.tasgrupper upp,
brukare och handikappade. Avsikten dessa skall ingåär attgrupper av
senare.

listanEfter underkänts de federala myndigheterna då ansågsdenatt av
bryta handikappadeslag de rättigheter, Themot garanteraren som
Americans with Disabilities har reviderad version Oregonlis-Act en av

godkänts för tillämpning under treårig försöksperiod från den ltan en
februari 1994. Listan omfattar 696 diagnos-åtgärdspar, förstadevarav
565 täcks budgetramen. Diagnos-åtgärdsparen efterrangordnadeärav
vilken genomsnittlig specifika behandlingen för diagnosendennytta som
förväntas Rangordningen informationha. baseras på från kliniker gällan-
de behandlingsresultat och allmänhetens åsikter, inhämtats vidsom
omfattande ambitiöst telefonintervjueroch genomförda och allmänna

prioriterastvå behandlingar har denmöten. Om kostarnyttasamma som
minst. Diagnos-åtgärdspar omfattar huvudsakligen mindreersättssom
allvarliga tillstånd, förväntas vård, tillståndoch däröver utansom
behandlingen har dokumenterad nytta.

kritik tillräckligOregonlistan har fått bl.a. för den inte hänsynatt tar
till möjliga företiska aspekter. beaktar inte den enskildDen nyttan en
patient utgår från genomsnitt patienter. beaktashellerInteettutan av
värdet behandling.avvakta medattav

specifikt amerikanska förhållandenOregonmodellen speglar och är
på patienter frånavsedd bästa fördela för de uteslutssättatt resurser som

vården på låg betalningsförmåga. Oregonmodellengrund Trots attav
först nyligen börjat praktiskt har bidragit till lyftaanvändas den att upp
prioriteringsfrågorna politiska dagordningen tillden och allmänöppen,

internationellt. väsentligt inslag insatserdebatt, betydandeäven Ett är att
gjordes för inhämta allmänhetens värderingar och tillvarata dessa iatt
prioriteringsarbetet.

6.3 Nederländerna

systemförändringarna i sjukvårdenNederländerna har hälso- och ställtsI
i relation till prioriteringsfrägornai skriften Choices Health Care. Här
hävdas prioriteringar inom och sjukvården oundvikliga.hälso- Föråratt
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föreslås kärnarättvis fördelning vårdresursemafå attatt en avaven
offentlig ochhälso-definieras betalassjukvårdhälso- och av ensom

kriterier uppställs:Följande fyrasjukvårdsförsäkring.

Är nödvändigl behandlingen
Är effektiv2 den
Är kostnadseffektiv3 den

ansvarindividuellt personligtöverlåtas till4 denKan

sjukvårdeni hälso- ochvarje ställningstagandelåtaGenom att passera
få på vad börutredningenfrågorfilter hoppasdetta att somsvarav

ingå i kärnan.
hjälpmedkanmåste eftersträvas och dettakvalitet vårdenGod styrasav

understryks viktenLiksom i Oregenekonomiska morötter. attavav
uppfattassvaghet kanvärderingar. Somanalysera allmänhetens atten

inteeffektivitet inte diskuteras,mätningavseendemetodproblemen av
tillräckligt be-i patienters vårdbehovskillnaderfår individuellaheller

utvärderasteknologi börframhåller dockUtredningenaktande. att ny
läkemedel.liknande sätt som nya

Zeeland6.4 Nya

uppdelning i köpare ochstrukturförändringar, medZeeland harI Nya
prioriteringsfrågorna.sjukvård, aktualiserat Ihälso- ochproducenter av

uppgiftfrämstanationell kommitté ärtillsattes1992 attvarsenmars
sjukvård skall ingå i den allmännahälso- ochdefiniera kärna somaven

nå ökad till-Syftetsjukvårdsförsäkringen.hälso- och att enanges vara
sjukvårdsresursema.hälso- ochrättvisare fördelninggänglighet och av

såfördelainriktar sigpågår fortfarande ochArbetet attatt resurserna
beaktamöjligaste mån kunnaiuppnås.möjliga Förstörsta attnytta

insamlatssynpunktervärderingar önskemål harochallmänhetens genom
hållits.offentligaflertal mötenenkätundersökningar. harDessutom ett

sjukvårdprioriterarekommendation bedömdesAllmänhetens att somvara
barnhälsovårdmissbruksproblem,sjukdomar ochriktad mentalaär mot

ambulansverksam-till akutprimärvård. Därefter kan utrymmesamt ges
habiliteringrehabilitering.vård i livets slutskede ochhet,

sjukvårdtillprioritet skallZeeland innebär högFörslaget i Nya att ges
prevention.föräldrartill barnriktas och samtsom

följandeprioritet ansågs ha:Låg bl.a.
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Meningslös förlängning liv, oberoende storleken resursåt-av av av
gång.
Onödig användning medicinsk högteknologi.av
Kirurgiska åtgärder endast fåtal patienter harett nyttasom av.
Åtgärder lågmed kostnadseffektivitet.

Bland grundläggande värderingar framhålls patienternas inflytandeatt
måste bli sjukvårdenhålso- och bör riktasstörre, helhetssynatt mot en
på patientens sjukdom, prevention prioriteras högre kurativ verk-änatt
samhet livskvalitet före livsförlängning.sättssamt att

förslaget frånI Zeeland finns ingen diskussionNya metodproblemav
vad gäller mätning kvalitet och kostnadseffektivitet förellernytta,av
beaktande den enskilda patientens medicinska behov. vägled-Närmareav
ning i etiska diskussionenden inte heller.ges

6.5 Svenska modeller

kring prioriteringar iArbete hälso- sjukvården pågår i fleraoch lands-
ting. har för kommit iLängst närvarande Dalarna, Västerbotten ochman
Gävleborg. Utredningen har tagit del detta arbete korrespon-av genom
dens, utfrågningar med utredningen i plenum eller sekretariatet samt

sammanställning gjord för utredningen Landstingsförbundet.genom en av
Prioriteringsarbetet i enskilda i Sverigelän särskilt intresse förär av
utredningen redovisasoch här relativt utförligt.

6.5.1 Dalarna

slutet 1987 påbörjade klinik- vårdcentralcheferI och samtav en grupp
administratörer inom mellersta Dalarnas sjukvård ihälso- och Falun ett

syftadearbete till fram för beskriva och klassifi-att ettta system attsom
den medicinska verksamheten. Bakgrunden tydligarealltcera var en

obalans mellan budgetanslagen för vårdinsatsernaoch kostnaden samt
svårigheter i kommunikationen mellan beslutsfattare och verksamma
inom vården.

Arbetet resulterade i underlag till målformulering prioriteringarochett
inom landstinget. Prioriteringarna baserade sjukdomarnas kon-är
sekvenser för patientens livsföring. Avsikten de skall kunna gällaär att

klinik-vårdcentralsgränserna möjliggöraoch patienter vård-över medatt
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sinsemellan rättvis tillgång tillbehov likartad angelägenhetsgrad får enav
vårdens resurser.

vilkalista huvudgrupper tillredovisar med sju rangordnadeMan en
vårdbehov. Avsik-kliniker vårdcentraler kan hänföra sina patientersoch

expertisen,medicinskadialog skall kunna ske mellan denärten att en
i be-administratörer, förtroendevalda och allmänheten ärtermer som

vården sjugripliga för samtliga. den planerbara kan deFör grupperna
prioriteringsgrund till väntelistor i både och slutenanvändas öppensom

väntelistemodell.vård. därför oftaFalumodellen betecknas som en
värderingför graderingen medicinska sakkunskapensGrunden denär

vårdbehoven inte tillgodoses eller tillgodoseendetkonsekvensernaav om
i principfördröjs. Bedömningen behoven baseras sammanväg-enav

diagnos deras psykiska tillstånd ochning patienternas eller symtom,av
för varjesociala situation. följa volymen och kostnadenGenom att grupp

såväl klinik- sjukhus-få översikt verksamhetenhoppas somman en av
väntetidennivå. Tillgängligheten jämföras klinikviskan mätaattgenom

i vårdköerna.

hänsyn till åtgärdensFörebyggande verksamhet värderas med veten-
möjligheter genomföra risken förskapliga dokumentation, den ochatt

bieffekter.negativa
bedömning fungerat väl inomförvaltningens har FalumodellenEnligt

förprimärvården uppfattar alltsjukhusspecialiteterna, medan den som
slutenvårdsanpassad.

6.5.2 Västerbotten

landstingsfullmäktigeinförande styrformer harParallellt med av nya
iPrinciper för prioriteringar för förtroendevalda Västerbottensantagit

läns landsting.
tillståndallvarlighetsprincipen. prioritet skall åtLedande Högstaär ges

prioritet lindrigamaximalt lidande livshot, lägstamed eller omedelbart

lågprincip hög och starkaobehag. Nästa är att gruppersvaga grupperge
kostnadseffektivitet dentredje principen insatsens ochprioritet. ärDen

fjärde dokumenteradeden nyttan.
människors tillprincipen allaVästerbottensmodellen bygger rättom

ytterligare prioriterings-lättillgänglig sjukvård. Somoch basalnära enen
rättvisa.grund finns således geografisk

Ålder inte hellerlivsstil prioriteringsgrundande,eller skall inte omvara
inte.behandlingsmetod etablerad ellerären
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kortsik-insatserna idokumentet för de förebyggandeI att en mervarnas
tig prioriteringssituation svårt sig de sjukvårdande.kan ha hävda motatt
Även sig principer börtill del kan användastor av sammaom man
prioriteringarna hälsofrämjande sjukdomsförebyggande insatserochav

nivå.på centralgöras
särskilt medicinska utvecklingen och kunskaps-framhåller denMan att

i kortsiktiga ekonomistyrdaspridningen i strykklass ochkan hamna
förebyggande vinsterna uppnåsLiksom det gäller arbete kannärsystem.

långsiktigt perspektiv.ioch endastmätas ett
för måste del etableradebereda verksamheterFör att utrymme ennya

sjukvård väljas Styrningeninom hälso- och bort.verksamheter dagens
bedömningar,utifrån etiska, medicinska ekonomiska där deske ellerkan

ekonomiska. Etableradeetiska medicinska bör överordnade deoch vara
granskningunderkastasmetoder bör samma som nya.

6.5.3 Gävleborg

etikkommitté fram förslaglandsting arbetatGävleborgs harInom etten
diskuterasprioriteringarbörjan på där meraen processsom ses som

etiska principer såsomtydligt. Kommittén lyfter fram rätt-medvetet och
undvika skada och lidande,visa, självbestämmande, göraatt gott, att

följdernalångsiktigt perspektiv och beaktavill komplettera med ettmen
individen.för den direkt berördaandra än

prioriteringsgruppering omfattar fyra nivåer baserasFörslaget till som
vårdinsatser.olikasjukdomens allvarlighetsgrad ochpå nyttan av

dådokumenterad dokumen-insatser i sjukvården bör haAlla nytta men
råderenighettation ofta innefattas insatser därsaknas även nyttan.om

ingen obetydlig börMetoder eller utmönstras.med nytta
vid prioritering.inte kriterium Pa-biologiska åldern skallDen ettvara

tillgång tillsjälvförvållade sjukdomar skall hatienter med s.k. samma
sjukvårdenHälso- och harvårdens andra. ett stort ansvarsomresurser

värd får sina behovinte aktivt efterfrågari bevakaatt att somgrupper
tillgodosedda.
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6.6 Diskussion

Översikt6.6.1

tekniska organisatoriskaoch konstruktionen de prioriteringsmo-Den av
deller hittills lagts fram skiljer sig på sjukvårdssystemetsberoendesom
organisation finansiering,och ekonomiska kulturella förhållandenoch

syftet med modellen. grundläggande problemen dock likar-De ärsamt
tade.

Genomgående vill sjukvårdsinsatsema efterär rangordnaatt man an-
gelägenhetsgrad ibland också kostnadseffektivitet. finnsoch Detnytta, en

systematisk översikt prioriteringens grund-strävan göraatt genom en
läggande problem hanterbara.mer

användningKonstruktionen prioriteringsmodell beror vilkenav en
modellen skall ha. fåtal breda i den norska modellenEtt grupper som var

konsekvens analyser skulle vägledning för beslutsfattandeen somav ge
på övergripande planeringsnivå. detaljerade lista, lagts framDen somen
i fram i ukvårdssystem där fördelnings- ochOregon, har växt ett styr-
ningsfrägoma på i nordiska Oregonlis-lösts de länderna.sätt änannatett

kan uppfattas desperat försök lösa grundläggandenärmasttan ett attsom
orättvi-problem i splittrat sjukvårdssystem. debatten har påtalats detIett

i påbörja prioriteringen bland fattigaste. anförsde dettaMot attattsa
i rättvisereform helamodellen första skall beröraär storett steg en som

vårdsystemet.
dimensionerPrioritering medicinsk resurshantering har flertaloch ett

beskriva isvåra fånga och modell skall täcka allaär attsom en som
många Kritikenaspekter dessa komplicerade med aktörer.av processer

tenderar bli rangordningen blir.starkare detaljeradatt mer

Metodfrågor6.6.2

grundläggande fråga i vilken utsträckning pålitliga dataEn är nyttanom
olika fram. Oregonmodellemaåtgärder kan i ochNorge-Främsttasav

sådanavill skilja dokumenterad från därmetoder har nyttaman som en
obevisad tvingas dataeller tveksam. konstateraManärnyttan att om

effekter insikten harofta ofullständiga eller saknas.och Denärnytta
teknologivär-stimulerat forskningsområde effektgranskning,hela detta -

dering medicinsk revision.och
förutvecklingen.problem snabba metodEtt år den När utsattsannat en
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prövning på tillräckligt patientmaterial och resultaten kan avläsas,ett stort
kan kunskapsutvecklingen ha hunnit språng och intresset väntsta ett nytt

modernare metod.mot en

6.6.3 Jämförelse mellan modellerna

Falumodellen utgår inte från befolkningsperspektiv kon-årett utan en
struktion ledning för medicinsk sakkunskap kliniksjukhusnivå.som
Oregonlistan gäller de allra fattigasteendast den i och för sigäven om
kan få tillämpning.allmän övriga arbetar med helaI systemen mer man
befolkningsperspektivet.

framtagna prioriteringsmodellema exempel både positivDe ochger
negativ prioritering. Zeeland Nederländerna föreslås positivochI Nya en
prioritering beskrivning vad bör ingå i grundläggandegenom av som en
hälso- sjukvårdoch skall finansieras med offentliga Frånmedel.som

hållandra exempel på negativ prioritering på hälso-pekaattges genom
sjukvårdstjänsteroch bör ingå i offentligt finansieradedet syste-som

met.
Falun sjukvårdstjänsterNorge, och Gävleborg har hälso- och indelatsI

i fåtal i i till lista.Oregon heltäckandeett grupper, en synes
Prioritering beskrivs i två dimensioner, horisontell och vertikal. Hori-

prioriteringsontell gäller resursfördelning mellan olika diagnoser eller

sjukdomsgrupper neonatalvård. vertikala prioritering-t.ex. Dencancer,
inomsker och diagnosgrupp mellan förebyggande,t.ex.en en samma

behandlingakut eller rehabiliterande cancervård.
prioriteringsmodellema från Nederländerna, Västerbotten ochI Norge,

Gävleborg ingår värderingar dokumentationen medicinskadeav av
åtgärderna.

Kostnader i förhållande till i för-har beaktats Oregon iävennytta men
frånslagen Nederländerna och Zeeland.Norge, Nya

Kopplingen till organisationsformer och fmansieringssystem finnsnya
i i förslagen frånOregon och Nederländerna, Zeeland ochNya Väster-

botten, inte i övriga alternativen.demen
Samtliga prioriteringar nödvändigakommer oberoen-att attanger vara

effektiviseringarde eventuella inom sjukvården.av
Vid utarbetande några utländska modellerna har ansträngningardeav av

gjorts för värderingarreda och beakta medborgarnas ochatt ta syn-
ipunkter. andra länder har efterhand inhämtat allmänhetensI man syn-

punkter på de framlagda förslagen. har modellemas trovärdig-ökatDetta
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het och allmänhetens intresse för ofta sväraoch förståelse dessa avväg-
ningar. Metoder kan användas för öka allmänhetensattsom engagemang
i prioriteringsfrågoma och erfarenheter hämtas frändetta kan andraav
länder.

Sedan den redovisade sammanställningen analysen blivitochovan
genomförd har prioriteringsutredningar blivit itillsatta eller avlämnade
flera såsomandra länder, Frankrike, Tyskland och Finland. franskaDen

digert dokument 000 sidor inklusive bilagor.är löverrapporten ett
Även Clinton-kommissionens i prioritering-handlar grundenrapport om

vid sidan formerna för finansiering sjukvården.ar, av av
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förförutsättningarLegala7

prioritering

principen likahumanistiska människosynen allasDen samt om
lika svensk lagstiftning.värde och allas Omrätt genomsyrar gene-

fårinom sjukvårdenrella prioriteringar måste hälso- ochgöras
övrigt individuelladiskriminering inte Liksom vården i skallske.

möjligt genomföras iprioriteringar så långt utformas ochdet är
anhöriga.patienten i förekommande fall medsamråd med eller

förmåga till själv-patienter med nedsatt eller upphävdBehoven hos
särskilt beaktas.bestämmande måste

mål riktlinjersjukvårdslagen ramlag där ochHälso- och är en
tillämpas inomoch deskall tolkasDen ramen av resurseranges.

till förfogande.landsting eller kommun, ställerhuvudmannen,som
viss mån för flyktingar, asyl-Tillgången till vård i begränsadär

Handikapplagstift-icke mantalsskrivna.i landetsökande och andra
därningen innebär positiv särbehandling berördaav grupperen

följd åldrande undantagna.dock funktionshinder till normalt ärav

Humanistisk människosyn7.1

humanistisk människosyn.lagstiftningensvenskaDen engenomsyras av
mänskligasammanfattas i debeståndsdelarna iviktigaste denna kanDe

prakti-social.skapande och Ifri, reflekterande, ansvarig,egenskaperna
förmå-människa medhandlingsutrymmet begränsatken kan men envara

enligt lagenshandlingar harkonsekvenserna sinareflektera överatt avga
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anda få sina val respekterade.rätt Samtidigt hon ansvarig för sinaäratt
handlingar.

humanistiskaDen människosynen står i till den teknokratiskamotsats
eller materialistiska inte knyter människovärdet till människanssom
existens till hennes funktion. människans funktionerTrotsutan att avtar
vid bl.a. svår sjukdom och åldrande människovärdet orubbatär enligt
den humanistiska människosynen.

7.2 Grundlag

Regeringsformen från år 1976 låter i sin portalparagraf människovärdet
grundvalen för människansutgöra fri- rättigheter.och

offentligaDen makten skall med respekt förutövas alla människors
lika värde föroch den enskilda människans frihet rättighetoch

förarbetenlagens framgårAv lagstiftaren eftersträvat överensstämmel-att
internationellamed de konventioner Sverige biträtt, däriblandse som

FN-deklarationen mänskligade rättigheterna från år 1948. Här sägsom
i artikel Alla människor födda fria likaoch i värde rättigheter.är och

förnuftDe är utrustade med och och bör handlasamvete gentemot varan-
idra anda broderskap.en av

Kopplingen mellan lika värde och rättigheter i regeringsformen för-är
tydligad i paragrafen diskriminering: Lag eller föreskrift fårmot annan

innebära någon medborgare missgynnas därför han med hänsynatt att
till hudfärg etniskteller tillhör minoritet.ras, ursprung

FN-deklarationens artikel 2 ytterligare åtskillnaderexempelger som
iacceptabla demokratisktär samhälle: hudfärg,Ras, kön, språk,ett

religion, politisk eller uppfattning nationellt eller socialtannan av ur-
egendom, börd eller ställning i övrigt.sprung,

fråga sjukvårdI hälso- och i FN-deklarationens artikelutsäges 25:om

Envar har till levnadsstandard,rätt tillräcklig för hansären som
och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda,egen

kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare
till irätt trygghet händelse sjukdom,arbetslöshet, invaliditet,av

makes död, ålderdom eller förlust försörjning underannan av om-
ständigheter vilka han icke kunnat råda.över

Grundsynen i således lika människovärdetdetär och därmedtexterna att
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de lika rättigheterna gäller undantag.utan
Principen alla människors lika likavärde och därmed i Sve-rätt ärom

rige djupt förankrad i befolkningens värderingar främstaoch denutgör
grunden för landets demokrati.

7.3 Hälso- och sjukvårdslag

I regeringsformenöverensstämmelse med fastslår sjukvårds-hälso- och
lagen l982:50 i 2

Målet för hälso- sjukvårdenoch god hälsa och värd på likaär en en
villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården bedrivasskall
så den uppfyller påkraven vård,god dvs.:att en

god kvalitet tillgodoseoch patientens behov trygghetvara av av
i vården och behandlingen,

tillgänglig,lättvara
bygga för patientensrespekt självbestämmande integri-och

tet, samt
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-

personalen.

betonas såledesHär kvaliteten i såväl den medicinska behandlingen som
den mänskliga omvårdnaden. Tillgängligheten skall oberoendevara av
bl.a. boendeorten, social ställning, ålder, initiativförmåga eller utbild-

ning.
hälso- sjukvårdslagenI och vidare föreskrivet vården och be-är att

handlingen så långt det möjligt skall utformas genomföras iär och sam-
råd patienten.med föreskrift samråd finns åliggande-Motsvarande iom
lagen. måste rimligen innefatta prioriteringar förLagtexten de densom
vården ansvarige läkaren och andra inom hälso- och sjukvården verksam-

tvingas Människan i vårdsamhället objekt för vårdgöra. inteär ettma
enligt lagens anda, ansvarig i värdprocessen. hälso- ochIutan, parten

sjukvårdens ingår därför mobilisera och tillvarata den potentia-attansvar
len.

Enligt tillägg till sjukvårdslagenhälso- och 1993 1993:391 skall lands-
tinget erbjuda dem bosatta inom landstinget habilitering ochärsom
rehabilitering, hjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för var-
dagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskada-
de. detNär gäller äldre liksom de beroende kommunensärsom av
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service eller andramed särskilddagverksamhet eller bostäder som avav
livsföring, kommunensvårigheter i sin harbetydandeskäl möter motsva-

skyldigheter.rande
Även hjälpmedeltillhandahållanderehabilitering ochhabilitering, av

enskilde.i samverkan med denskall planeras

Åliggandelag7.4

föreskriver åliggande-sjukvårdslagenochöverensstämmelse med hälso-I
sjukvårdspersonalentillhör hälso- och1994:953 i 2 § Denlagen som

och beprövadöverensstämmelse med vetenskapsitt iskall utföra arbete
omsorgsfull vårdsakkunnig ochpatient skallerfarenhet. En somges

utformaslångt möjligt ochVården skall såuppfyller dessa krav. genom-
ochvisas omtanke respekt.patienten. Patienten skallföras i samråd med

medi överensstämmelseinformation i åliggandelagenärKravet

sjukvårdslagen.hälso- och

Prioritering7.5

lagstif-uppfattningsjukvårdslagentill ochhälso-Förarbetena omger en
sjukvården.inom hälso- och Iinställning till prioriteringartarens pro-

positionen skrevs:

möjlighet på likaskall hai målet allaväsentligt inslagEtt attatt
sjukvårdens tjänster behovetfå del hälso- och ärvillkor kunna attav

vård inommöjligheternasjukvård skallochhälso- attstyraav
förfogar Dettaekonomiska huvudmannen över.för de resurserramen

förinomvård,så behovetord uttryckaskan med andra att ramenav
vårdensavgörande förskallekonomiskade ensamt vararesurserna,

vid prioriteringocksåligger detomfattning och att
vård skallakuta behovethar dettvå patienter denmellan mest avsom

företräde.ges
inte påverkasvård får sålundaerhållaMöjligheten vid behovatt av

initiativ,förmågaålder, kön,sådana förhållandena ut-att tasom
sjuk-olikheter,nationalitet, kulturellabetalningsförmåga,bildning,

eventuella vänteti-varaktighet. hellersjukdomens Inteochdomens art
Även ellerför inte akutaförhållanden.sådanafår påverkasder av
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mindre allvarliga tillstånd måste möjligheter finnas få god vårdatt
inom rimlig tid. Samhället måste ha skyldighet till inomatt attse -

för tillgängliga och kunskaper vård erbjuds allaramen resurser -
vårdbehövanden. Därvid det särskiltär angeläget för samhället att

vissavärna särskiltär äldre och handi-utsatta, t.ex.om grupper som
kappade.

Samtidigt här framgår behovet skall avgörande ochatt ensamtsom vara
patienter ickeäven med akuta eller mindre allvarliga tillståndatt måste

ha möjlighet få god vård bl.a. uttrycken inom för deatt ger ramen
ekonomiska resurserna och inom rimlig tid för begränsningutrymme

samhällets och därmed för i praktiken nödvändiga prioritering-av ansvar
frånBortsett akuta behov skall företräde och samhället skallattar. attges

särskiltvärna dock ingen vägledning.närmareutsattaom grupper ges
åligger varjeDet landsting och kommun erbjuda god sjukvårdatt en

det inteär angivetnärmare vad skall ingå i den. Eftersom vårdmen som
skall erbjudas alla med behov otillräckliga endast få ledasynes resurser
till vårdbehövandedel tvingas vårdvänta eller vårdensatt atten
omfattning måste begränsas.

Riksdagen har sedermera beslutat förbättrad hälsa hos socialt sämreatt
ställda skall överordnat mål i folkhälsoarbetet. Detettgrupper vara
innebär insatser medför förbättring de ställdas situationsämstatt som av
bör prioriteras. Bakgrunden och motivationen för denna komplettering av
lagen de betydande skillnaderär rätt i hälsotillståndet funnitsom man
mellan olika sociala grupper.

7.6 Lag stöd serviceoch till vissaom

funktionshindrade LSS

1993:287Lagen syftar till atti möjliga utsträckning möjliggörastörsta
full delaktighet i samhällslivet jämlikhetoch därmed för funktions-gravt
hindrade. omfattarDen med:personer

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i ålder föranledd våld eller kroppsligyttrevuxen av
sjukdom;
andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder uppenbartsom
inte beror åldrande, förorsakarnormalt de och be-är storaom
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livsföringen och därmedsvårigheter i dagligadentydande ett om-
service.fattande behov stöd ellerav

vilket innebärrättighetslagomsorgslagen, ärersätterLagen, enensom
prioritering i lagenochsärbehandling de berördapositiv avgruppernaav

ledsagarservice,personlig assistent,biträdeåtgärder, bl.a.nämnda av
Funktionshinder tilldaglig verksamhet.särskild serviceboende med samt

till insatser enligt LSSberättigar dock inteåldrandeföljd normaltav
i skede begränsadettaförarbeten berovilket i lagens strävan attanges
vissa definieradeuttryckligen välikostnaderna. lagenAtt garantera

ochprioritering framför andrapraktikenrättigheter innebär i grupperen
behov.

autonomibegränsadvidSkydd7.7

år 1989.konvention fråni Härrättigheter formuleratshar FN:sBarnets
särskilda rättig-människovärde och dessutomfulltslås fast barn haratt

fysisk,normalsäkerställaomvårdnad förochtill skyddheter att en
SverigeKonventionen ratiñcerades bl.a.utveckling.psykisk socialoch av

lagstiftninginternationell svensk ärår 1990 rätt. Ioch accepterades som
målparagraf godsjukvårdslagenskodiñerad i hälso- ochden bl.a. om

befolkningen.lika villkor för helavårdhälsa och
människovärdetprincipen äri linje medFN-konventionen är attom

bl.a.oberoendesjälva existens och detmänniskans ärförankrat i att av
självbestämmande.autonomigraden av

delvisolika skäl helt ellermånga medfinns ocksåbarnUtöver vuxna av
svårtinte kan, eller hartill självbestämmandeförmåganedsatt attsom
få vård.kravsina och ställatydliggöra behovsina hörda,göra röster att

rättighe-i princip fulladetlagstiftning har desvenskenlighet medI trots
ter.

vidare ivärderingar, utvecklar demsig tillUtredningen dessaansluter
riktlinjer föri förslaget tillgrunddemsin etiska plattform och har som

13. begränsadsjukvården kapitel Juprioriteringar inom hälso- och mer
omgivningenberoendeautonomi och hennesmänniskas större aven

människovär-slå vakt hennessjukvårdenbör hälso- ochdestoär, ommer
rättigheter.de och säkra hennes
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7.8 Begränsningar patienträttenav

Hälso- och sjukvårdslagen är ramlag. innehållerDen mål riktlinjerochen
och skall tjäna ledstjäma. Hälso- och sjukvårdslagen skall tolkassom en
och tillämpas landstingen och kommunerna måste göra avväg-av som
ningar mellan olika intressen.

Varje patient förmågamed förstå given information har i principatt
obegränsad avstå frånrätt erbjuden eller påbörjad behandling.att en

ÅPatientens vilja i detta avseende måste respekteras. andra sidan kan inte
patient begära få behandling, viss undersökning elleratten en en en

remiss. De ukvårdshuvudmannen tillställer förfogande ärresurser som
begränsande faktor, sjukvårdspersonalenär skall handlaatten en annan

i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. i tillämpligaDet är
fall läkaren, sjuksköterskan eller sjukvårdspersonal i sistaannan som
hand vilkaavgör medicinska behov skall tillgodoses. läkarenNärsom

patient saknar förmåga överblicka sin situation och be-att attanser en
döma konsekvenserna sitt ställningstagande det läkarens skyldighetärav

efter samråd med närstående, ombesörja patienten får erforderligatt, att
vård.

enskildEn eller organisation kan inte i domstol överklaga beslut om
individuella sjukvårdsinsater. Om patient eller anhörig nå-atten anser

enskild vårdgivare gjort sig skyldig till fel eller försummelse kangon
dock anmälan till Hälso- sjukvårdensgöras och ansvarsnämnden
HSAN, domstolsliknande statligt kanHSANett partsammansatt organ.
dela erinran tilleller varning den begått fel och ocksåut prövarsom
frågor återkallande legitimation. beslut kan iDessa överklagasom av
förvaltningsdomstol. Landstingens förtroendenämnder förmedlakan
synpunkter vårdtagaremellan och vårdgivare. former förDäremot saknas

överklaga sjukvårdenshos huvudmän för utebliven vård, påatt t.ex.
grund brist påav resurser.

Medan akutsj ukvård enligt hälso- sjukvårdslagenoch skall tillhandahål-
las alla vistas i landstinget, till övrigrätten hälso- och sjukvårdärsom
begränsad till dem bosatta inom landstinget.är Såväl i Sverigesom
mantalsskrivna svenska medborgare utlänningar vistas i lands-som som
tinget skrivna där, flyktingar och asylsökande, harutan att t.ex.vara

Ävensämre derätt än mantalsskrivna. det finns regler i lagenom
1988: 153 bistånd till asylsökande, till densamma förord-hörandeom en
ning 1990:927 statlig ersättning flyktingmottagandeför olikaom m.m. ,
avtal kompletterar bestämmelserna förhållandevisoch generössom en
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förnackdelkvarstår skillnad tillsjukvårdshuvudmännen,praxis bland en
icke mantalsskrivna.de

i kapitelolika vårdsituationeritill rättigheterUtredningen återkommer

17.
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8 Attitydundersökningar

Utredningen har på olika inhämtatsätt allmänhetens, vårdpersona-
lens och de förtroendevaldas på prioriteringar.syn

detta avsnittI redovisar utredningen kortfattat resultaten fyraav
enkätundersökningar attityder till prioriteringar. Enkäterna harom
riktats till allmänheten, vårdpersonal sjukvårdspolitiker ochsamt

administratörer. Enkäterna värdefull belysning flerager en av av-
de frågor utredningen ställts inför.som

få ledningFör i sitt svåra uppdrag har utredningen på olika för-att sätt
sökt skaffa sig uppfattning olika inställning. harDeten om gruppers
bl.a. skett frågor ställts till myndigheter och organisationergenom som
och fem regionala konferenser. Utredningen funnithar det svårtgenom

tillförlitligt genomföra studiersätt attityderna hos de främstatt ett av
berörda patienterna. Det dock utredningens förhoppningär ävenatt-
patienternas synpunkter har kommit till viduttryck kontakter före-med
trädare för patientorganisationerna och allmänheten bland vilken patienter

Ävenoch anhöriga ofta varit representerade. den omfattande remissbe-
handlingen efter första betänkandets avlämnande form attityd-var en av
undersökning hos vissa dessaav grupper.

detta avsnittI redovisar utredningen kortfattat resultatet fyra enkät-av
undersökningar. Utredningen funnithar detta bakgrundsmaterial givitatt
värdefull ledning i arbetet med slutbetänkandet.

Samhällsmedicinska videnheten Huddinge sjukhus har ekonomisktmed
stöd utredningen genomfört två enkätundersökningar, där frågor ställtsav
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redovisas resultatetVidarevårdanställda.dels tilltill dels allmänheten,
och läkaresadministratörerspolitikers,undersökning synomenav

styrfor-sambandet mellanvården ochresursfördelning inom nyaomen
handlande.och medicinsktmer

Samhällsmedicinskautfördjanuari 1994itill allmänhetenEnkät av
Huddinge sjukhusvidenheten

landet ifrån helaslumpmässigt utvalda500målgrupp: 1 personer
18-84 åråldern

78%.svarsfrekvens:

januari 1994 utförd Sam-iattitydervårdpersonalensEnkät avom
Huddinge sjukhusvidhällsmedicinska enheten

slumpmässigti300 sjuksköterskoroch300 läkaremålgrupp: ett
från landeturval hela

sjuksköterskorna.69% förför läkarna och83%svarsfrekvens:

1993november IHEundersökning utförd ii vården;Värden av
Landstingsförbundet

landsting ochi fyraslumpmässigt utvalda571målgrupp: enpersoner
ochadministratörerpolitiker, 144fördelning 168medkommun

259 läkare
90%.administratörer%82%, 83 ochpolitiker läkaresvarsfrekvens:

medicinskt handlande:förändratstyrformer ochUndersökning4. om nya
HuddingevidSamhällsmedicinska enheten1993septemberutförd i av

sjukhus

sjuksköterskor vidläkare ochslumpmässigt utvalda671målgrupp:
Stockholmssj ukhus Hud-kliniker vid femkirurgiskamedicinska och

DanderydsSödersjukhuset,Karolinska sjukhuset,dinge sjukhus,
sjukhussjukhus och S:t Görans

sjuksköterskorna.77% föroch87% för läkarnasvarsfrekvens:

prioriteringarAllmänheten8.1 om

51%.kvinnor Drygt49% ochmångalika mänsvarandedeAv var
medhaft kontaktsexmånadersperiodenden50% hade under senaste
fleradel dessasjukdom eller besvär,sjukvården på grund en avegenav ,
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gånger. Kvinnorna hade i något utsträckning kontaktmännenstörre än
i 72%sjukvården. åldersgruppen, 65-84 år, hademed äldstaDen av

fallen haft sådan kontakt med sjukvården.
inom sjukvården i första till dem har deSkall handresurserna som

viss tvekan.svåraste sjukdomarna 61 %, 23% medsvarade dessaJa, av
inte få före-Nej, inte alltid 18%. 17% sådana val skallattangav anser

komma.
prio-i omfattning kvinnor svårast sjuka skalldeMän större än attanser

Äldre svårast sjukariteras. i utsträckning de destörre än attyngreanser
prioriteras.skall

ha likaPrioriteringsutredningens förslag vård i livets slutskede skallatt
prioritet majoritet dehög vården akut sjuka stöds en av svar-som av av

76% frågan, 18% viss tvekan. Kvinnorande. svarade den med an-
likavård i livets slutskede skall hai något högre grad än män attser

hög prioritet.
Ännu symtomlindringstarkare för tanken omvårdnad ochstödetär att

vid prioriteras lika livräddande åtgärderkronisk sjukdom skall högt som
vissvid sjukdomstillstånd. svarade 84% 16% medakuta Ja, tve-varav

år i äldstakan. Något fler i den åldersgruppen 18-44 denänyngsta
respektive 65 %.åldersgruppen Ja-absolut, denna fråga l %svarade, 7

särskiltpolitikerna90% drygt 5 % med viss tvekan harCa ettattanser
tillgodosedda.för får sina behovattansvar svaga grupper

ansågselva områdenenkäten ombedsI tre mestatt ange somman av
besparingar.angelägna inte för Deutsättaatt var:

lângtidssjukvården 61%,
barnhälsovård 53% och

sjukhusvård 52%.kroppssjukvård kräversom

mottagningarsjukhusensofta psykiatrisk vård vidMinst nämndes öppna
6% sjukvård i %.och hemmet 7

angivna faktorer deDeltagarna ombads tvåhögstatt anserange av sex
måste vilken patientviktigast hänsyn till då beslutadet är att ta somman

erbjudas vård först.skall
effektivi-behandlingens möjlighet förbättra hälsan dvs.90% atttog upp

behandlingen, 21%45% hälsorisker följer medochteten nyttan, som
motionerarpatientens livsstil röker, osv.. Endastpatientens ålder, 17%

behandlingen kosta.4% till mycket kommerhänsyn hur atttog upp
vårdenoffentligt finansieradeFinns behandlingar åtgärder i dendet som

37vilkenvilkabegränsa och i så fall enkätenkan I angavs om-man
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råden kunde välja mellan och i olika sammanhang tagitssom man som
i besparingsobjekt.den allmänna debatten tänkbara hadeManupp som

möjlighet välja flera rangordning. genomsnitt utpeka-dessa Iatt utanav
37 områdendes knappt 7 dessa svarande.av per

ansågfyra vårdområden i första hand bordeDe attsom man man
begränsa var:

plastikkirurgi skönhetsoperationer 85%,typenav
ofarliga 80%,födelsemärken

rökawänjning 53% och

provrörsbefruktning %.51

36%Därefter vårtor 44%, fetma 40%, elitidrottsskadornämndes:
och livskriser 27%.normala

sällan mind-områden på listan 37 tänkbaraDe över togs mestsom upp
besparingsobjekt10% tillfrågade lämpligadeän som som varre av

kranskärlsoperationer 0 %operationer för prostataförstorin och , astma,g
3 %,starroperationer dialysbehandling 1 %, vård HIV-smittadeoch av

allergi, ålderskrämpormigrän och vård för tidigt födda barn 4 %,av
talrubbningar 6 %, ryggskottoch åldersdemens 5%, psykoterapi och

%, fosterdiagnostik,halsont kan med penicillin 7 hemor-och botassom
rojder, klåda 9 %.och utslag

enkätundersökningen bland allmänhetenSammanfattningsvis ettger
betänkan-principer återfinns i utredningens förstastarkt stöd de som

Vårdens svårade val.

attityder8.2 Vårdpersonalens

sjukvårdenpågående systemförändringar inom belystesEffekterna deav
47% sjuksköter-flera frågor. ansåg 61% läkarna ochmed Bl.a. avav

blivit effektiv jämfört medvården inom enhetenskorna denatt meregna
till kostnadernaför år läkarna 85% de hänsynsedan. Av att tarett angav

ofta. 43 %för olika alternativ, 39% detdessa gör Drygt attangavav som
avstått från diagnostiskåret kostnadsskäl hadede under det senaste enav
tagit sådanåtgärd, lika andel aldrig hade hänsyn.medan Drygtstoren

olika vårdgivare skulle23 tillfrågade trodde konkurrens mellande attav
vården effektivare.göra

åretpå det be-Service och bemötande den enheten under senasteegna
40%flertalet oförändrat något bättre.dömdes eller Drygt avav vara
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ansåg valfrihet i konflikt medläkarna för patienterna kan kommaatt
kontrollera sjukvårdens totala kostnader. hälftensträvan Knapptatt av

sjuksköterskorna ansåg dock viktigt behålla valfriheten.det är attatt
ansåg85% läkarna och 60% sjuksköterskornaCa nästan att manav av

till medicin-vid prioritering mellan enskilda patienter skall hänsyn denta
ska ansåg 53% också skall kostnads-Av läkarna göranyttan. att man en

sjuksköterskorna uppfatt-nyttoanalys medan endast 27% denvar avav
ningen.

pojkelevertransplantation 10-årig till kostnadBeslut om en en av ca
fattas politiker. Lika många ansåg1,0 bör enligt 46% läkarnamkr avav

färrefatta sjuksköterskorna det betydligtläkare bör beslutet. Avatt var
53%ansåg sådant politiskt 21% medanbeslut böratt ettsom vara

68%ansåg fatta beslutet. Flertalet såväl läkarnaläkare böratt somav
förut-sjuksköterskorna 54% ansåg det läkarna har de bästaäratt som

fördelning förebyggande,sättningarna besluta mellanöveratt av resurser
vidakut och rehabiliterande vård stroke.

Ungefär hälften och sjuksköterskorna ansåg skallläkarna att tamanav
prioritering enskildatill patientens ålder vid mellan patienter.hänsyn

ansåg inte behöver välja bort något30% läkarnaNästan att man omav
sjukvården, medan 42% ansåg det inte räckereffektiviserar attattman

för sjuk-måste också välja bort. Motsvarande siffroreffektivisera, man
32% 18%.sköterskor ochvar

omfattande finns tillgäng-utförlig redovisning den enkätenEn avmera
sekretariat Socialdepartementet ochlig på Prioriteringsutredningens eller

Samhällsmedicinska enheten vid Hud-också publiceraskommer att av
dinge sjukhus.

administratörers och läkares8.3 Politikers,
resursfördelningen inom hälso-påsyn

och sjukvården

genomförde vid årsskif-sjukvårdsekonomiInstitutet för hålso- och IHE
syftade tillenkät199394 på Landstingsförbundets uppdrag atttet somen

på frågor kring etikredovisa politikers, administratörers och läkares syn
sammanfattninginom sjukvården.och prioriteringar hälso- och En av

vården.skrift iredovisats i Landstingsförbundets Vårdenresultaten har

ansåg sjukvårdens utgifter börmajoritet tillfrågade 60%deEn attav
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tidens 1993 års nivå. Ungefär hälften tillfrågadeligga den deav
i sjukvårdens48% instämde till någon del påståendet resursproblematt

effektivitet. Lika många förordade i ställetkan lösas ökad dockgenom
hälften sig höjdaprioriteringar. de svarande kunde tänkaNästan av

dellösning.skatter som en
ansåg majoritetsamtliga den centrala lands-Inom attsvarsgrupper en

tingsadministrationen mindre inflytande resursfördelnings-bör ha över

frågor, framför lokala politikerna chefsöverläkar-medan allt de och även
rådde splittring tillfrågadebör få bland destörre Detett storansvar.na

ekonomiskt skallhur läkare ha.stortom ansvar en
instämde delvis i försäkrings-majoritet de svarande helt ellerEn attav

i operationskö, risk för förtidspensione-klienter bör förturkassans om
instämde delvisring föreligger. Hälften de svarande helt ellerannars av

gå före i akut livräddnings-i småbarnsförälder bör barnlösatt en en en
gå före 80-situation. majoritet menade 20-åring börEn attstor en en

äring i situation.samma
fråga 20-tal verksamhetsområden varandra, och deställdesI ett moten

ville omfördela eller de ansågsvarande tillfrågades de omom resurserna
områden väljasfördelning acceptabel. kundenuvarande Högst treatt var

varje område erhöll Ökad resurstilldelning ocksåoch för manvarsom
resurstilldelning.välja område skulle erhålla minskadtvungen att ett som

områden. områdenomfördelning föreslås förTotalt kunde Desett en sex
ordning geriatrik-flesta ville resurstilldelningen i fallandedär de öka var,

vård psykiskt sjuka vård dementa.rehabilitering, och avav
resurstilldelningen iområden till vilka ville minska härDe varman

operatio-ordning främst konstgjord befruktnin och idrottsskador,nämnd g
skillnaderplastik-kirurgiska ingrepp.närsynthet och Inga störremotner

mellan de olikanoterades svarsgrupperna.
traditionella medicinsk-etiskaockså antalundersökningen ställdesI ett

delvis i påståendet deninstämde, 39% endastfrågor. 63% därav att som
före inte motsvarandesin rökning bör denupphör med görsom

41% delvis i motsvarande påståendeutfastelse. 70% instämde, därav att
före intedricka alkohol skall denden slutat gör motsva-som ensom

behandling leversjukdom.utfästelse införrande av en
delvislivräddningssituation instämde 49%, 31% iakutI varaven

Betydligtföre barnlöse.påståendet småbarnsförälder skall denatt
före20-åringen skall gåpåståendet gälldestarkare utslaget när omvar

Å80% 35% delvis. andra80-åringen i situation, instämde varavsamma
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sidan 32% påståendet meriteratinstämde 90% delvis i de gamlaattvarav
sig för god äldreomsorg.en

8.4 styrformer förändrar medicinsktNya
handlande

ekonomisk styrmodell iBakgrunden till enkäten införandevar av en ny
kirurgklinikerna infördes modellenStockholms landsting. Vidläns

1993. Stockholmsmodel-fr.o.m. år 1992, vid medicinklinikema från år
för styckersättningar i den kliniska vardagen.len betyder att man

inför denSyftet enkäten belysa vad händermed näratt som manvar
incitament sjukvården. Huvudintresset i undersök-ekonomiskatypen av

beteendeförändringar i kliniskaningen riktade sig attityd- och denmot
vardagen.

tidigare.trivdes25% samtliga svarande de änsämreattuppgav nuav
minskad klinisk frihet och ökadupplevdeandel läkarnaEn stor enav

framförstyrningen ansågs alltstyrning ekonomisk ökadeDennatur.av
politiker.klinikledningen hälso- och sjukvårdsnämndenkomma från och

Åsikter med frågoreffektivitet betalt undersöktesoch att ta omomom
effek-effektivisera frågorsälj vårdenköp-l metod samtsystem att omsom

telefonrådgivning. Läka-betalt för internkonsulter ochatt tarten av man
till köp-kirurgiska kliniker positivasjuksköterskor vidoch mervarre

medicinska kliniker. Personal på kirurg-vidsälj motsvarandeänsystem
medicinklinikemapåansåg i utsträckning personalklinikerna högre än

effektiv åren.vården blivit de senasteatt mer
frågor för tidigmedFörändringar i medicinskt handlande belystes om

ställningstagandetvidutskrivning, huruvida till kostnaderhänsyntarman
ersättningsnivån diagnossättning.utredningbehandling till vidtill eller

ansåg ofta skriverbåda specialitetema de17% läkarna inom de utattav
kraft-med denna åsikt har ökatpatienter för tidigt. Andelen kirurgläkare

jämfört året före.igt med
tillåtminstone ibland hänsyn kostna-majoritet läkarnaklarEn togav

Något färre deutredning behandling.vid val ellerderna att tarangavav
relativtersättningsnivån sin diagnos.till då de Dethänsyn sätter var

diagnostisk åtgärd,avstår frånvanligt sjuksköterskorläkare ochatt en
detframför för inte motiverade kostnaderna.allt Däremotatt nyttan var

åtgärd på grundterapeutiskovanligt avstod frånganska att avman en
kostnaden.
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Kvalitet och eventuell påverkan på frågor,denna belystes med därtre
kvalitet delades i service omvårdnadskvalitetoch bemötande, ochupp
medicinsk vårdkvalitet. Många ansåg kvaliteten oförändrad elleratt var
till och med bättre. gällde framför medicinskaallt den vårdkvalite-Detta

Dock sågs i riktning fler,tendens både läkare sjuk-ochten. mot atten
kvaliteten försämratssköterskor, tyckte i jämförelse medatt motsva-en

rande undersökning genomfördes 1992.höstensom
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Några9 grundbegrepp

båda kontu-och sjukdom centrala begrepp harHälsa är som vaga
hjälpsökande människans synpunkt kanOhälsa från den vararer.

vidare i hälso- och sjukvårdenbegrepp vadänett motsvarassom
sjukdomsdiagnoser.internationellt vedertagnaav

vårdpersonal,Livskvalitet många Friska, inkl.kan mätas sätt.

handikappadlivskvaliteten hos sjuk ellerhar tendens bedömaatt en
själv Livskvaliteten bedöms bästmänniska lägre hon gör.än av

individen själv.den berörda
livskva-sjukvård relaterade till hälsa ochBehov hälso- och ärav
livskva-litet. svårare sjukdom eller skada har och sämreJu man

i sinliteten behovet. svårighetsgradendesto ärår större är tur
funktionsnedsättningen medicinskaberoende lidandet, och denav

sammanvägning olika aspekternaEndast deprognosen. genom av
inteuppnås. sjukvårdkan helhetssyn hälso- ochBehov svararen av

alltid efterfrågan.mot
bådepatientenvård skall till för skall denFör att nyttavara vara

sjukvård kanändamålsenlig meningsfull. hälso- ochoch Nyttan av
medi-visa sig i minskat lidande, förbättrad funktion, gynnsammare

Dokumentationen dockcinsk livskvalitet.och ökad ärprognos
ofullständig många åtgärdersrörande nytta.

i första handinnebär solidaritet såRättvisa dels att resurserna
jämlikhet såfördelas till delsdem med de behoven,största att

sjukdom får vård boendeort,patienter med oavsettsamma samma
social ställning ekonomisk förmåga.och
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Vissa begrepp har central ställning i problemformuleringar, förslagen
och gäller prioriteringsfrågor. Hit hör hälsa och ukdom,argument som
hälso- och sjukvård, livskvalitet, behov, rättvisa.ochnytta

9.1 Hälsa och sjukdom

Hälsobegreppet har varit föremål för livlig bådedebatt nationellt och
internationellt definieratsoch har på flera WHO:s definition frånsätt.
1946 torde känd och samtidigt ifrågasatt: Hälsa årmest mest ettvara
tillstånd fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blottav
frånvaro sjukdom.av

förtydligatWHO har sin definition i manifest från år 1986:ettsenare
nå tillståndFör fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbe-att ett av

finnande måste individen eller kunna identifiera sina strävandengruppen
blioch medveten dem, tillfredsställa sina behov och förändra ellerom

bemästra miljön. Hälsa skall därför i vardagslivet ochses som en resurs
inte målet i tillvaron. Hälsa positivt begrepp betonarär ettsom som
sociala och personliga lika fysisk förmåga.välresurser, som

Värdet med definitionWHO:s den markerar hälsan harår att att tre
dimensioner, fysisk, psykisk och social, varigenom helhetssyn påen

Ifrågasättandethälsobegreppet betonas. har sin i definitionengrund att
tecknar idealtillstånd, många människor intehuvudöverett tagetsom

uppnåkan eller, de det, endast för korta stunder. Möjligengör kanom
invändas definitionen fråndessutom ändå bortser hälsa harävenatt att

kulturella existentiella såvida ingå ioch aspekter, dessa denanses
psykiska dimensionen.

På motsvarande sjukdomsbegreppet flera dimensioner.har Medansätt
flerahelhetssyn betonas forskare anlägger andra biologisktetten av

perspektiv sjukdom tillstånd förhindraroch den normalaettser som som
funktionen hos något eller organsystem.organ

medicinska ukdomsbegreppet definieras hjälp förändring-medDet av
ari funktionstruktur och engelskans disease. stårHäremotorganens

psykiskt sjukdomsbegrepp, utgår från lidande och andra upple-ett som
sjukdom illness.velser engelskans Båda kan förenade medvaraav

sociala funktionshinder.

Motsättningen biologiskt psykosocialtmellan och sjukdomsbe-ett ett
i psykiatrin begreppet psykisk sjukdomhar lösts ersättaattgenomgrepp

psykisk störning disorder. Psykisk störningmed mental täcker alla
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svårighetsgrad och markerartillstånd psykiska vissmed attsymtom av
psyko-samtidigt medbiologisk-medicinsk sjukdomsmodell används enen

medicinsktbegränsat synsättsocial Orienteringen frånmodell. ett mer
sjukvård.kommit prägla all modernefter handhelhetssyn har attmot en

vård-i utbildningeninnehålli sin motiverat förändratharDet etttur av
bl.a. psykologertvärfackliga insatserteamarbete medpersonal och av

socialkuratorer.och
i prin-sociala dimensionerna kanpsykologiska ochbiomedicinska,De

områdestörningar inomcip variera oberoende varandra, även ettomav
områdenaStörningar inom deâterverkningarofta får de andra. tre

stadierframför allt iSåväl i tidigai olika takt.kan utvecklas senasom
områdena.störningar finnas inom allasjukdom kan treav

obehagvälbefinnande upplevelse smär-till psykisktMotpolen är somav
förändringar ivisar sig iFysisk ohälsadepression, ångest etc.tor, orga-

samlivi funktion isocialt illabefinnande stördfunktion,struktur ochnens
arbetsliv.och

föranleder den första kon-något enstakaVanligen detär symtom som
fåutredningEfter kanoch sjukvården.med hälso-takten symtomen en

behandlingsomatiskbiologisk rubbning ochförklaring i form av en
kostrådsjukgymnastik,medicinering, operation,i formerbjudas etc.av

gårbiologisk avvikelse påvisas,fall ingenandra kanI attsymtomenmen
Det då kanlivssituation och personlighet.patientensförstå utifrån som

gåråter andra fallsocialt stöd.psykologiska åtgärder och Ierbjudas är
så besvärandelika fullteller förståförklara ärvarken attsymtomen men

psykiskaHitfunktionen störd. hörsocialaden är storaatt grupper av
ärftligmanodepressivitet, dockoch därschizofrenistörningar, bl.a. en

alkohol ochberoendefall. Missbruk ochfaktor spåras i delkan aven
biologisktiblandpsykologiskt förstå,iblandgårandra droger attatt

förklaras.förstås elleribland varkenförklara, kanmen
tillorsakersåväl yttringarkombinationerfinns således allaDet somav

nödvändighetensjukdomssyn betonardubbelsjukdom, där begreppet av
aspekter.kroppsliga psykosocialasåvälbeaktaatt som

fysiskaillabefinnandet, denlångtDefinitionen hälsa inte hursägerav
blirfår innan detfunktionsnedsättningensocialaeller denohälsan

välbe-det idealaalltså gråzon mellanfinnsfråga sjukdom. Det enom
Även har konturersjukdomsbegreppetfinnandet sjukdom.och menvaga

internationelltavgränsning defått praktiskt användbarhar genomen
framför allt WHO.diagnosförteckningar utvecklatsvedertagna som av

inne-diagnoser.ibland för dessa DessutomStrikta kriterier docksaknas
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håller diagnosregisterWHO:s inte bara sjukdomar också mångautan
tillstånd inte kan betraktas sjukdom, graviditet födel-ocht.ex.som som
semärken. WHO-diagnos behöverEn alltså inte innebära det sigröratt

sjukdom.om
Allt detta bidrar till ohälsa från hjälpsökandeden människansatt syn-

punkt ofta vidareär begrepp iän vad hälso- och sjukvårdenett som
definieras sjukdom.som

Sambandet mellan ohälsa, resursbrist, förebyggande insatser, arbets-
löshet och socialt diskuterasnätverk vidare i kapitel 15.

9.2 Hälso- sjukvårdoch

Följande verksamheter ingår i hâlso- och sjukvården.
Bedömning inkl. diagnostik, dvs. de undersökningar behöversom

för fastställagöras ohälsans orsaker.att
2. Behandling; åtgärder sjukdomen, dess orsaker kurativt syftan-mot

de behandling eller palliativ behandling.symtom
Omvårdnad; tillgodose allmänmänskliga personligaoch behov ochatt

därvid tillvarata individens för bevara eller återvinnaattegna resurser
optimal liksomhälsa, tillgodose behov vård i livets slutskede.att av
Omvårdnad går röd tråd vårdall och komple-utgör ettsom en genom

till behandling. kräver såvälDen och kunskaperment engagemang av
naturvetenskaplig humanvetenskaplig art.som

Habilitering rehabilitering; åtgärder funktionsstömingar handi-mot
kapp till följd sjukdom, skada eller utvecklingshämning. rehabili-Vidav
tering målet återställa funktionen tillär sin tidigare nivå, vid habilite-att
ring uppnå bibehållaeller så god funktion möjligt. Habilitering-att som
rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika

kompeten sområden och verksamheter. innebär medicinska,Det psyko-att
logiska, pedagogiska, sociala tekniska insatseroch kombineras utifrån
den enskildes förutsättningarbehov, och intressen.

Prevention kan befolkningsinriktad eller individbaserad. Tillvara
primär prevention förebyggandehör sjukdom bl.a. åtgärderav genom

luft- och vattenföroreningar, arbetsmiljö trañkmiljö. viktigtoch Ettmot
inslag information livsstilens betydelse för positi-är hälsan och vilkaom

och negativa faktorer påverkar livskvalitet, sjuklighet och livs-va som
längd. Till sekundär prevention åtgärder, tidigräknas syftar tillsom
upptäckt behandlingoch sjukdomar, bl.a. baserat på massundersök-av
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hindraanpassning ochsocialåtgärder för underlättaningar attsamt
komplikationer.ochåterinsjuknande

Livskvalitet9.3

dimensioner.existentiellapsykiska, sociala ochfysiska,Livskvalitet har
sig,sig, kläförmågan kunna rörai sammanhangViktigt detta är attt.ex.

möj-i och skrift, haomgivningen talkommunicera meddricka,ochäta
fungerandefritid, haarbetesysselsättning ochsig ilighet att engagera

möjlighetförmåga ochtillfredsställanderelationer, sömnsociala samten
aktivitet.till sexuell

såväl detlivskvaliteten, närobjektivt värderavisat sig svårtharDet att
tillgång till ellereffekterförutsättningarna degäller de yttre somsom

levnads-kvalitetsjusteraliv.individenshar på Attavsaknad dem t.ex.av
schab-tillämpninglife innebärquality adjusted yearsår QALY, enav

bedömning.enskilda människansfrånofta avviker denlon som
indivi-olikaolikaförutsättningar värderasförmågor ochOlika yttre av
i olikavärderingarolikadessutomindivid kan göraochder. En samma

sjukvårdspersonal, haroftasitt liv. Friska ävenskeden enpersoner,av
männi-handikappadsjuk ellerlivskvaliteten hostendens bedömaatt en

självhonska lägre gör.än
ellerhandikappvarken gradendetfår ärkonstaterasDet ettatt enav

livskvalite-individens upplevelse härav avgörsiglivssituation i utan som
funk-betydandegod livskvalitetupplevamänniska kan trotsEnten. en

tionshinder.

9.4 Behov

WrightHenrikfilosofen Georgdefinition ñnländskedenEnligt vonaven
Tillämpat på hälso-illanågot farbehovhar utan.att varaavmanavman

denbetydelser.olika Iilla hafarabehov ochsjukvården kanoch an-
uppgifter, bo-sjukvårdensochformulering hälso-medicinens atttika av

behovförsta handmänniskor isjuka attoch harlindra trösta, ett avta,
hälsorelaterat be-finnsmeningensjukdom. denfrån sinbli botade I ett

vårdensdetmöjlig botainte ärsjukdomenOm ärhovsbegrepp. att upp-
finnsmeningenpalliativ vård. denIgift lindring och tröstatt genomge

behovsbegrepp.livskvalitetsrelateratockså ett
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Även andra behovsbegrepp tänkbara i vården,är förväntans-t.ex. ett
relaterat behovsbegrepp, där behov bestäms vilka förväntningar ochav
önskningar har. Nackdelen med förväntansrelaterat behovsbe-ettman

förväntanär kan manipulerasatt påverkan,grepp yttre t.ex.genom
marknadsföring och människor inte alltid behöver vad de efterfrågar.att

kanMan därför inte förutsätta de sig till läkarens, sjuksköter-att tarsom
skans eller socialkuratoms mottagning har de största behoven. finnsDet
också behov i befolkningen endast kan bli kända vidtysta uppsökan-som
de verksamhet eller befolkningsstudier. De behoven behöver intetysta

mindre de för vilkaän människor vård.sökervara
Utredningen kommer i fortsättningen använda behov i betydelsenatt

hälsorelaterat livskvalitetsrelateratoch behov. innebärDet haratt man
behov svårarestörre sjukdom eller skada har eller sämreman

livskvaliteten till följdär härav, också inte har behovattmen man av
åtgärder inte förbättrar hälsan eller livskvaliteten.som

Behov kan värderas på densätt berörda människan och påett ettav
Ävenhälso- sjukvårdensoch personal.annat läkarenär och patientav

har tillgång till fakta rörande lidandets intensitet,och sjuk-samma art
domens och allvar, patientens personlighet tidigareoch erfarenheter,art
kan behovet vård värderas olika. i hälso-Det och sjukvårdslagen före-av
skrivna samrådet mellan läkare och patient får huravgöra behovet av
hälso- och sjukvård skall bedömas och tillgodoses. förutsätter i sinDet

patienten förmågahar till sig informationentur att och kanatt ta ta
ställning till den. patienterFör inte har denna förmåga detärsom an-
svarig läkares sak efter samråd med närstående eller företrädareatt annan

huravgöra behoven skall tillgodoses.
svårighetsgraden sjukdom kan bedömas längs olika dimensioner:av en

det lidande den sjuka upplever, den medicinska den funk-prognosen,
tionsnedsättning och den existentiella nöd sjukdomen till.upphovger

kan iPrognosen sin risk för dödlig utgång kortare ellertur avse
längre sikt vid ofullständig eller utebliven vård, risk för invaliditet eller
fortsatt lidande och nedsatt livskvalitet. Sammanvägningen dessa olikaav
aspekter hälso- och livskvalitetsrelaterade behov till mätt kanett som
ligga till förgrund prioriteringar kräver helhetssyn. kanTrots detatten
ifrågasättas det huvudöver möjligtär gradera behov ochtaget attom
jämföra dem hos olika människor sådanaär överväganden ofrånkomliga,
och görs eller mindre medvetet, vid medicinska bedömningar ochmer
vid prioriteringar. därvidDet till fördelär sjukvårdspersonalensom
personliga värderingar så långt det möjligtär kan medvetna. Vidgöras
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förbättringföreliv skallförlängningtillställningstagande avavom
förvårdlag hardiskussion inom detlivskvaliteten kan t.ex. ansvarsom

för läkarevärde denlivshotande sjukdompatient med somvara avenen
fatta beslut.skall

Omsig samhällets.få underordnaenskilds behovIbland kan sam-en
sigunderordnaenskildesmittspridning får denvill bekämpahället t.ex.

friheten.inskränkningar ivissainnebärdetsamhällets krav även om

9.5 Nytta

ändamålsenlig ochbådemåste dentillvård skallFör nyttaatt varavara
anti-sitt syfte,nåändamålsenlig den kanVårdmeningsfull. är t.ex.om

hjärtlungrädd-kontroll ellerinfektion underfårbiotikabehandling ensom
dessutomVårdenhjärtstillestånd hävs. ärtillning leder att ett me-som

Vårdenliv.återgång till medvetetmedfördenningsfull i falldessa om
infektionden fårmeningslösändamålsenligsåledeskan enommenvara

såutgångslägepatientens ärfungerahjärtatkontroll ochunder att men
uteslutet.livhunnit uppstå medvetet ärså svåra skador hardåligt eller att

Även i principvårdmetodproblemerbjuda ärdet kan nyttan avom
behov kan denhälsorelateradetillförhållandemöjlig gradera. Iatt av-

till livs-förhållandeoch iförbättring hälsani form bot ellerläsas avav
socialförbättradminskat lidande,formikvalitetsrelaterade behov av

bedömspatientenberördamått denfunktion och andra engeavsom
fråniblandfrån individens ochlivskvalitet. Iblandförhöjd nyttases

skallvårdsammanhangnyttaiUtredningensynpunkt.samhällets attanser
perspektiv sesamhällsekonomisktinte frånfrån individens och ettses
förbättringtillledernyttig denRehabilitering således3.kap. är avom

intei förvärvsarbete äråtergånglivskvalitet,enskildes ävenden om
individensochsamhälletssammanfaller dockmöjlig. Ofta nytta.

uppoffringar andra. Attibland krävapatient kanför t.ex.Nyttan aven
förlivinnebärakangivarenjure från levandetransplantera ett nyttenen

framti-imarginaleroperationen ochvid snävareobehagmottagaren men
njure eller andramedgivandeAnhörigasgivaren.den för att ta organen

påfrestning.känslomässiginnebäraavliden kanfrån nyligen enen
infarktenheter,varierar. VärdetDokumentationen t.ex.nytta avav

mammografiläkemedel,behandlingar medkirurgiska ingrepp,många
mindreelleridokumenteratsharfrån livmoderhalsencellprovoch mer

inteetiska skålbl.a.åtgärder harforskning. Andrakliniskheltäckande av
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varit föremål för kontrollerade studier får ändå hamen anses en uppen-
bar antibiotikabehandling vid lunginflammation,nytta, t.ex. gipsning av

brutet ben och stillande blödning.ett Mödrahälsovård, barn-storav en
hälsovård och omvårdnad ofta inteär vetenskapligt utvärderade utan
bedrivs utifrån solid beprövad erfarenhet. Delar dessa verksam-en av
heter kan behöva utvärderas vetenskapligt.

delEn etablerade diagnostiska och terapeutiska metoder vidhar ut-
värdering befunnits sängläge och långvarigutan nytta, t.ex.vara annan
rörelseinskränkning efter hjärtinfarkt, operativa ingrepp eller vid ryggbe-

tillsvär och med förvärraskan därigenom. praktisktEtt problem vidsom
värdering patientär kan fleraha samtidiga sjukdomarnytta ellerattav en

komplicerad social situation.en
Med hänsyn till den ofta komplexa verkligheten, den snabba medicinska

utvecklingen, den långa tiden och andra praktiska problem, kansom
försvåra utvärdering kan inte kräva medicinskade beslutenatten man
alltid skall bygga dokumenterad de metodernyttaen av man avser
använda. optimalFör skall uppnås hälso- och sjukvårdensatt nytta av
insatser det dockär angeläget vårdinnehållet föremål förär kontinuer-att
lig och förutsättningslös vetenskaplig omprövning.

Nyttoaspekten finns inbyggd i behovsbegreppet. innebärDet att man
endast har behov det har eller inteomvänt harnytta attav man av man
behov det inte har patientEn med utbreddnyttaav man av. cancer som
inte hjälps behandling med cellgifter har givetvis inte behov cellgif-av av

tillföraAtt sådana under åberopandeter. psykologiska skäl ärt.ex.av
sällan ändamålsenligt, så mycket patienten åsamkaskan biverk-mer som
ningar på kortare eller längre sikt. Svåra sjukdomar räckhållär utomsom
för bot ständigär utmaning för hålso- och sjukvården. kanDennaen
aldrig befrias från för deras vård med hänvisning till möjlig-ansvaret att
heten behandla dålig.är Här detär angeläget sörja för palliativatt att
vård också inhämta kunskap så vården i framtid kanatt attmen ny en
erbjuda bot.

fårNytta sålunda inte i behandlingsperspektiv,snävt i för-ett utanses
hållande till vad god hälso- och sjukvård i sin helhet kan erbjuda.en

måsteNytta in isättas det breda humanitära sammanhang vilket hälso-av
sjukvårdenoch del.är en
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9.6 Rättvisa

på värdering utgårRättvisa mångtydigt begrepp. Beroende denär ett man
innebäraifrån rättvis fördelning och sjukvårdenskan hälso- resurserav

får efter förtjänst eller ochalla får lika mycket, och attatt att varvar en
såfår efter kan också fördela så debehov. görMan attresursernaen

möjligt. Beträffandemöjligt till så många människorstor nytta som som
förfarandet lottning slumpfördelninghar hävdats eller äratt annan en
form rättvisa.av

två solida-Utredningen vill rättvisa i samband med andra begrepp,sätta
ritet innebär solidaritetoch jämlikhet. detta sammanhangI att resurserna
i första till Jämlikhet ellerhand fördelas dem med de behoven.största

särbehandling förut-formell rättvisa innebär lika fall behandlas lika.att
skillnader tillstånd, individerdå det finns relevanta mellan desätter att

olika kunna tillämpas i praktiken behöverbehandlas sätt. För attsom
möjligheträttvisekravet kriterierdet formella kompletteras med som ger

vilka skillnadervilka individer eller lika ochavgöra äratt grupper som
relevanta.ärsom

livskvalitetsrelaterade behovenStyrkan de hälso- och accepteras avav
innebäraför särbehandling. kanutredningen enda grund Det attsom

viss svårighetsgrad får vårdendast sjukdomar att sammamenav en
ställningsjukdom patientens boendeort, socialafår vård oavsettsamma

eller ekonomiska förmåga.
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10 Etiska principer

Utredningen föreslår principer skall ligga till förgrundtre som
prioriteringar:

Människovärdesprincipen; människoralla har lika värde och

personliga funktio-oberoende egenskaper ochrättsamma av
i samhället.ner

2. Behovs- eller solidaritetsprincipen; bör på densatsasresurserna
människa verksamheteller har de behoven.störstasom
Kostnadseffektivitetsprincipen; vid olika verksam-val mellan
hetsområden åtgärder rimlig relationeller bör mellan kost-en

effekt, i förbättradnader och hälsa och höjd livskvalitetmätt
eftersträvas.

Principema rangordnade så människovärdesprincipen gårär att
före behovs-solidaritetsprincipen, och kostnadseffektivitetsprinci-

båda övriga principerna.underordnad deärpen
Utredningen awisar nyttoprincipen i betydelsen det göratt som

för flest prioriteras. Efterfrågeprin-människor skallstörst nytta
cipen och lotteriprincipen avvisas eftersom riskerar vidgade att
klyftan mellan patientensoch mindre behövande. Respekt förmer
självbestämmande och integritet betydelsefull självbestäm-är men

tillämplighet vid prioriteringar.mande har begränsad
alltidBeslut gäller prioriteringar effektiva åtgärdermellan ärsom

svåra fatta och utgår från tydlig ochOm dessaatt acceptera. en
allmänt accepterad etisk plattform det allmänhetens ochunderlättar
sjukvårdspersonalens förståelse för innebörden bidrar tilloch att
bevara förtroendet för samhällsñnansierade sjuk-den gemensamt
värden.
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utredningensEn huvuduppgifter har varit vilka etiskaövervägaattav
principer ligga tillkan grund för prioriteringar inom hälso- ochsom
sjukvården. Avsikten utredningen skall belysa hur beslutsfattareär påatt
olika nivåer, med ledning etiska överväganden, kan sig framav resonera
till ställningstaganden i prioriteringsfrågor. tydliggörandeEtt och en
diskussion de etiska principer prioriteringsbeslut på,grundas ochom som

belysning konsekvenserna olika utgångspunkter enligtär ut-en av av
redningen nödvändig för strukturera överväganden och motiveringaratt
för svåra prioriteringsbeslut.

dessaOm överväganden och beslut utgår från tydlig och allmänten
accepterad etisk plattform kan det underlätta allmänhetens sjukvårds-och
personalens förståelse för prioriteringarde måste och kan där-görassom
med bidra till förtroendetbevara för den samhällsñnansierade sjukvår-att
den, inte räcker till för tillgodoseäven när alla behov.attresurserna

lO.l Grundläggande principer

Utredningen i första utgå frånhar hand de i medicinsk-etiskövervägt att
litteratur ofta diskuterade principerna att

göra gott
inte skada

rättvisvara
respektera självbestämmande integritet.och

Principerna och inte skada emellertid för allmänna förgöra äratt gott att
ha vid prioriteringar.begränsat värde Rättvisa kan ha mångaän ettmer
innebörder. Respekt för självbestämmande och integritet betydelsefullär

självbestämmande måste vissa begränsningarha prioriteringarmen om
möjliga genomföra.huvud skall Utredningen har iöver taget attvara

stället utgå från principerna:valt deatt tre

människovärdesprincipen
solidaritetsprincipenbehovs- eller

kostnadseffektivitetsprincipen.
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Människovärdesprincipen10.1.1

fördelningrättvisdiskussionentill anknytaligger handsDet nära att om
till allaframför alltmänniskovärde ochvårdresurser till idéer attomav

i kristnamänniskosyn förankradmänniskor.lika ärhar värde Dennasom
skallenligt direktivenhumanismvärderingar västerländskoch varasom

utgångspunkt.utredningens
människovärde harlikaprincipen allasförslag till preciseringEtt omav

följandeHedenius formulerat sätt:Ingemar

allavärde detsammamänniskor har ärAtt alla attsomsamma
fårättigheter ochmänskliga rättmänniskor har attsammasamma

förmeri avseendeingen människa detta ärrespekterade ochdem att
någon annan.än

tillinte knutetmänniskovärdetvid prioriteringar ärrelevanta ärDet att
såsomsamhället,ieller funktionerpersonliga egenskapermänniskors

tillhälsotillstånd, ålderbegåvning, social ställning, inkomst, utanetc.
själva existensen.

imänniskovärdesprincipen återfinns FNformuleringarLiknande :sav
lagstiftning kap.rättigheterna i svenskmänskliga ochdeklaration deom

7.

solidaritetsprincipenl0.1.2 Behovs- eller

grundläggande,nödvändig ochMänniskovärdesprincipen är men en-en
sjukvården. Omi ochför prioriteringar hälso-inte tillräcklig bassam

intebegränsade kanlika ärlika ochalla har värde rätt resursernamen
vilkadå väljatill. Dilemmat äregentligen haralla få vad de rätt att som

principenkonflikt meditill, kommaskall få det de har rätt utan att om
därförprioritering villprincip förytterligarelika värde.allas Som ut-

formulerassolidaritetsprincipen, kanföreslå behovs- ellerredningen som
följandepå sätt:

individer därområden verksamheter,bör deResurserna satsas
störst.behoven är

används vidprincipenformuleringen beroralternativen iolikaDe om
priorite-vid kliniskaprioriteringar ellerallmänpolitiskasjukvårds- och

ringar.
prioritering-solidaritetsprincipen ärellerInnebörden behovs- att, omav
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måste ske bland effektiva åtgärder, vårdens dear ge mera av resurser
behövande, de med de svåraste sjukdomarna livs-och den sämstamest

kvaliteten. gäller konsekvensen dåDetta även kan bli alla inte fårattom
sina behov tillgodosedda. Skälet välja principdenna den haräratt att

anknytningnära till den grundläggande humanitära motiveringen för
vården.

Enligt hälso- och ukvårdslagens portalparagraf målet för hälso-är och
sjukvården god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.en

Ävenför solidaritet.Detta är uttryck total geografisk ochett om annan
rättvisa aldrig kan uppnås markerar lagen utjämna skillna-strävan atten
derna i tillgänglighet.

Solidaritet innebär inte bara lika möjligheter till vård ocksåutan en
utfallet vården skall bli så lika möjligt,strävan dvs. allaatt attav som

skall nå bästa möjliga hälsa livskvalitet.och praktikenI dock männi-är
skors utgångsläge rörande behov och förutsättningar tillgodogöra sigatt
vården alltför olika för fullständig utjämning möjlig.skallatt en vara

Solidaritet innebär också särskilt beakta behoven hos deatt svagaste
intede sitt människovärde,medvetna har mindre möjlig-ärt.ex. som om

het andra sina hörda utnyttjaän göra eller sina rättigheter. Hitrösteratt
hör bl.a. barn, âldersdementa, förvirrade,medvetslösa, psykisktgravt
störda och andra olika skäl kan ha svårt kommunicera med sinattsom av
omgivning. har vårdDe andra och få sin integ-rätt att attsamma som
ritet respekterad.

tolkning rättvisa innebär likaDen alla skall ha mycketattav som av
vårdresurserna skulle leda till ojämlikhet. Anledningen människorsär att
villkor olika, sjukdomarär drabbar olika och sjukdomars behandlingsbar-
het olika. Lika fördelningär skulle därför kunna förstärka ojämlikheten.
Fördelning efter behov kan däremot utjämna skillnaderna.

Liksom människovärdesprincipen behovs-solidaritetsprincipenhar stöd
i allmänt omfattade värderingar i vårt samhälle. förenaGenom dessaatt
principer, får i allmänna värderingar förankrad förbas denman en
fortsatta diskussionen prioriteringar.om

10.1.3 Kostnadseffektivitetsprincipen

sitt första betänkandeI formulerades kostnadseffektivitetsprincipen som
då effektivitetsprincipenbenämndes på följande sätt:
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verksamhetsområden åtgärder börVid olika ellerval mellan man
övrigt lika.kostnadseffektivt, alltpå det ärärsatsa mestsom om

i situation med begränsademotiv för principen framhölls detSom att en
billigaste två behandlingar derimligt välja den motatt av omresurser var

lika ändamålsenliga ochbakgrund befintlig kunskap bedömdes varaav
meningsfulla.

princip blirMånga ansåg så formuleradremissinstanser snävtatt en
kostnadseffektivitetsprin-alltför tillämplig. hävdadessällan Det t.ex. att

effekten olika behandlingar intecipen tillämplig ärböräven närvara av
effektVägning mellan kostnad ochlika frågahelt där det ärutan om en

Utredningensjukdom.vid jämförelse olika behandlingar för sammaav
följande alternativaframförda och gjorthar deövervägt argumenten

kostnadseffektivitetsprincipen:formulering av

verksamhetsområden eller åtgärder börVid olikaval mellan man
effekt, irelation kostnader ocheftersträva rimlig mellan mättem

höjd livskvalitet.förbättrad hälsa och

tydlig,formulering principen lättMed sin ursprungliga är accepteraatt
helt lika kommerbehandlingars effekt sällanoch tillämpa. Eftersom är

formulering-alternativatillämpas relativt sällan.den dock kunna Denatt
Principen blir dockvidare tillämpningsområde.har fördelen ha ettatten

rimligråda delade meningar vadeftersom det kan ärom som envagare
slutligaeffekt denoch skallrelation kostnader och göramellan vem som

avvägningen.
alternativa får vidare tillämp-formuleringentillMed hänsyn denatt en

individuellahänsynstagande till omstän-ning föroch utrymmeger mer
avvägningeventuell mellanutredningendigheter vill förorda denna. En

sjukvårds-enligt hälso- ocheffekt patienten,kostnader och bör ske sedan

behandlingsmetoderoch deinformerats sitt hälsotillståndlagen, om om
tillstår buds.som

för sjukdom kanbehandlingarFrågan välja mellan olikaatt sammaom
så baradyrtvå behandlingar, den brauppstå det finnsnär attena men

billiga-så mycketfå andra någotnågra kan del den, den sämre menav
alltsåkan behövafå den.många fler de berörda kan Man taatt avre

också hurtill kostnadeffektökning i förhållandehänsyn till inte bara utan
relevantafå hjälp.sjukdom kan Denmånga patienter med somsamma

uppnåför skallkostnadsökning godtagbarfrågan vilken ärår att mansom
behand-därvid beståEffektökningen kanviss effektökning. attaven

komplika-risken förbiverkningar ochuppfylls ellerlingens mål bättre att
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tioner minskar. det glidandeHär övergångar från hög till lågär kost-
nadseffektivitet där kostnadsökningen kan tendera bli förallt alltstörreatt
mindre effektvinst. Om emellertid utgångsläget mycket dåligt kanär även

liten effektökning innebära betydande vinst. kan gälla bådeDeten en
sjukdomens förlopp hälsorelaterade behov och patientens livskvalitet.

innebärDetta begränsade kan det i vissa sådanaäratt om resurserna
situationer rimligt välja den bästa behandlingen.näst Vid höfto-attvara
perationer stälprotes billigare titanprotesär håller inteänt.ex. en en men
lika ilänge; övrigt behandlingarna likvärdiga. fårär Det anses vara
acceptabelt läkare, ofta fallet, väljer stälprotes tillärom en som en en
patient 80 är, patientär över medan 70 är och kanskeärsom en som
skulle behöva operation efter några år, får titanprotes. Viden ny en
uttalade halskärlsförträngningar riskmed för slaganfall kan väljaman
mellan operation behandlingoch med läkemedel. kirurgiska be-Den
handlingen betydligt dyrare, innebär kortsiktigt risktagandeär ärett men
effektivare för på lång sikt förebygga slaganfall. Om äratt resurserna
begränsade kan det försvarbart avstå från bygga kirur-denatt att utvara
giska verksamheten ioch stället hälla sig till den enkla, billiga men
mindre effektiva medicinska behandlingen. Vid infektioner kan det vara
frestande tillgripa kraftfullaste,de allra också dyraste antibioti-att men
kapreparaten. flesta infektioner kan dock botas med deDe äldre, enklare

billigareoch bakteriedödande medicinerna. något lägre effektivitetenDen

kostnadsbesparingar. Risken för resistensutvecklinguppvägs blirstoraav
mindredessutom de dyra medlennär används begränsat.nya mer

alltid svåra frågor aktualiseras oftareDessa med ökande mellanett gap
behov och praktiken tillämpningenI grannlaga och krä-ärresurser. en
vande uppgift.

optimering kostnadseffektiviteten enligtEn skall utredningens meningav
underordnad behovs-solidaritetsprincipen. vidareDessutom mötervara en

tillämpning kostnadseffektivitetsprincipen till fördelningav av resurser
för vård olika sjukdomar det avgörande hindret, effekterna inteattav
går jämföra på rättvisande Utredningen därför kost-sätt.att ett attanser
nadseffektivitetsprincipen endast tillämpas vid jämförelsebör metoderav
för behandling sjukdom.av samma

Eftersom behovs-solidaritetsprincipen kostnadseffektivi-överordnadär
tetsprincipen svåra sjukdomarskall och väsentliga livskvalitetsförsäm-

ringar gå före lindrigare, vården tillståndende svära draräven om av
väsentligt kostnader. Principen inte försvarakan därmedstörre att man
avstår från eller försämrar kvaliteten vården döende, svårt ochav av
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långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklingsstörda, handikappadegravt
eller andra inte lönsamma för samhället.som anses

Optimering kostnadseffektiviteten förutsätter effekterna olikaattav av
åtgärder kan utvärderas och effektökningen alternativa åtgärder kanatt av
bedömas. Liksom i prioriteringall ofullständiga underlag förutgör
bedömning åtgärdernas effekter och deras faktiska kostnader be-av en
gränsning vid tillämpning kostnadseffektivitetsprincipen. därförDet årav
angeläget och kostnadseffektivt föräven samhället att satsa resurser
hälso- sjukvårdsforskningoch och åtgärder siktar tillandra utvärde-som
ring metoder för diagnostik behandlingoch kap. och 17.4av

10.1.4 Rangordning principernaav

etiska principerna kan komma i konflikt UtredningenDe med varandra.
har därför bedömt de bör rangordnade på följande sätt:att vara

1 Människovärdesprincipen,
.

2. Behovs-solidaritetsprincipen,
Kostnadseffektivitetsprincipen.

innebär i praktiken människovärdesprincipenDet den grund-att anger
läggande för prioriteringar, behovs-solidaritetsprincipenyttre attramen

flertalet prioriteringar kostnadseffektivitetsprincipenoch endaststyr att
kommer till användning i särskilda situationer.

10.2 Alternativa principer

tydliggöra valet etiska principer föreslagna jäm-För skall de häratt av
föras med några ibland framförts i prioriteringar.andra debattensom om

alternativa principer diskuteras nyttoprincipen, lotteriprin-De ärsom
cipen, efterfrägeprincipen självbestämmandeprincipen. Efterfråge-och
och självbestämmandeprinciperna ligger varandra och överlapparnära
delvis individens valfrihet betonas i båda fallen.attgenom

10.2.1 Nyttoprincipen

kan definieras produktivitet,Nytta i lycka, lust, hälsa ellertermer av
livskvalitet finns inbyggd i behovsbegreppet.Nyttoaspekten Nyttam.m.
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från individens inte från kollektivets perspektivdär och och gällerses
förbättrad livskvalitet 9. innebär utredningenhälsa och kap. Det att tar
avstånd från nyttoprincip med innebörden det störstgöratt nyttaen som
för flest väljas prioriteringssituationer.människor skall i detta fallI

på möjligtbygger nyttoprincipen det lägga ihop vårdäratt att nyttan av
för många människor med små behov sådant densätt vägerett att upp

för fåtal. innebära väljerkan läggaDenstor nytta ett t.ex. att atten man
hjälpa människor lindriga höftbesvärantal medatt ett stortresurserna

i stället för fåtal med svåra trañkskador. Nyttoprincipen i dennaett me-
ning oförenlig behovs-solidaritetsprincipen.medär

Invändningen nyttoprincipen densamma endast beaktarärmot om man
för speciella Prioritering patienter de störstanyttan grupper. av som ger

intäkterna i sjukvården eller förlönsamma samhället,är män-t.ex.mest
striderniskor i produktiv ålder framför pensionärer, också utred-mot

principer. först iningens etiska samband med denDet är när sättsnyttan
enskilda individens vården uppfyller behovs-so1idaritetskrite-behov som
riet. hindrar inte individens och samhällets oftaDet att nytta samman-

vid vaccination smittsamma sjukdomar.faller, t.ex. mot

Lotteriprincipen10.2.2

Lotteriprincipen formuleras på följandekan sätt:

sjukvårdensAlla människor bör ha lika chans få delstora att av
inte till därför väljaRäcker alla, börresurser. resurserna man genom

lottning, form slumpvistdvs. någon urval.av

tillämpningsområde preciseras.Lotteriprincipens måste Skall den gälla
då diagnos lika då socialagenerellt, eller bara och Ellerär ävenprognos

omständigheter lika principens tillämpnings-och ekonomiska är Ju mer
principen tillområde inskränks, sällan kan komma använd-desto mer

två patienter aldrig lika i alla avseenden.ning, eftersom exaktär
hjälp för be-lösa prioriteringskonflikter med slumpens bekvämtAtt är

mind-slutsfattaren innebär risk för klyftan mellan de ochattmen en mer
vidgas behovs-solidaritets-behövande ytterligare. accepterandeEtt avre

principen därför avståndstagande från lotteriprincipen. Till-innebär ett
innebäragång till lottning urvalsinstrument skulle dessutom attsom

finna optimala lösningar flera konkurrerande behovmöjligheten att
Utredningen avvisar därför lotteriprincipen.inte tilltogs vara.
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10.2.3 Efterfrågeprincipen

Efterfrågeprincipen formuleraskan följande sätt:

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man
på det efterfrågat,är allt övrigt lika.satsa ärmestsom om

Efterfrågestyrd hälso- och sjukvård främst patienters efterfrågan.styrs av
härtillI behovsstyrd hälso- och sjukvård främst behov,motsats styrs av

vilket förutsätter sakkunnig bedömning patienternas vårdbehov.en av
Vanligtvis efterfrågas vård det finnsnär behov. Alla behov emeller-är
tid inte uttryckta förekommeroch det efterfrågan vård någotutan attav
behov föreligger.

fyraAv de möjliga kombinationerna mellan efterfrågan och behov är
de två i praktiken oftast förekommande oproblematiska: det varkennär
finns efterfrågan eller behov och efterfrågannär behov. Närmotsvarar
behov inte visar sig efterfrågan kan det bero människor förärattsom

sjuka eller undertryckta, de inte har stöd närstående ellerattsvaga, av
organisationer kan föra deras talan, de inte medvetna sinaärattsom om
rättigheter eller de något skäl har svårt tydliggöra ochatt annat attav
föra fram sina behov.

Ju behovenstörre dvs. svårare sjukdomarnaär, eller livs-sämre
kvaliteten är, desto angelägnare det blirär de kända så vård kanatt att
erbjudas. sådanEn uppsökande verksamhet minskar i angelägenhet med
lägre grad behov och kommer knappast i fråga det gäller mindrenärav
allvarliga sjukdomar elleroch skador tillstånd vården intedär kan förvän-

Vidgöra uppsökande verksamhet måste självfallet hänsyntas nytta. tas
till den personliga integriteten.

vård efterfrågasNär det inte finns behov kan det berosom av orea-
listiska förväntningar, hos sjukvården lösningar på isökert.ex. att man
grunden sociala problem. dessa fall hälso- och sjukvårdens rollI är att
efter undersökning hänvisa till lämplig instans.

Efterfrågan inte patienter själva,behov kan skapasmotsom svarar av
deras anhöriga bekanta,eller eller reklam och kampanjer. Kon-genom
kurrensskäl kan värd erbjuds integöra medöverensstämmeratt som
behov. riskerar i praktiken sjukvårdenDetta marknadsstyra hälso- ochatt
på inte patienterna eller optimal resursanvändning.sättett som gagnar en
Efterfrågestyming riskerar således i konfliktkomma med behovs-att
solidaritetsprincipen.

Utredningen delar samtidigt framförts vid remissbe-de synpunkter som
handlingen inte efterfrågan.det realistiskt helt bortse frånår Iatt att
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till sjukvården skallfinns också flertal incitamentdagens samhälle ett att
sjukvård, valvalfrihet efterfrågan gränslösökat och egetutrymmege

bli tillgodoseddetablering efterfrågan skallfriläkare, etc.. För attav
uppståminska konflikter kanrimlig utsträckning och samtidigt dei som

behovsstyming har utredningenefterfrågestyming och övervägtmellan

principernaefterfrågeprincipen de etiska denblandatt acceptera men ge
efterfrågeprincipen då beaktas förstkommerlägst närGenom attattrang.

samtidigttillgodosedd undviks kollisionbehovs-solidaritetsprincipen är
får rimligtefterfrågan ett utrymme.som

tillämpningsområdet för efterfrågeprin-preciseraalternativ ärEtt att
efterfrågeprincipen blir överordnadtänkascipen. kundeDet attt.ex.
vårdformer, i primärvården,behovs-solidaritetsprincipen i vissa t.ex.

vården. sådan til-blir omvända i den slutnaordningen den Enmedan

primärvårdens ochtill uppsökandelämpning motiveras med hänsynkunde
kostnadsintensitet.funktion och den slutna vårdenssållande

etiska principernasständiga omställningar deUtredningen att avanser
de praktiska möjlig-minska trovärdighet ochrangordning skulle deras

principer skallOtydlighet i vilkatillämpa dem.heterna att varasom
stället förordarglidning hela fältet.leda till Iöverordnade kan överen

först sedan deenhetlig praxis där efterfrågan beaktasutredningen aven
tillgodosetts.förordade principernautredningen

patien-inte i tillbehovs-solidaritetsprincip ståröverordnadEn motsats
bedömda el-vill få sina vårdbehovvård de ochönskan sökaattters var

dietist trivsellersjuksköterska, sjukgymnastvälja den läkare,ler att man
förtroende för.bäst med och har störst

Självbestämmandeprincipen10.2.4

respekt förgod vård bl.a.sjukvårdslagen innebärEnligt ochhälso- en
integritet. Patienten harsjälvbestämmande och rättpatientens attt.ex.

definie-i lagenbehandling. Med undantagavstå från eller avbryta aven
smittsamma sjuk-tvångsvård, vissapsykiatrisksituationerrade t.ex.

ställningstagande,patientensskyldigläkarendomar är att acceptera men
patientutebliven behandling.risker vid Eninformera eventuellaskall om

strider vetenskap ochbehandlinginte fådäremothar rätt motatt somen
undersökning ellervissinte fåerfarenhet, hellerbeprövad typatt aven

remiss till sådan.en
måstestår till budsbehandlingsmetoderInformationen vilka somom

ansvarige läkarenprioriteringar denockså omfatta derimligen som
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tvingas finnsgöra. Det därmed inbyggd konflikt mellan prioriteringaren
och självbestämmande kan påfrestning patient-Iäkarrela-utgörasom en
tionen. kan i sinDet leda till läkarens hållning blirtur att paterna-mer
listisk, så fattasbeslut patientens huvud, eller låteröver läkarenatt att
indikationerna glida med hänsyn till risken patienten blir missnöjdatt
eller sigvänder till läkare.en annan

Enligt utredningens mening det dock relativt ovanligtär patientensatt
självbestämmande kolliderar med vårdpersonalens medicinska yrkesan-

diskussion ålagdaEn öppen prioriteringar mellan vårdpersonalsvar. om
och patient behöver inte förutsätta patienten alltid skulle krävaatt mer
och dyrare vård. patienten får god informationNär kan vården tvärtom
bli både billigare och bättre till patientensanpassad önskemål. flestaDe
patienter med valde i USA avvakta operationmedprostatacancer t.ex. att
och flertalet cancerpatienter i Storbritannien önskade få avlida i sina hem.

båda fallen innebar vårdkostnadI detta lägre vid ukhusvård.än Denen
grundläggande konflikten kvarstår dock och kan skärpas i sjukvården

präglas konkurrens patienter.som av om
Enligt utredningens mening lagstiftning begränsar patien-vore en som

självbestämmandenuvarande omöjlig och olämplig lösning. Dentens en
linjen, patienten självbestämmande det gällernärmotsatta att attge mer

få undersökningar behandlingar utfördaoch skulle kostnadsdrivandevara
och inte alltid patientenpatienten. Om enligt sjukvårds-hälso- ochgagna
lagen respekteras medbestämmande och iden beslutsprocessensom

finnascentrala bör förutsättningar för konstruktivt samrådettpersonen
sjukdomen ändamålsenligaoch den behandlingen.mestom

10.3 Metodfrågor

Prioriteringsetik tvärvetenskapligt område, inte bara i mening-är denett
fråndata olika vetenskaper kommer till användning, ocksåatt utan atten

frånmetoder skilda fackvetenskaper utnyttjas. medi-gäller detFrämst
cinska klinisk forskning och utvärdering, ekonomiska kostnadsintäkts-
analyser, kostnadseffektivitetsanalyser filosofiskaoch begreppsanalys
i första hand metoder. presentation dessa metoder hänvisas tillFör av
handböcker respektive områden bilaga 5. Syftet härse ärt.ex. att
rikta uppmärksamheten värderingarnas roll.

Vid mätning kostnadseffektivitet bör analysera på vilka grunderav man
jkostnader, och skada beräknats. värderingarDolda kannytta styrasom
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tillämpningenbetydelse vidvilket kan avgörandemetodvalet, avvara av
Viktigapraktiska situationer.kostnadseffektivitetsprincipen påt.ex.

principerenligt vilka dettakostnaderna ochfrågor beräknarär vem som
läng tids-redovisas och under hurvilkas kostnadersker, och vems som

kvalitetsjusterade lev-måttetperiod. vid användningFelkällor t.ex.av
metoder utvecklas.användbaranadsår undersökas ochQALY bör mer

och skada.Motsvarande gäller nytta
föroch jämföra behov ochockså utvecklas förMetoder bör väga attatt

sjukvård.ochreflekteras i efterfrågan hälso-behovanalysera hur av
värderingsmässigt neutral.alltid Deheller begreppsanalysen ärInte

i sammanhangetvisar vadklassiñkationerdistinktioner och görs somsom
definitioner; begreppgäller näroch fruktbart.relevant Detsammaanses

för etableratmöjlighet inomoftaskall definieras har att ramenman
viktiga i det aktuellafleradefiniera begreppspråkbruk sätt. Det
ovidkommande värde-risken föruppmärksammasammanhanget är attatt

ställningstaganden iianalyserande ochsig iringar textsmyger en
minimeraskaninte undvikas heltsistnämnda kanenskilda fall. Det men

inomdiskuteradständigt belyst ochblir etablerad,etisk plattformom en
tydligt struktureradesjukvården. Medvetna,ochnivåer hälso-alla av

vårdengällerövervägandenolikavärderingar böretiska somgenomsyra
kliniskapatientnära, planet.administrativa detochpå det politiska,
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ll etiskaDe principerna i
förhållande till ålder,
födelsevikt, livsstil samt
ekonomiska socialaoch
förhållanden

Det formär diskriminering och oförenligt med de grund-en av
läggande etiska principerna generellt låta behoven stå tillbakaatt
hos bl.a. äldre, tidigt födda lågviktiga bam och patienter med
sjukdomar och skador självförvållade. detDäremot ärsom anses
förenligt med de etiska principerna i det enskilda fallet hän-att ta

till omständigheter begränsar medicinska åt-nyttansyn som av
gärder. Hit hör bl.a. låga fysiologiska hos äldre, dåligtreserver

på eventuellt insatt livsuppehållande behandling hos lågviktigasvar
barn och oförmåga ändra livsstil hos rökare och alkohol-att t.ex.
missbrukare.

Hänsynstagande till ekonomiska förhållanden, ställning i sam-
hället, ansvarsförhållanden och andra sociala aspekter oförenligtär
med de etiska principerna.

För konkretisera etiskade principerna skall de här tillämpas någraatt
välkända och ofta diskuterade problem i prioriteringsdebatten. börDetta

exempel vad de tillåter och förbjuder.ses som
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ålder11.1 Hög
38har85 år och äldreåren. årsjukvård ökar med DeBehovet somav

sjuk-40%Ca65 år ochdefler vårddagar än ärgånger avyngre.som
vårdanvänds förslutenvårdsplatsema60%ochvårdens avavresurser

under detanvänds25%Omkring75-åringar och äldre. resursernaav
levnadsåret.sista

tillledaålder skallför hög attmånga äldre möterHos att manman oro
livetfruktarAndrabehöver.sjukvårdochfår den hälso- attinte man

modernmed hjälpvärdigarimliga ochdetskall utsträckas utöver av
teknik.medicinsk

och uk-det hälso-lika värdemänniskors ärallaprincipenUtifrån om
vård dedenutsträckning allamöjligaiuppgiftvårdens störstaatt ge

viktigtdärviddetäldre ärförväntas ha Hos attkanbehöver och nytta av.
ålderkronologiskabiologisk ålder. Enkronologisk ochskilja på persons

ochpååldern berorbiologiskadenfödelsedatum,avgörs organensav
biologiskexakt,bestämmaskanKronologisk ålderfunktion.kroppens

begrepp.bedömbart Krono-medicinsktändåblirålder vagtett menmera
medicin-ställningstagande tillvidtillämpasfår intelogiska åldersgränser

behandlingar,undersökningarsåvälgälleråtgärder.ska Det om-som
möj-ökatframstegen harbiomedicinskarehabilitering.och Devårdnad

vid gråäldre,behandlingframgångsrik starr,tilllighetema t.ex.av
retlednings-klaffar ochi hjärtatssjukdomardiabetes,vidögonsjukdomar
livmodern.framfallochgallbesvärsjukdomar,Ortopediska avsystem,

inomockså ökatgamla harrehabiliteramöjligheternaInsikten attom
allmän-utsträckning hosiintekanske ännuprofessionen, sammamen

heten.
vadbedömningenifysiologiskaingår nedsattaDäremot avreserver

medi-formsig ioch tillgodogörakan tolererapatienterenskilda äldre av
kroppensoperationer ökakan närvissamedRiskernaåtgärder.cinska

Riskenfördelarna.bli ännackdelarna kan störrevarvidkondition avtar
Speciella hän-oacceptabeltkomplikationer kanallvarliga stor.för vara

medicinskamotiverassåledesgamla kanvid vårdensynstaganden avav
behov ochpatientsbedömningmedicinsk nyttantotalskål. En avav en

krono-varje beslut,vidvägledandemåste oavsettåtgärdertänkbara vara
logisk ålder.
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1 1.2 födelseviktLåg

meningsfulla iDet rädda tidigt födda lågviktiga barn har ifrågasattsatt
med hänvisning till del fårbarnen bestående skador i formatt en av av

utvecklingsstörning, cerebral rörelsehinder och blindhet,t.ex. pares
till vårdenäven resurskråvande. några länderI rekommende-attmen

viktgränser under vilka intensivvård börras ges.
Med motiv för sjukdomar i hög ålder utredningen attsamma som anser

vårdinsatserna till för tidigt födda lågviktiga barn inte får bygga på
schablongränser. stället bör de utgå frånI och den förväntadeprognosen

i enskilda fallet.det den medicinska bedömningenOm visar denyttan att
medicinska insatserna ändamålsenliga fortsätta,är bör de avbry-annars

i enlighetDetta med människovärdes- behovs-solidaritetsprin-är ochtas.
cipema.

Med utgångspunkt från dagens medicinska kunskaper går oftastdet inte
att-förutsäga vilka tidigt födda barn kommer få skador eller hurattsom
svåra skadorna blir. Framtiden kan möjligheter medöppna störreatt

Ävensäkerhet sådana förutsägelser. då måste ifrågasättasgöra priori-om
tering baserad risken för förväntade förenligskador med människo-är

värdesprincipen. -

1 1.3 älvförvållade skador

flertal sjukdomar och harEtt skador eller mindre själv-ansetts vara mer
förvållade livsstileller ha samband med risken för sjuk-ökaren som
domar och skador. debatten innefattas efter självmords-I bl.a. skador
försök, olycksfall vid riskfyllda fritidsaktiviteter, till följdskador av
överkonsumtion alkohol och droger, tobaksrökning,andra överkon-av
sumtion eller andra osunda levnadsvanor.matav

har också ifrågasatts idrottsldubbar föreningarDet inte och förom
professionella idrottsmän inom särskilt riskabla för-sportgrenar genom
säkringar stå förborde skadekostnader.

ställningstagande till några inom denna heterogena skall haom grupp
negativ särbehandling i hälso- sjukvården villkoren föroch rören mora-

liskt huvud Hit omständigheterhör kan begränsaöver taget.ansvar som
handlings- valfrihetenoch för individ i visst svårigheterläge,ett atten
bedöma rimlighetenorsakssambanden, i kräva vetenskapligt doku-att att

enskilda individenmenterade samband kända den och krav kanär av som
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riskfyllda beteenden.i så fall informeramyndigheterställas att om
olikheter i livsstilsjälvförvållande ochUtredningen gradenattanser av

tidigare diskuteradesärbehandling.till negativ Dei princip inte skall leda
också på dessa skador ochinskränkning tillämpasprinciperna skall utan

kostnadseffektiviteten skallochinnebär behovenDet styra.attpersoner.
före iinte skall få gå könidrottsmäninnebär ocksådettaMen att t.ex.

lidan-för idrottsmän. SkadansOrtopediska kliniker bara devid är art,att
omfattning skall avgörande.dets etc. vara

följande:till detta kanBland skälen nämnas
ständigt. Sam-sjukdomar utvecklasorsakarKunskapen vad somom

käntinte allmänttobaksrökning och lungcancerbandet mellan t.ex. var
grundlades.många människors rökvanornär

Ärftliga överviktför uppkomsten bl.a.betydelsefaktorer är avav
omöjligt denfallet avgöraalkoholism. enskilda kan detdetoch I attvara

förhållanden för uppkoms-andraarvsfaktorer ochrelativa betydelsen av
sjukdom.ten enav

tobaksrökning, alkohol-såsomfolkhälsan skadliga beteenden,För
tidigtförvärvas i regel underdåliganarkotikamissbruk ochoch matvanor

påvisassamband kan med lägredärkomplex bakgrundlivet och har en
sjukdomarNedprioritering kan hautbildning socialoch status. somav

ocksåmänniskovärdes-,livsstilar stridermed sådanasamband mot men
ldassklyftoma iriskerar ökabehovs-solidaritetsprincipen och attmot

samhället.
skadlig livsstil ochskallAvgränsningen vad4. varasom ansesav

bli godtycklig. Skall skadariskerarsjälvförvållad sjukdom t.ex.att en
särbehandlasdagliga motioneninträffar under densom

självförvållade skadorfrån patienter medavståndutredningenAtt atttar
livsstilen börhindrar dock inte vägassärbehandlasgenerellt skall att
till värd i enskildaställningstagande detfaktorer vidflerablandsom en

behand-patienten kan hadå gällaBedömningen börfallet. nytta avom
livsstilskadlig kanfortsatt äventyrainte ändras.lingen beteendet Enom

efterrökningfortsattmedicinska behandlingen,resultatet den t.ex.av
levertransplantation ellerefteralkoholmissbrukkärlkirurgiska ingrepp,

vissa fall kan detidrottsmän.efter operationer Iträning tidhärd kort av
motprestationer detpå närsjukvården ställer kravrimligtdärför attvara

ändamålsenlig ochbehandlingen skallförutsättning förär att varaen
meningsfull.
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11.4 Positiv särbehandling

Sverige införtshar nyligen till avgiftsfria sjukvårdsförmåner förI rätt
indirektdem direkt eller HIV-smittats i den svenska hälso- ochsom

sjukvården, liksom möjlighet för närstående få ersättning för vårdatt av
sådana HIV-smittade. finns också möjlighet få skadestånd.Det att

Utredningen positiv särbehandling också gällahar skallövervägt om en
för vård sjukdomar direkt eller indirektandra och skador orsa-av som

cancersj ukdomar till följd radonkats samhället. kan gällaDet t.ex.av av
och på neurosedyn- andra läkemedelsskador,asbest arbetsplatser, och

sjukvården förorsakade bil-orsakade skador, olycksfall berusadeavav
förare och krigsskador, i samband med FN-uppdrag.t.ex.

ekonomiska ersättningar redanUtredningen vadutöveratt somanser
för särbehandling inomfinns rimliga det finns skälkan attmenvara

vården. Prioriteringar i fall liksom för övriga patienter,dessa bör, styras
kostnadseffektivitetsprin-människovärdes-, behovs-solidaritets- ochav

ciperna.
uppgifterSamtidigt det hör till hälso- och sjukvårdens att genomsom

information arbetsgivaren förförebygga sjukdomar och skador har ansvar
medicinska insatser.arbetarskydd och därmed sammanhängande

11.5 Ekonomisk ställning

för sjukvårdpatients vilja och förmåga betala sin hälso- och ärEn att en
konfliktprioriteringsgrund, i medicke medicinsk kan kommaannan som

behovs-solidaritetsprincipen. Samtidigt kanmänniskovärdesprincipen och

tillgångar eftermänniskor disponera sinahävdas alla skall ha rätt attatt
gottñnnande.eget

enskildedelvis den har ökatvård helt eller bekostasUtbudet som avav
offentligt heltSå skillnaden mellan denna och denunder år. längesenare

ochtill olika standard boendetfinansierade vården inskränker sig
betänklighe-finns någraandra vårdens knappastaspekter yttre ramarav

delvisi elleremellertid medicinska kvaliteten bättre heltOm den ärter.
vård uppstår etiskt dilemma.egenfinansierad offentligt finansieradän ett

ytterligarefår fråganolika väntetider påverkar sjukdomensOm prognos
dimension.en

efter-kommer ökadmellan behov ochMed ökatett resurser engap
då också gällaegenñnansierad. kommerfrågan uppstå Detta attatt av
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utredningar och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfaren-som
het har ingen eller tveksam nytta.

Utredningen det i princip inte acceptabelt patientsäratt attanser en
vilja och förmåga själv betala sin hålso- och sjukvård får ha inflytandeatt
på väntetidens längd eller vårdens medicinska kvalitet inom den gemen-

vården, i offentligfinansierade sig den sker eller privat regi.samt vare
Samtidigt förbjuda såkan samhället knappast den önskar helt påattsom

i åtnjutande vård omfattar min-bekostnad komma denävenegen av om
åtgärder.dre motiverade eller onödigt dyra ankommer tillsyns-Det

vård vid ingri-myndigheten övervaka kvaliteten all och behovatt attav
utredningen föreslårbl.a. med stöd de lagändringar kap.avpa, som

17.

11.6 Social funktion

inomPrincipiella social funktionaspekter t.ex. stort ansvar sam--
för prioritering i debatten belysts medvetethället grund har avsom-

situationer. ensamstående kvinna med små barntillspetsade Skall t.ex. en
före ensamstående kvinna barnutanen

framtida socialUtredningen invägning nuvarande ellerattanser av
huvudprincipema, innebär riskfunktion, vid sidan de etiskatre attenav

beslutsfattamassubjektiva värderingar får spelrum och attett stort an-
patienters behovsträngningar finna lösningar tillgodoser allaatt som

försvagas.
olik-ofrånkomlig finns praktiskt alltidOm prioritering det tagetanses

samtidigt finnasi eller kan åberopas. kanheter behov Detnytta ensom
förkläs till medicinska något kanrisk i grunden sociala skålatt som-

redovisade prin-prioritering sker enligtmotverkas beslut öppetom om
vårdteam rådgivandeciper föregås diskussion i elleroch grupper.av

iRådgivande prioriteringskommittéer behandlas kap. 14.
sociala funktionenförhållanden hänsynstagande till denUnder alla är

lika kanvid prioritering oförenlig med principen allas värde. Detom
grundprincipema.också i konflikt med de övriga etiska Ansvars-komma

ställning i skallförhållanden, ekonomiska förhållanden, samhället etc.
för prioritering.därför inte grundutgöra
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11.7 Sverige bosattaI personer

Utredningen medveten avvägningar rörande tillgodoseendedeär om av
vårdbehov måste tillfälligt vistas i landetrörandegörassom personer som

vistasoch de tillstånd.utansom
tidigare framhållits i Sverige icke mantalsskrivna,Som har andra t.ex.

flyktingar för inte till sjukvårdoch asylsökande, närvarande rättsamma
fall inte få vård i sittandra. vissa kan dessa hemland, medanIsom

åtgärder framtida invaliditet.under vistelse i Sverige kan förebygga
uppstår människo-Utredningen vill synliggöra det dilemma mellansom

värdesprincipen behovs-solidaritetsprincipen å sidan och politis-och ena
å kompliceradeka, ekonomiska och andra realiteter den andra. Denna

fråga särskild utredning.kan kräva en
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ietiska principerna12 De
till vårdensförhållande

innehåll

vårdområdenbehovs-solidaritetsprincipen olikaUtifrån kan av-
livskvalitetsrelateradehälsorelaterade och iblanddär iblandgränsas

tillgodose.behov angelägnaär mest att
sjukdomar och skadormålen vid akutade hälsorelateradeUtöver

särskilt framhålla denvill utredningenolika svårighetsgradav
vid kroniska sjukdomar, denlivskvalitetsbefrämjande vården svåra

habiliteringrehabilitering.slutskedevården i livetspalliativa samt
särskilt för sjuka med nedsatthar dessutomSamhället ett ansvar

självbestämmande.förmåga till
vårdåtgärder vidtasidentifierarUtredningen somgrupp aven

föreliggersjukdom eller skada inte samttrots att aven grupp
gränsfall.

efter utvärde-åtgärdersjukvården skall avstå frånHälso- och som
verkningslösa.ring befunnits

olika sjukdomarprevention i vårdenIndividinriktad ingår menav
grundsjukdomensform hälsoråd oberoendeockså ikan avavges

omfattarhälsoundersökningarpreventionBefolkningsinriktadnatur.
befolkningen.riktas till helainformation hälsoriskeroch somom

samti-tillvaratagna,ofta bristfälligtMöjligheterna till prevention är
nackdelaroch alladigt effekterna ofullständigt utvärderade ärär

inte kartlagda.
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i kapitel 8 fastställdaDet hälso- livskvalitetsrelateradeoch behovsbe-
innebär behovet vård svårare sjukdomär större ellergreppet att av en

skada eller livskvaliteten till följdär sämre härav.är Om val blir
nödvändiga enligtskall behovs-solidaritetsprincipen behov tillgodo-större

i första hand. förutsatt nyttoaspekten ingårDet är i behovsbe-attses
eftersom behoven endast kan tillgodoses effektivamed åtgärdergreppet

intehar behov åtgärder inte gör nytta.man av som-
det följande kommer etiska principernaI de tillämpas vårdensatt

innehåll sådant det indelats i kapitel Framställningen indelas

diagnostik,
vård bestående behandling, omvårdnad, habilitering rehabili-ochav
tering ofta sker parallellt samtsom- -
prevention.

12.1 Diagnostik

utredningens mening varje människa misstänker sjukdomDet är att som
tilleller skada har medicinsk bedömning.rätt Omständighetema i deten

enskilda fallet får omfattandehur utredning behöveravgöra göras.som
mäste finnas rimligt samband diagnostiskaDet mellan de insatsernaett

och de terapeutiska möjligheterna. långt diagnostikdriven motive-En är
rad endast den har förutsättningar i meningsfulla åtgär-att utmynnaom
der.

Diagnostiska insatser har högst prioritet vid klinisk misstanke på sjuk-
dom eller skada kan livshotande eller riskerar leda tillattsom vara var-
aktig invaliditet föreller tidig död. Utredning vid misstanke sjukdom
eller skada inte livshotandebedöms invalidiserandeeller har lägresom
prioritet, vilket innebärakan längre väntetid mindre omfattandeeller

Önskemålutredning. diagnostik rimlig klinisk misstankeutan attom om
sjukdom föreliggereller skada eller diagnostiska åtgärdernade inte
förväntas till har lägst prioritet. omfattande batteriEttnyttavara av
rutinprover ändamålsenligt.sällan Flera studier visarär laboratorie-att
undersökningar överutnyttjas för bekräfta redan ställd diag-t.ex. att en

Sjukvården har benägenhet själv undersökningar.attnos. en generera
Värdet sjukhistoria och kroppsundersökning underskattasav en noggrann
ofta.

Utredningen vill framhålla risken för överdiagnostik kroppsligaav sym-
uppkommit till följd sociala ocheller psykiskaproblemtom som av
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besvär. medför risk för medikalisering i grunden sociala ellerDetta en av
psykiska problem risk för hjälpoch adekvat undanhålls kap. 16.atten

Lika betydelsefullt det inte underdiagnosticeraär och underbehandlaatt
psykiska störningar påverkaskan i riktning medicinskasom gynnsam av
och psykoterapeutiska åtgärder. eller hörselnedsättning motoris-Syn- och
ka rubbningar kan motverka habilitering utvecklingsstörda dessaav om
handikapp inte åtgärdas.utreds och

Det angeläget och alltid kostnadseffektivt den första be-är nästan att
dömningen i möjliga utsträckning kvalificeradvälstörsta görs av perso-
nal med nödvändig utbildning och god praktisk erfarenhet. erfarenMer
personal kan oftare oerfaren både avstå från onödiga undersökningarän
och tidigare fatta beslut angelägna kostnadskrävande undersökningar.om

12.2 Värd

Utredningen medicinska bedömningen föroch den grund denger en
vidare handläggningen. Beroende vad framkommit patientenkansom
erbjudas lämplig vård. egenvård tillräcklig för tillgodoseOm bedöms att
behovet patienten få lämpliga råd. Egenvårdbör grundläggande delär en

behandlingen många sjukdomar; för in-detta krävs dock sällanav av
tillgående information. lämpligt hänvisningdet bör skeNär är en annan

servicesektor, 16.socialtjänsten kap.t.ex.
Utredningen för fortsatta diskussionen,har valt underlag denatt, som

indela följande:vårdinsatsema enligt

Vård livshotande akuta sjukdomarav
Vård svära kroniska sjukdomarav
Palliativ vård vård i livets slutskedeoch
Vård människor med autonominedsattav
Habiliteringrehabilitering hjälpmedelsförsörjningjämte
Vård mindre svåra akuta kroniska sjukdomarochav
Vård andra skäl sjukdom eller skadaänav
Gränsfall
Vård dokumenteradutan nytta.
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sjukdomarVård livshotande akuta12.2.1 av

framför allt hälsorelaterade behov. HärVården i tillgodoserdenna grupp
snabb be-sjukdomar och sjukdomaringår livshotande akuta utansom

för tidig död.invalidiserande tillstånd ellerhandling till varaktigaleder
astmaanfall,svårahjärtinfarkt, lungödem,exempel kanSom nämnas

maligna blodsjukdomar,ochbukfall, elakartadeakuta tumörer stora
självmordsrisk.störningar med överhängandepsykiskablödningar och

också tillsåsom tbc hörförlopp,Vissa sjukdomar med långdragetmer

gruppen-
uppfyllamåste vården kravetsamtliga sjukdomarVid dessa att vara

åtgärder vidlivräddandemeningsfull. kanbåde ändamålsenlig och T.ex.
leversviktframskriden cancersjukdom,till långtkomplikationerakuta

tillståndensmeningslösa i beaktandeframståeller djup demens, avsom
dåligaomständigheterunder alla prognos.

svåra sjukdomarVård kroniska12.2.2 av

varför såvälhelttillståndet sällan kan botasinnebärKronisk sjukdom att
Då sjuk-tillgodoses.måstelivskvalitetsrelaterade behovhälso- ensom

orsakerangeläget söka ärkronisk det dockdom bedöms är att somsom
diagnosen.lämpliga intervallmed omprövamöjliga undanröja och attatt

svårt lidandeflera aspekter:svår sjukdomframhållits hartidigareSom
för tidigi formdåligångest, andnödformi smärtor, etc., avprognosav

fungera ioförmågalivskvalitetinvaliditet nedsattochdöd, attsamt
iblir aktuella dennadiagnoserExempelsociala sammanhang. som

bl.a.:ärgrupp

reumatisk sjukdom
svår astma
Parkinsons sjukdom
demens
multipel skleros

ledförändringarsvårapsoriasis med
ångesttill-depressioner,störningar psykoser,psykiskalångdragna

stånd
dialyskrävernjursjukdomar som

diabetes

hjärtinfarkttillstånd efterochkärlkramp
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hjärtsvikt
följdtillstånd efter slaganfall
cystisk ñbros
aids

långt framskriden cancersjukdom.

Även isjukdomarna kan gåtidigare nämnda livshotande akuta överde

Spännvidden iförsämring.kronisk fas kan ha akuta skov aven som
tid.svårighetsgrad inom kan varieraoch Det äröverär stor gruppen

livslånga och mestadels obotbarasjukdomarna är attattgemensamt men
minska lidan-förhindra för tidig död,insatser från sjukvårdens sida kan

och förbättrakomplikationer invaliditet ellerförebygga allvarliga ochde,
funktionsförmåga.livskvalitet socialnedsatt och

vård vård i livets12.2.3 Palliativ och slutskede

också viktigt hur vi dör. Flertaletviktigt vi dethur lever årDet är men
Livets slutskedelångsamma döden.Sverige dö deni kommer attav oss

livetvärdigt avsked från börperiod våra liv.då intensiv Ettär aven
rättigheternaprioriteradeenligt mening de högstutredningens envara av

möjlig utgång inom kortoch dödliginom vården. bot inte väntasärNär
värdiglivskvalitet i form lugn ochpatientenbör målet att av envara ge

ochhelhetsvård med lindringaktiv smärtadöd. kan skeDet avgenom
socialt andligt stödpsykologiskt, ochandra besvärande samtsymtom

förlyhörd denangelägetpatienten närstående.och de Det är att vara
iminst vården sker hem-önskemål, intenärståendes närdöendes och de

lindring för svår ellerinte erbjuda smärtaoacceptabeltDet är attattmet.
från sjukhus, ivilja skrivassindöende patienter hotas utatt mot syn-av

kannärstående eller kommunengarantier förnerhet saknas deatt geom
fullgod palliativ vård.en

i livets slut-patienten befinner sigråder enighet läkare, närDet attom
direkt sjukdom-behandling riktadavstå från såvälskede, kan motatt ge

påställningstagande byggerbehandling.livsuppehållande Dettaen som
ekonomiska. Emeller-intehumanitära hänsynstaganden ochetiska och

ekonomiska konse-värdinnehåll i livets slutskede hatid kan ändratett
intensivvård medbeståbehandling kanLivsuppehållandekvenser. av

efterhand kan återtakroppenmotiveradhöga kostnader. årInsatsen om
försvaras, varkenintevitala funktionerna kankontrollen de urmenav

behandlingen harendastekonomisk synpunkt,medicinsk, etisk eller om
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marginell livsförlängande effekt förhindraroch döende i lugn ochetten
värdighet.

behandling syftar tillOm bota ändamålsenlig och menings-ärattsom
full sällan svårtär avgörande. Beslutet den fortsatta vårdenett om
skall hotande eller palliativ fattasbör därför erfaren läkarevara av en
efter samråd patientenmed och dennes närstående. bör ständigtDet

livsuppehållande behandling skall hållaomprövas längre vadänom
krävs för få säker medicinsk bedömning och för patientenatt attsom en

själv och de närstående få tidskall inse tillståndets få hjälpochatt natur
bearbeta sina reaktioner.att

Vid kroniskt vegetativt tillstånd storhjärnan vissautslagen medan
hjärnstamsfunktioner bevarade kan patienten liggaär medvetslös, med

andning beroende vätske- och näringstillförsel i mångaspontan men av
år. Demenssjukdomarnas slutstadium liknar det kroniska vegetativa
tillståndet. Eftersom förbättring livsförlängandeutesluten åtgärderär är
ofta inte meningsfulla.

Vid obotliga sjukdomarandra kan kontakten med patienten länge vara
bibehållen, varvid vårdens uppläggning kan ske i samråd. lyhördhetEn
för patientens önskemål, önskan avstå från palliativaänt.ex. att annat
insatser omvårdnad,och jämte insikten inte skyldigaläkare äratt att ge
meningslös behandling bidrakan till lugnt och värdigt slut på livet.ett

Prioriteringar i situation med krympande får inte tillleda atten resurser
livsuppehållande behandling undanhålls obotligt sjuka människor som

dementa deras kontakt omgivningen fortfarande bibehål-mednär ärt.ex.
len. Utredningen vill understryka det för människovärdetrespektenäratt
och inte otillräckliga innehåll.skall vårdensavgöraresurser som

Vård12.2.4 människor med nedsatt autonomiav

Till tillstånd medfört försämrad förmåga till självbestämmandesom
autonomi hör medvetslöshet, förvirringstillstånd, psykiska stör-t.ex.
ningar med verklighetskontakt,störd demenser, utvecklingsstömingar,
djupa depressioner, talsvårigheter afasi tillståndoch andra där patienten
har svårt kommunicera omgivningen förmedla sin vilja.med ochatt
Människor med dessa störningar iexempel denutgör svaga grupper
meningen de tillfälligt eller varaktigt stånd sinuttryckaäratt attur- -
vilja och hävda sin till vård och till människovärdig tillvaro.rätt en

gäller bam, i synnerhet otillräckligt från sinaSamma de har stödom
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särskilt devårdnadshavare. därför bevakaSamhället har att attett ansvar
autonomi får erforderlig vård.med nedsatt

12.2.5 Habiliteringrehabilitering jämte
hjälpmedelsforsörjning

Även ordinerasochinom område åtgärderna behovendetta bör styras av
livskvalitetsrelateradesyftar till tillgodosei samråd patienten.med De att

möjliga utsträck-möjliggöra för patienten ibehov störstaattattgenom
sådanaSamtidigtsjälv andra.ning sköta sig och oberoende ärvara av

råd för egenvård kankostnadseffektiva. stöd ochinsatser ofta Genom

professionellsig fortsattmånga patienter långa tider klaraunder utan
hjälp.

svåra kroniskaVård mindre akuta och12.2.6 av

sjukdomar

dimensioner, såsommångaVården sjukdomar hardessa symtom-av
komplikationer,sjukdomsförlopp, förebyggandelindring, uppskjutet av

socialoch hjälp med psykisk ochhindrande återinsjuknande anpass-av
livskvalitets-både ochning. tillgodoses således hälso-behov ärDe som

relaterade.
medicinska discipliner,åtgärder inom samtligaTill hör t.ex.gruppen

gynekologin,invärtesmedicinen,kirurgin,den icke akutamycket av
psykiatrin. exempel kanallmänmedicinen och Sominfektionssjukvården,

flertalet patienter med bl.a.nämnas

underlivsinfektioner
Öroninflammationer

mag-tarmbesvär
sköldkörtelsjukdomar
ljumskbråck
åderbråck

komplikationergallväggssjukdomar akutautom
kronisk luftrörskatarr

urinvägamai nedreinfektioner deblåskatarr och andra

allergier utom astma
migrän
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livmoderframfall
urininkontinens
prostatabesvär
psykiska störningar med bibehållen verklighetskontakt
alkoholmissbruk kan skötas i vård.öppensom

Gränsen mellan svåra mindreoch svåra kroniskasjukdomar flytande.är
Samma patient kan vid tidpunkt såha svåra vårdbehovetsymtom atten

akut, vidär kan det räcka med glesa återbesök.en annan

12.2.7 Vård andra skäl sjukdomän eller skadaav

åtgärderdel tillhandahållsEn inom hälso- sjukvårdenoch attsom avser
tillgodose livskvalitetsrelaterade och inte hälsorelaterade behov. Det är
åtgärder kräver hälso- och ukvårdspersonalens särskilda kompetenssom
och olika kan öka livskvalitetensätt hos människor inte lidersom som

sjukdom eller skada i hälso- sjukvårdensoch mening. Som exempelav
kan operationnämnas närsynthet den vårdsökande slip-görmot attsom

bära tjocka glasögon eller kontaktlinser. Fettsugning, ansiktslyftning,per
borttagande överskottshud ögonlocken och del plastik-andraav en
kirurgiska ingrepp exempel på åtgärderär efterfrågas patientersom av

estetiska skäl och inte jämställdaär med rekonstruktioner påav som
grund svåra missbildningar eller skador. Människor inte harav som
kliniska tecken depression eller psykisk störning kan begära attannan
få läkemedel depressioner för bättre självkänsla och blimot att en mer
aktiva. Operation snarkning för förhindra andningsuppehåll ochmot att -
därav betingade återverkningar hjärt-kärlsystemet och centrala nerv-

tillgodoser hälsorelaterat behov, medan operation för snark-systemet ett
ning inte leder till andningsuppehåll social snarkning endast ärsom
motiverad för tillgodose i för sigoch angeläget önskemål för-att ett att
bättra och närståendes och livskvalitet. Ytterligaresömn exempelegen

ofta åtgärderangelägna från hälso- sjukvårdensoch sida utan att
sjukdom eller skada föreligger utfårdande olika intyg friskintyg,är av
körkort, försäkringar, vaccinationer inför utlandsresor, rituell manlig
omskärelse, sterilisering refertilisering.och
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Gränsfall12.2.8

inte därmedföreligger eller ochföreligga sjukdomOsäkerhet kan omom
svårtkanlivskvalitetsrelaterade. Detpatientens hälso- ellerbehov är vara

förbättrabidra tillkanolika åtgärderutsträckningi vilkenbedöma attatt
avvikelse kanellerlivskvalitet.eller Sammapatienternas hälsa symtom
olika gradmedföraellerbehandlingsbarhetocholika bakgrundha av

undersöknings-Tillgängligaolika individer.handikapp hoslidande och
olika bedöm-naturligtdärförbegränsningar.sina Det årharmetoder att

behovpatienterochläkaresjukvårdshuvudmän,ningar kan göras omav
komplexomfattande ochsånaturligt iocksåoch Det är attnytta. en

uppkommergränskaraktärsjukvården fallorganisation hälso- och avsom
övrigainom denkategori. Liksomi någoninte går placeraattsom

ochutvecklingenmedicinskahär densjukvården kan ävenhälso- och nya
ändras.medförakunskaper gränsernaatt

exempli-kanlivskvalitetsrelaterade behovochsfallen hälso-mellanGrän
psykiskavissakortväxthet ochuttaladbarnlöshet,ofrivilligñeras med

personlighetsdrag.ochbesvär

barnlöshetOfrivillig12.2.8.l

sjuk-ellersvär skadaföljdbarnlöshetofrivillig ärfalldelEn enen avav
äggledar-fall kancystisk fibros. andraryggmärgsskada eller Idom, t.ex.
sällaninfektion. ärklamydia- ellerefterhoplödda annanna vara

ofrivilliga barnlöshetendensambandet medsubtil ochrubbningen mer
fastställas hosintehuvudavvikelsenågon överoklart. Ibland kan taget

flertalförfogarsjukvården överHälso- ochkvinnan eller ettmannen.
fertilise-vitrooch instimuleringhormonellinsemination,metoder såsom

framgång kanstigandemedprovrörsbefruktningring IVF, av-som
barnlösheten.ofrivilligahjälpa den

livskvalitet ochförsämraduppleverbarnlösaMånga ofrivilligt enpar
livskvalitetsrelaterat biologiskbehov. Närmotiveratdärför välhar ett en

ocksåföreliggerellerpåvisas kvinnan etthosrubbning kan mannen
beroendeavvikelserpåvisa ärMöjlighetenhälsorelaterat behov. att av

underundersökningsmetoderna ärdrivs ochundersökningenlångthur
utveckling. rimligtintedärför det ärUtredningen attständig attanser

rubbning.biologisk Denpåvisadpå fall med ochåtskillnadgöra utan
regel oberoen-också iofruktsamma ärdetlivskvaliteten hossänkta paret

inte.påvisas ellerrubbning kande av om en
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12.2.8.2 Kortväxthet

Framställning tillväxthormon TH har möjliggjort behandlingav av
sådan kortväxthet beror brist BehandlingenTH. medförsom nor-

Ävenmal tillväxt och viktigtär medicinskt framsteg.ett andra patologis-
tillståndka kortväxthet kan behandlas med TH.av

kanTH emellertid användas för öka tillväxten i andra falläven ochatt
Ävenanvänds också där befolkningen kortväxt, bl.a.är iJapan. Sverige

efterfrågas vid kortväxthetTH innebär betydande avvikelsesom en men
ändå måste bedömas utslag för ärftligt betingad variation utanvara en
hormonrubbning.

Tillförsel i sådana fallTH betingas inte sjukdom tillgodoserutanav av
önskemål från människor nå viss kroppslängd.ett många fallIatt ären
föräldrardet sina barnsgör kortväxthet till problem, varför detettsom

kan hävdas deras attityder borde bearbetas barnetatt än attsnarare ges
föräldrarTH. Kortväxta kan dock själva ha upplevt de problem som

kortväxthet kan medföra och de befarar barnet kan drabbas påatt samma
Sätt.

realitetDet är kortväxthet kan medföra lidande och försäm-att etten en
Åtgärderlivskvalitet,rad bl.a. mobbning. attityder i befolk-motgenom

ningen kan i bästa fall förväntas ha effekt först på längre sikt. tillför-Om
sel kan minskaTH lidandet och förbättra livskvaliteten detav vore en
vinst för den drabbade individen.

Samtidigt utredningen har förståelse för kortväxthet kanatt extremsom
innebära lidande och försämra den enskildes livskvalitet kanett normala
variationer i princip inte betraktas sjukdomar. skäl förEtt detta ärsom
svårigheten dra likhetgränser. I med ofrivillig barnlöshetatt torde den
dåliga livskvaliteten oberoende biologisk rubbning på-kanvara av om en
visas inte.eller Indikation för behandling med föreliggaTH kan börmen

strikt.vara

12.2.8.3 Psykiska besvär eller personlighetsdrag

Psykoterapi ingår vanligen i vården psykiska störningar. Vid bl.a.av
vissa ångesttillstånd psykoterapi stabil förbättring läkeme-änger en mer
del. Psykoterapi kan dock också efterfrågas inteav personer som upp-
fyller kriterierna på psykisk störning önskar befrämja sin personlig-men
hetsutveckling. Människor känner sig deprimerade eller ängsliga,som
plågas överdriven noggrannhet eller brist självförtroende kan sökaav
hjälp hos psykoterapeuter efter kortare eller längre behandling kansom
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mognad personligheten.få besvären minska och befrämja Iatt en av
förbättring livskvalite-fall således behandlingen medföradessa kan en av

förelegat.hälsorelaterat behov harmedan det tveksamtärten, ettom

l2.2.9 Vård dokumenterad nyttautan

livskvalitetsrelateradei både hälso- ochBehoven denna kan varagrupp
erbjuder ingen dokumen-åtgärder hälso- och sjukvården hardemen som

dokumenterad.till frånvaroibland kan och medterad nyttanytta; av vara
kostnadseffektivitetsprincipen också behovs-striderDet motmot men

intediagnostiska terapeutiska insatserprincipen vidta eller göratt som
tillför enskilde och ledainnebära påfrestningar denkanDessanytta.

användning.tillförbrukning kan komma bättreresurser som annarsav
som ineffektiva insatser eller insatserexempel påFöljande kan utanges

dokumenterad nytta:

tillräcklig.Tillstånd egenvårddå äro

mångfacetterat fält. belysaochdagens sjukvård detta FörI är attstortett
luftvägsinfektionerokompliceradevad det innehåller kan övrenämnas

ultraljud bihå-undersökning medlaboratorieundersökningar ochdär av
Slentrianmässig medicinering medöverflödiga.loma i regel är t.ex.

enskilde ochonödig ofta skadlig för denantibiotika såvälär sam-som
resistensutveckling. Eftertill risken förhället i bl.a. med hänsynstort,

tillräckliginformation egenvård i regel ocksåläkarundersökning och är
sömnstöming.vid tillfällig huvudvärk ochstukningar, liksomvid enkla

effekt.Hälsoundersökningar dokumenteradutano -
EKG-undersökningar ochRutinmässiga laboratorieprover, röntgen-o

indikation.medicinskundersökningar utan
laserbe-för behandling ryggbesvärofta använda metoderFlera avo

ultraljud.handling,
Operation vid lindriga prostatabesvär.o

visat sig varkenobotlig sjukdom sedan denbehandlingFortsatt av eno
meningsfull.ändamålsenlig ellervara

Åtgärder döendet och inteendast förlängeri livets slutskede somo
lidandet.lindrar

visserli-finns metoderinsatserdessa exempelUtöver nyttautan som
tilli förhållande denobetydligvissa effekter därhar ärnyttangen men

de betydan-medföra för patienten ochpåfrestning besvikelse de kanoch
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läkemedelsbehandlingförbrukas. Dit lättde hör t.ex.resurser som av
blodfetterblodtrycksstegring eller måttligt förhöjda hos ochav yngre

medelålders personer.
behandlingar utförsonödiga undersökningar och icke verksammaAtt

handledning,på bristande erfarenhet, otillräcklig eller dåligkan bero
oförmågabristfällig särskilt vid obotliga sjukdomarkunskap och, kanske

människors existentiella nöd. Tidsbrist kan ibland bidra tillmöta attatt
undersökning i för medordinerar behandling eller ställetläkaren atten

diskutera igenom situationenpatienten och anhöriga och gemensamt
effekt. finnstill åtgärderna inte få önskad Iblandkomma fram kanatt

för bli kritiserad anmäld inte allt denockså rädsla eller görs. Iatt om
inteåtgärd motiveras i journalen ochmån avstående från vidtaatt en

befogad.försumlighet sådan rädsla inte Sompå slarv ellerberor är
frånsjukvårdspersonal avståtidigare erfaren lättareharnämnts attmer

diagnostik behandling mindre erfaren.onödig och än
såspridningen medicinska metoder oftaproblem årEtt är att av nya

nåttinte hinner genomföras förrän metodernasnabb utvärderingaratt
olikaetablerad praxis. kontinuerligt söka bedöma värdetAttstatus avav

integrerad delbehandlingsmetoder börundersöknings- och vara en av
vid undervisnings-ständigt pågående främstsjukvården och processen

utvärderinggrundadsystematisk och vetenskapligtsjukhusen. En mer
uppföljning patienterna ochkonsekventförutsätter dock samman-aven

kontrolleradevårdens viktigt instrumentställning resultat. ärEttav
ändamålsenlighetenkliniska prövningar för fastställa ävenatt av nya men

Sverigeundersöknings- behandlingsmetoder. sär-etablerade och l görs
utvärdering medi-utvärderingar beredning förskilda bl.a. Statens avav

kritisktsig expertpanelercinsk metodik baserarSBU. Dessa av
klinisk forskning i Sverige och andra länder.bedömda resultat av

lagstiftning granskas läkemedel Läkeme-enlighet gällandemedI nya av
intediagnostik behandlingför ochdelsverket, medan andra metoder

prövning. framstårlika ingåendebehöver underkastas Detta somen
inkonsekvent.

sjukvården kan vidåtgärder inom hälso- och närma-praktiseradeNu en
vetenskapliga litteraturen kansigutvärdering visa Denutan nytta.varare

bedömningarpå olika och olika kanibland värderas görassätt om egen-
därför naturligti enskilda fallet.vård tillräcklig det ärDetär att me-

Somi situationer delade blandningarna vissa kan även experter.vara
vidtill olika och ställ-riktlinje vid tilldelning verksamheterav resurser

föreslår utredningeninför enskild patient dockningstagande nyttanatten
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klinisk erfarenhet skallfastställd vid klinisk prövning eller baserad --
vägledande faktor.vara en

Sådana försvåras beslut måste fattas snabbt elleröverväganden närnär
motståbeslutsfattarna bristande erfarenhet eller har svårthar yttreatt

påtryckningar, önskemål.krav och

12. Prevention3

sekundärprevention.handla primär- ellerFörebyggande insatser kan om
insjuk-till hindra någon huvudPrimärprevention syftar över tagetatt att
sjuka;sekundärprevention inriktad på redandemmedan är ärsomnar

åter-behandling söker förhindraeftersträvar tidig upptäkt och ellerman
prioriterings-grundsjukdomen.insjuknande komplikationer tilloch Ur

olika preventiva åtgärder vid uk-rimligt jämställasynpunkt detär att
likartad svårighetsgrad.domstillstånd av

inriktad på in-verksamheten kanStrategin i den förebyggande vara
befolknings-befolkningen. Prioritering olikadividen eller hela av
behov inomsinsemellan eller andrabaserade preventiva insatser gentemot

politiska beslut. kan gällaoftasthälso- och sjukvården sker Detgenom
infor-olycksförebyggande ellerkampanjer rökning,t.ex. mot program

könssjukdomar.mation skydd motom
grunds-ofta integrerad del i vårdenIndividinriktad prevention är aven
grund-i form hälsoråd oberoendejukdomen ocksåkan avges avmen

mångaför verksamhetensjukdomen. Beslutsfattarna avmenger ramarna
gäl-ldinikvårdcentralsnivå. kansker på Detfaktiska prioriteringarnade

själv-hjärtinfarkt,återinsjuknande efteråtgärder för förebyggaatt
underlivsinfektionerallvarligagrundmordshandlingar, barnlöshet av

individinriktadnjurskador vid diabetes.eller och Annanögon- preven-
rökning, alkoholkonsum-hälsoråd i frågortion omfattar allmänna som

prioriteringshänseende kantion, motion, kost, buller Isexualvanor, etc.
preventi-grundsj och desjälvainte skilja behandlingman av

ingår i vården.insatserva som
nationellpå ellerpreventionen ingår insatserden befolkningsinriktadeI

Hit hör bl.a.landstingsnivå lokalt hälsoarbete.samt

Mödrahälsovârd
Barnhälsovård

Smittskyddsarbete
arbetsmiljöArbete för bättre
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Befrämjande sunda solvanorav
Vaccinationsprogram
Ungdomsmottagningar och preventivmedelsrådgivning
Riktade hälsoundersökningar för tidig diagnostik bröst- liv-ochav
moderhalscancer hjälpmed mammografi gynekologiskaochav
hälsokontroller

Förebyggande tobaks- och alkoholmissbrukmotprogram
Stödgrupper för ipersonal yrken för motverka utbrändhet.utsatta att

befolkningsinriktadedessa handlar ofta påverkaI det lev-attprogram om
nadsvanor, i riskbeteendensynnerhet inom befolkningen.hela Detta

särskildaställer krav på insatsens värde säkerställt.äratt
Ett problem massundersökningar befolkningsinriktadär ochannat att

prevention riktar sig till många endast fåtal direktharett nytta.varav
Effekterna visar sig i regel först på lång sikt och kan svåra skiljaattvara
från inverkan andra faktorer. Nackdelarna förebyggandemedav program

inte alltid kända i detalj; kan hälsoundersökningar för tidig diag-är t.ex.
nostik inge hos del de undersökta. Behandlingstorav cancer oro en av
måste erbjudas förändringaralla med många inte skulle utvecklatrots att
tumörsjukdom.

förebyggande i förhållandekostnader till effekternaDe programmens
ofta otillräckligt Så gäller förkända. mammograñ förär närvarandet.ex.

undersökning år kvinnor i åldrarna 50-69 år; skulle under-vartannat av
sökningsintervallen bli förkortare kan kostnaden upptäcka ytterligareatt
fall bröstcancer bli hög.mycket Exempel resurskrävandeav program

kostnadseffektiviteten dåligt kartlagddär rutinmässig ultraljuds-är är
undersökning gravida kvinnor och många hälsoundersökningar, t.ex.av
inom företagshälsovården.

de enkäter, utfrågningar sjukvårdspersonalI och med allmänhet,möten
och beslutsfattare utredningenhar uppslutning kringmött storen preven-
tion högprioriterat område. till påfrestningarMed hänsyn de ochettsom
kostnader preventiva åtgärder medför dock utredningen deattsom anser
förebyggande bör begränsas till angivna insatser därprogrammen ovan
effekterna antingen klart dokumenterade, eller där detär utan att veten--
skaplig dokumentation föreligger råder enighetallmän om program--

värde. Till förstaden hör vaccinationer,rökstopp ocht.ex.mens gruppen
till den andra bl.a. mödrahälsovård, barnhälsovård och åtgärder för att
förhindra spridning könssjukdomar.HIV-smitta och andra Förebygg-av
ande insatser arbetslivet, olycksfallsprevention, sanering arbets-t.ex. av
miljö och Stödgrupper för ipersonal särskilt yrken primärtärutsatta
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offentligt finan-faller således utanför denarbetsgivarens åliggande och
16.sierade sjukvårdens uppgifter också kap.häslo- och se

föremål förpreventiva blirangeläget deävenDet är att programmen
biverkningarutvärdering effekter, och kost-fortlöpande med avseende

nader.
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prioriteringarförRiktlinjer13

tidigareprioriteringar baseraderiktlinjer förfinnerUtredningen
priori-bredaexemplifierade medprinciper ochredovisade etiska

riktlinjerSådanaförhållanden.för svenskaägnadebästtetsgrupper
omständigheter itill speciellahånsynstagandeförutrymmeger

befriar inte besluts-förhållanden.till lokala Deenskilda fall och
prioriteringar.förfrånfattare ansvar

prioritering på poli-vidutformningdelvis olikaRiktlinjerna får
fördelning2. Vidnivå tabell l ochklinisktiskadministrativ och

vårdsjukdomar,livshotande akutavårdföreslås att avav resurser
får högstalivets slutskedevård iochkroniska sjukdomarsvåraav

sinnedsättningbetydandevaraktig ochmedprioritet. Människor av
detverksamhetenkliniska ärdensärskilt beaktas. Iautonomi skall

sjukdomartillstånd ochakutalivshotandenaturligt utanatt som
tillstånd ellerinvalidiserandetill varaktigtbehandling ledersnabb

hand först.för tidig död tas om
till-effektivitet placerasdokumenteradPreventiva insatser med

sjuk-ochenligt hälso-habilitering-rehabiliteringmedsammans
politiskadmin-vidprioritetsgruppeni högstavårdslagen 3 § näst

liksompreventionen,befolkningsbaseradeprioritering.istrativ Den
undervisningochkatastrofplaneringutvecklingsarbete,forskning,

finansiering.kräver separat
före-sjukvårdochfinansierad hålso-solidarisktochGemensamt

bedömning,medicinskgrundaddärpådiagnostik ochomfattaslås
habiliteringrehabiliteringskada,sjukdom ellervård på grund av

Eftersom den allraeffektivitet.dokumenteradprevention medoch
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delen ingår istörsta dagens hälso- sjukvårdoch föreslås blisom
finansierat utredningen det inte motiverat igemensamt attanser

detta införasammanhang begreppet grundtrygghet.
Utredningen finner vård svåra kroniska sjukdomar ochatt av

vård i livets slutskede får för litet i förhållande till lägreresurser
prioriterade inteobalans iDenna är överensstämmelsegrupper.

humanitärmed grundsyn, den utredningen föreslagna etiskaen av
plattformen eller de grundläggande motiveringarna för solida-en
riskt samhällsfinansierad sjukvård. fortlöpande analys vårdenEn av
krävs så tillföraskan för säkra hög kvalitetatt attresurser en av
dessa vårdområden.angelägna

13.1 Förebilder

för prioriteringModeller i andra länder och i Sverigepresenteratssom
redovisats ihar kap. Utredningen listor inteOregontyp ärattanser av

lämpliga i Sverige. har mekanisk inteDe prägel förutrymmeen som ger
hänsynstaganden till speciella omständigheter enskildai fall. Med den
snabba medicinska utvecklingen riskerar listorna inom kort bli för-att
åldrade.

siguttalade olika modeller för prioritering i utredningensDe som om
första enkät bilaga 3 ansåg genomgående den norska modellen bordeatt
läggas till grund för utredningens sådanöverväganden. uppläggningEn

sedan vunnit uppslutninghar bred i remissvaren och i efterdebatten

utredningensavlämnandet första betänkande bilaga 2 3.ochav
Utredningen förordar därför modell liknande den norska, med etten

antal breda kliniskamed exempel baserade på de grundläggandegrupper
etiska värderingar redovisats diskuterats ioch kap. 10. sådanEnsom
modell lättare vården möjlighetär utvecklas, bättrenäratt anpassa ger

formulera allmänna mål för sjukvårdenhälso- och ochatt ut-ger mer
hänsyn till individuella behov.att tarymme
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13.2 Prioritering olika nivåerpå

Som beskrivits i kap. prioritering4 sker olika nivåer. praktikenI
skiljer sig politiskadministrativ prioritering och prioritering i klinisk
verksamhet både till syfte och genomförande. etiskaSamma principer bör
dock styrande alla nivåer.vara

politiker och förvaltningar fördelarNär ställs krav be-resurser en
hovsbaserad planering utifrån hela den berörda befolkningens behov. I
möjligaste mån bör den utgå från epidemiologiska sjuklighetdata hurom
och riskfaktorer fördelar sig i upptagningsområdet. Politiskadministrativ
prioritering således befolkningsinriktad,är rör böranonyma grupper,

opersonlig, sker vanligtvis efter grundlig beredning och ofta vid ettvara
tillfälle.

kliniskI verksamhet gäller det enskildaden människan bästaatt ge
möjliga vård, givna ekonomiska avvägningaräven och mellanom ramar
konkurrerande behov kan medföra begränsningar. Prioritering i klinisk
verksamhet således individinriktad, enskilda människor,är rör är person-
lig, måste ofta fortlöpandeske snabbt, och hänsynstagande tillmed en
ständigt föränderlig verklighet.

Flera i kapitel 6 refererade utredningarnade i länder har inteandraav
preciserat de rekommenderade riktlinjerna prioriteringavsedda förärom
på klinisk individnivå eller politiskadministrativ befolkningsbaserad
nivå. olika förutsättningarna dockDe bör enligt utredningens mening

till vissa skillnader i riktlinjerna förleda prioritering praktiskaoch deras

tillämpning.

13.3 Gemensamma riktlinjer
etiska principerna tillämpadeDe vårdens innehåll följande riktlin-ger

jer för såväl politiskadministrativ klinisk prioritering:som
Större behov vård går före mindre behov.av
Vid sjukdom och livskvalitetsrelaterade principskada behov iväger

lika hälsorelaterade behov.tungt som
sjukdoms- diagnosgrupp prioritet iNär eller har hög gäller deten

princip samtliga effektiva vårdåtgärder: diagnostik, behandling, omvård-

habiliteringrehabiliteringnad, prevention. fåroch andra handI en av-
vägning ske mellan de olika åtgärderna.

Människor till följd sjukdom förmågaeller skada har nedsattsom av
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liksom barntydliggörande sina behov,till självbestämmande eller utanav
finnsspeciell uppmärksamhet.förtjänar Detansvarsfulla vårdnadshavare

liksomautonomin, detvaraktighet nedsattaoch dendock olika grad av
prioriteringUtredningensvarierande styrka.vårdbehovfinns avav

pådärför modifieras beroendeautonomi fårmänniskor med nedsatt
fall.i varje enskiltomständigheterna

stimulera till, instrueramöjlighetenalla börInom att omgrupper
tillegenvårdstöd föroch tas vara.ge

inte helleranvändas och därmedbör inteVårdåtgärder utan nytta
prioriteringsalternativen.ingå bland

fårsärskild lagstiftningsjukvård regleradochHälso- är genomsom
psykiat-smittskyddslagen,vård enligtHit hörgaranterad resurser.anses

gällervård och legala aborter. Sammarättspsykiatriskrisk tvångsvård,
dödsorsaker,fastställa göra rättsme-skyldighetenlagregleradeden attatt

utlåtandenutfärdaundersökningar ochrättspsykiatriskadicinska och att
därom.

prioriteringadministrativPolitisk13.4

sammanfattade för-till i tabell 1riktlinjerna leder detnämndaDe ovan
politiskadministrativ nivå.vid fördelningslaget resurserav

Åtgärderna rangordnade.inbördesintevarje prioritetsgruppinom är
åt-likvärdighetenprinciperna innebär docketiskaUtifrån de valda av

livslängdinteutredningenprioritetsgruppinom Igärderna ansett attatt
målhälsorelaterade börlivskvalitet, inte hellerframförprioriterasbör att

livshotandeVård akutamål.livskvalitetsrelateradeframförprioriteras av
vård i livetspalliativochkroniska sjukdomarsvåratillstånd, vård av

Männi-fördelas.prioritetlika högsåledes närslutskede bör resurserges
särskiltautonomi beaktas.börmed nedsattskor



Riktlinjer för prioriteringar 155

Tabell 1 Prioritetsgrupper vid politiskadministrativ prioritering

Prioritets- Vårdinnehåll

EFUPP

I Värd livshotande akuta sjukdomar sjukdomarochav som
behandling leder till varaktigt invalidiserande tillståndutan
för tidigeller Vårddöd. svåra kroniska sjukdomar.av

Palliativ lindrande vård i livets Vårdslutskede. männi-av
skor med nedsatt autonomi.

Prevention med dokumenterad nytta.
Habilitering rehabilitering enligt hålso- sjukvårds-ochm.m.
lagens definition.

VårdIII mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.av

IV Gränsfall.

VårdV andra skäl sjukdomän eller skada.av

Liksom forskning, katastrofplanering undervisningoch finansieras den
befolkningsinriktade preventionen från olika källor. Enligt gällande
lagstiftning sjukvårdenshar dock hälso- och huvudmän det övergripande

för befolkningens därmedhälsa och för planering ochansvaret genom-
förande preventiva åtgärder. Våra kunskaper orsakerna till olikaav om
sjukdomar ökar snabbt. Flera organisationermyndigheter och har intresse
och för medverka i preventivt arbete. dock angelägetDet äratt attansvar

den specialiserade sjukvårdenäven primärvårdenoch sig iengagerar
verksamheten. Nödvändiga för ändamålet bör därför avsättasresurser
inom sjukvården.

såväl humanitäraAv habiliteringrehabiliteringekonomiska skäl årsom
angelägen. ingår främst habiliteringrehabiliteringI den ochgrupp
hjälpmedelsförsörjning tolktjänst för dövblindadöva och be-samt som
drivs landstingens centraler för medicinsk rehabilitering, syncentraler,
ögoncentraler verksamheten vid kunskapscentra för habilite-etc. samt

Övrigring rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen 3 habilite-§.
ringrehabilitering ingår i varje medicinsk verksamhet och bör följa
prioritetsgrupperna.



för156 Riktlinjer prioriteringar

behovs-solidaritetsprincipen i första hand tillgo-i enlighet medFör att
skål sjuk-vårdbehov bör vård andrasjukas skadades ändose de och av

vård mindre svåraha lägre prioritetskada V ändom eller grupp av
exemplifieradeGränsfallensjukdomaroch kroniska grupp III.akuta

hormonbehandling kortväxthetofrivilligåtgärder barnlöshet,med mot av
psykoterapirubbning ochpå hormonell eller närinte beror annansom

föreligger placerade ipsykisk störning IV.tveksamt ärdet är gruppom
föranlett så mångaså mycket debatt ochfråga har väcktIngen annan

ofrivilliga barnlösheten.till utredningen denpersonliga hänvändelser som
assisterad befruktningutredningenbetänkande placeradesitt förstaI

omfattadeiestetisk plastikkirurgimedtillsammans en grupp somm.m.
ifråga-ställningstagandet harsjukdom eller skada.vård andra skål änav
läkareförening och berördamånga barnlösa derassatts avavpar,av

innebär och de alltofrivillig barnlöshetframhållit lidandedet somsom
erbjuder.provrörsbefruktningbehandlingsmöjligheter s.k.bättre som

frågan sigställtremissinstanser kommenteratSamtidigt flertalethar som
första betänkandet. Sammaställningstagande i detutredningensbakom

8.sjukvårdens huvudmän kap. Detill befolkningen ochgäller enkäter
fåoavvislig rättighet barn och pekatbl.a. ifrågasatt dethar är attom en

delvis täckskostnader endastalternativ i form adoptionpå avav vars
offentliga medel.

i olikaskrivelser ochtagit intryck inkomnaUtredningen har sam-av
föreningen IRISenskilda barnlösaframförda synpunktermanhang par,av

utredningen,sina överväganden harresultatberörda läkare. Somoch av
tillståndrenodlatförslagen i första betänkandet,jämfört med en grupp av

ofta effektiva och angelägnanämnda,innefattar deåtgärderoch som
åtgärderna.
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13.5 Prioritering i klinisk verksamhet

kliniskI verksamhet föreslås prioriteringden framgår tabellsom av

Tabell 2 Prioritetsgrupper i klinisk verksamhet

Prioritets- Vårdinnehåll

STUPP

Vård livshotandeIA akuta sjukdomar. Vård sjukdomarav av
behandling leder till varaktigt invalidiserandeutansom

tillstånd för tidigeller död.

Vård svåra kroniska sjukdomar.IB Palliativ lindrandeav
vård i livets slutskede. Vård människor med nedsatt auto-av
nomi.

Ä
Individinriktad vidprevention kontakter sjukvården.med

Habiliteringrehabilitering enligt hälso- och sjukvårds-m. m.
lagens definition.

Vård mindre svåraIII akuta och kroniska sjukdomar.av

Gränsfall.IV

Vård sjukdomV andra skål eller skada.ånav

Till skillnad från prioritering vid fördelning politiskad-av resurser
ministrativ nivå åtskillnadhar gjorts åtgärderna i priori-den högstaen av

betingas den kliniska villkor.Detta verksamhetens Itetsgruppen. av
akuta situationer måste snabbt omhändertagande allvarliga akuta till-av
stånd praktiska före. Livshotande tillståndskäl bryter all turord-av
ning och hand omgående. innebär inte övriga vårdbehovDettas attom
inte tillgodoses endast i situationer får efter.de akuta kommautan att
Utredningen vill behandling svår lindringdock understryka smärta,att av

ångest, lidandeandnöd, och svårt hos kroniskt sjuka börtörst annatav
jämställas övriga åtgärder.med akuta

Individinriktad prevention följer i prioritetsgruppema. Preventionregel
för hejda försämring eller förebygga komplikationer hosattsom ges
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såväl nyttoskäl.förhöjd risk behovs-med angelägenär somavpersoner
vid kontakter medtill enskilda ellerHälsorâd kan gruppergessom

förhindra eller fördröjai kansjukvården placeratshar II. Degrupp
förfaraskalldirekt livräddande. Råd hurinsjuknande och kan manvara

nackhuvudvärk kanplötsligt insättandevid ellerakuta bröstsmärtor t.ex.
hjämkärl snabbt kommerhjärtinfarkt eller brustetmedföra ettatt en

vård.under

prioritetsgrupperingBegränsningar med13.6

inteyttringar detspännvidden i sjukdomars ärPå grund den storaav
medicinskameddefiniera olika prioritetsgruppernamöjligt dealltid att
varierandekroniska sjukdomar kanSåväl akutadiagnoser. vara avsom

ochpatient. Vårdentillsvårighetsgrad från tid hos enavannan samma
olika prioritets-stadier idärför olika hamnasjukdom kan undersamma

grupper.
ansvarigakliniska verksamheten vägade för denankommer attDet

liksom bevakavården,förväntadeoch denbehovet att attnyttan av
kostnadseffektiv möjligt.patient blir såvarje enskildvården somav

sjukdomars svårig-avvägningar mellanvanskligtkan göraDet attvara
förframhävandeensidigtvård.hetsgrad och Ett nyttannyttan avav

fall får företrädebehandlingsbaraoch lätttill akutapatienten kan leda att
intevårdeffekternahandikapp där ärkroniska sjukdomar ochframför av

lika slående.
måste dockprioritetharangelägna behovenSamtidigt desom mera

de harsjukvårdens närkompetens ävenfå utnyttja hälso- ochmänniskor
praktiken krävseffektivt.åtgärdaskan Isvåra sjukdomarmindre som

avseende hälso-effekt medsåväl behovtilldärför hänsynstagande som
uppfattningutredningensmål.livskvalitetsrelaterade Det äroch att

gjort dennarimligti Sverige har sättsjukvårdenochhälso- ett grann-
påkravinnebärariktlinjer skulle störredetaljeradeavvägning.laga Mer

tillåter.omständigheternaexakthet än
inne-i prioritetsgrupperindelningarframhålla allavillUtredningen att

Prioritetsgruppernaverklighet. ärkomplexförgrovningbär enaven
förutsätt-den enskildesfullständig kännedomEndastheterogena. omen

indelningen iföreslagnaprioritering. Dentill adekvatningar kan leda
redovisade etiska övervä-sig på tidigaregrundarprioritetsgrupper, som

tillsam-riktlinjerbetraktasdärförprinciper, börganden och som,som
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i enskilt fall, tillmed omständigheterna varje kan vägledningmans vara
vid prioriteringar. Utredningen vill dock understryka förutsättningaratt
för sådana i individuella fall finns endast vid prioritering påhänsynatt ta
klinisk nivå.

tvingas prioritera i enskilda fallet skall kännaFör den detatt som
motivation härför nödvändigt ukvårdsresur-det uppleverär att attman

i utnyttjas så möjligt. anledningenväl Av den detärstortserna som
betydelsefullt rationaliseringar effektiviseringar, inte påver-ochatt som
kar vårdens kvalitet, föregår eller åtminstone sker parallellt med priorite-
ringar i vården.

praxis prioriteringar13.7 vid medStämmer

målen

Utredningen måste flera medicinska åtgärder hörkonstatera deatt somav
bristfälligttill sjukvårdens rutiner ofta naturliga skål,hälso- och är, av

sig litenvissa efter utvärdering kan visa ha ellerutvärderade och att
också sådan utvärderingingen ochSom ärnämntsnytta. en sane-ovan

ständigt pågående inom sjuk-ring angelägen och bör vara en process
villvården. Utredningen den bakgrunden understryka det angelägnamot

bedömningi forskning syftar till värdet använda ochatt som av av nu
sjukvården får nödvändigt stimu-inom hälso- och stöd ochmetodernya

förslag i frågan iUtredningen återkommer med kap. 17.lans.
Även frångenomförbartdet önskvärt torde det knappastär attvaraom

allvarliga sjuk-sjukvården övervård mindrehälso- och helt utrensa av
går behandling.skadordomar och över utansom

viktigaste i avsnitt dock förUtredningens slutsats detta närvaran-är att
tillfår för litet i förhållandefmns obalans, såde IBatt resurseren grupp

sig utredningens enkäter,och slutsatsen baserarIII. Dengrupp
brister iutfrågningar vid vilka framkommit betydandekonferenser och

kroniska sjukdomar och gamla. Aktuellavården patienter med avav
Ävenbilaga 3. dettaincitament också förstärka den tendensenkan

utredningen anordnadebekräftades i många remissvar, under de av
utfrågningarna vid regionala konferenserna efter första betänkan-och de

sådan fördelningUtredningen vill understrykadets avlämnande. att en av
intehumanistisk människosyn,inte medstämmer överens enresurserna

motive-principer eller grundläggandeheller med utredningens etiska den
samhällsfmansierad sjukvård.ringen för solidariskten
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Grundtrygghet13.8

definierautredningen lämplighetenEnligt direktiven skall överväga attav
sjukvård skallminiminivå hälso- ochgrundtrygghet eller somaven --

för-iinvånare. Likaså har utredningen uppdrag lämnaerbjudas alla att
ståsjukvården skallfinansierade hälso- ochslag till vad den gemensamt

enskilde patienten själv betala.för och vad den bör

utredningensjälvklart vårdUtredningen det dennärmast att somanser
politiskadministrativ nivåriktlinjer för prioriteringi sitt förslag till

priori-finansieras högai prioritetsgruppl skall Denplacerat gemensamt.
måste den vårdenbeslutsnivåer beaktateringen innebär alla attatt man

bedrivas med i allamåstesärskilt angelägen och krävande ochär en
kvalitet.avseenden hög

prevention hälso-befolkningsbaserad ochprioritetsgrupp återfinnsI
hjälpmedelsförsörj-inkl.habilitering rehabiliteringundersökningar samt

delar vår-inte integreradeindividinriktad preventionning och är avsom
individinriktadsåvälför befolkningsbaseradFörutsättningenden. att som

attden Habili-bedrivas finansierasprevention skall kunna är gemensamt.
hjälpmedelsförsörjning verksamheterrehabilitering inkl.tering är storav

själv-främja oberoende ochbidrar tillför livskvaliteten ochbetydelse att
sålundaUtredningenfunktionshinder.människor medkänsla hos anser

finansiera-skalli prioritetsgruppåtgärdernaäven gemensamtatt vara
de.

medföra betydande obe-kani prioritetsgruppMånga tillstånden IIIav
i tid.och behandlas Ut-de upptäcksriskerar förvärrashag eller att om

isjukdomar III,därför vården deredningen ävenatt somgruppavanser
finansierasegenvård, börräckhåll förär gemensamt.utom

framförts efter förstasynpunkterminst bakgrund deInte mot somav
inställning tillutredningen generösbetänkandets avlämnande att enanser

därför. Omså medelönskvärd avsättsgränsfallen grupp IV är att
rimligt huvudman-otillräckliga kan detemellertid är attvararesurserna

Vidför åtgärder.kostnader dessasamhälletsi första hand begränsarnen
antalet behand-rimligt begränsadetofrivillig barnlöshet attt.ex.synes

behandlasså endast barnlösaindikationemalingsförsök, skärpa att par
kliniskaVidbehandlade. denkostnadstäckningen från dehöjaeller

sin kunskapansvarige läkaren basenprioriteringen denhar omav
förutsättningarsärskildabehandlingsbarhetenberörda ochlidandet hos de

Liksom vidprovrörsbefruktning.skall erbjudasvilka fallavgöraatt som
prioriteringsperspektiv,samlatprioritering kan iövrig klinisk det, ett
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leda till vissa fall ofrivillig barnlöshet lägrehögre, andraatt av ges
prioritet.

Med undantag fall utredningen behandling kort-extrema attav anser av
växthet inte beror inte finans-hormonell eller rubbning börsom annan
ieras offentliga sjukvården. Påden motsvarande bör försättav resurser
psykoterapi i första tillhand behandling fall uppfyller gängseav som
kriterier på psykisk störning.

Vård andra skäl sjukdom finansieraseller skada börän grupp Vav
dagens läge finns inom den sektorn betydandeIgemensamt. attresurser

kan användas för hälso- ukvårdsbehov.angelägna ochspara som mer
och solidariskt finansierade vården föreslås såledesDen gemensamt

omfatta diagnostik och därpå medicinsk bedömning, vård pågrundad
grund sjukdom eller skada, habiliteringrehabilitering prevention,ochav
dvs. vad ingår i vid resursfördelning politisldad-påI-IIIsom grupp
ministrativ nivå. Eftersom därmed den allra delen hälso- ochstörsta av
sjukvården föreslås bli finansierad utredningen intedetgemensamt anser
motiverat i införadetta sammanhang begrepp grundtrygghet elleratt som
miniminivå.
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14 Tillämpning riktlinjernaav

för prioriteringar

Allmänt riktlinjer för prioriteringaraccepterade kan bidra till god
resursanvändning, kan inte sjukvårdenslösa problem detmen om
finns mellan tillgängliga vårdbehov.och Deett stort gap resurser
kan stöd ukvårdshuvudmän klinisktoch verksammaett attvara
slå vakt för de angelägna behoven med bevaradmestom resurser
kvalitet vården och inte tillgodose mindre motiverade behov,attav
önskemål och krav.

Behovstäckningen bör högre i högre prioritetsgrupper iänvara
lägre. Om inte räcker till allt det i solidariskärresurserna en
samhällsñnansierad sjukvård slåangeläget vaktmest att om resur-

för bibehållande kvalitet vården inom prioritera-hög högtser av av
de grupper.

Vid fördelning sjukvårdshuvudmannen vilkakanav resurser ange
behov inte prioriteras. vård enskild patientBeslutsom om av en
måste fattas inomdock för hälso- och sjukvårdspersonalensramen
professionella Rådgivande prioriteringskommittéer kanansvar. ge

vid prioriteringstöd på olika nivåer.
de i dag tillämpas i Sverige samtligaAv kanstyrsystem som

användas för underlätta tillämpningen prioriteringsmodellatt av en
erbjudaoch instrument för uppföljning. avgörande vilja ochDet är

förmåga politisk-administrativ nivå och kunskaper, intresse och

ledarförmåga klinisk nivå. Små ansvarsområden försvårakan att
vid behov erbjuda enskilda patienter vård.angelägen dyrmen
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tidiga-principerna kapitel 10 och ll och deTillämpningen de etiskaav
kapitel 13 kan strukturerariktlinjerna för prioriteringarnämndare

likformighetvissvid svåra avgöranden ochöverväganden garantera en
inte hälso-kan dock lösai användningen landet. Deöverresursernaav

vår-mellan deoch sjukvårdens problem är stortgapet somresurserom
förväntas tillgodose.behov denden och dedisponerar

Fördelningsalternativ14. l

tydligare rikt-regionala harvid deremissvaren och mötenaI många av
principernaredovisadeefterlysts för hur delinjer första betänkandetiän

politiskla-fördelas påpraktiken, främstiskall tillämpas när resurser
dministrativ nivå.

utländs-prioriteringsutredningar, såväl svenskatidigareflertaletI som
praktiken. kan beroiprinciperna skall Detinte hur omsättaska, klargörs

nivåerprioriteringar olika ellerskiljertydligt mellanpå inteatt man
följandeansvariga.till detför tillämpningen de Iformernaöverlåter

prioriteringar vidtillämpning föreslagnaalternativen tillutvecklas av
resursfördelning.

tillgodosedda.skall helti I-IVBehoven varagrupp
medantillgodosedda, IVskall helti2. I-IIIBehoven gruppvaragrupp

behovstäckning.lägrefår en
tillgodosedda innanhelti prioritetsgrupp skallIBehoven resur-vara

förrän be-tillförs ingaanvisas till och III resursergruppgruppser
tillgodoseddai heltärhoven etc.grupp

prioritetsgrup-ii och lägre lägreBehovstäckningen högre högre4. är

per.

utsträckningmöjliga endastialternativ förutsätts störstasamtligaI att
behovenfrån tillgodoseavstårtillämpas ocheffektiva åtgärder attatt man

finansiering.offentligi Vgrupp genom
alternativutredningenssitt stöd förremissinstanser har uttalatFlertalet

i priori-behovstäckning lägreoch lägrebehovstäckning i högrehögre4
utförlig och väldock medremissinstanser harFleratetsgrupper. ut-

alla behovalternativ 3 bilaga 2, dvs.förordatmotiveringvecklad att
tilluppfyllda innanprioritetsgrupp skallinom högre resurser gesvaraen

motivering dettaårprioritetsgrupp. Eninom lägreverksamheter atten
alternativet.konsekventaår det mest
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idealisk situationI alternativet 2skulle utredningen förorda elleren -
hellre alternativet orealis-sådant ställningstagande dockännu Ett är-

tiskt eftersom det bortser från finns mellan behov ochgapet resur-som
Även alternativ 2 utredningens uppfattningl och tillansluterser. om

åtgärder i prioritetsgrupp förhållandenalla bordeunderI-IIIatt vara
solidariskt finansierade, framstår matematiska model-de därför mest som
ler.

Principiellt utredningen behovstäckningen bordedelar uppfattningen att
fullständig i prioritetsgrupp anvisas för prioritets-innanIvara resurser

återfinnsdvs. alternativ prioriteringsgrupp deI I mestgrupp osv.,
människor svårast själva finansiera, därangelägna behoven har attsom

svårast kvaliteten samtidigt alladet ställa krav och bevakaär iatt som en
kvalitet för vårdenavseende god angelägen skallär mest att me-vara

ningsfull. svårt tillämpa i praktiken,Alternativ 3 kan dock bl.a.attvara
i prioritetsgruppdet vanskligt behoven skallnär Iär avgöraatt sesan

tillgodosedda. alltid hävdas ytterligarehelt kanDet nästan insat-attvara
patienter i prioritetsgruppkan för enskildagörasser

inställningUtredningen skulle präglat förverk-hoppas den haatt som
ligandet alternativ 3 sjukvården.kommer Avatt genomsyra ovan-av

utredningen förorda förnämnda praktiska skål avstår dock från detatt
finnerUtredningen i alternativ detkonsekvent tillämpning. stället 4 vara

Behovstäckningenförorda.enda realistiskt skall alltsåär att varasom
i ii prioritetsgrupp I än prioritetsgrupp högrekonsekvent högre II;

IIlprioritetsgrupp i prioritetsgrupp Hur hög behovstäckningenän osv.
prioritetsgruppenbli inom enskilda vilkakan den avgörs resurserav

förfogarhälso- och sjukvården över.

14.2 Olika finansieringssystem
flera remissvar ifrågasätts för resursfördelning ochintel formerom nya

försvåra tillämpningenstyrning beställar-utförarorganisation kan av
enlighet förslagenriktlinjer i medallmänt accepterade för prioriteringar

i utredningens första betänkande.

fråga harEftersom sig för slutbetänkande centraldet dettarör om en
företrädare för denutredningen genomfört heldags utfrågning aven

politisk-administrativa landstingkliniska och kommuner.och nivån inom
Såväl politiker klinikcheferoch ledande tjänstemän representera-varsom

skriftligade. inbjudna fick i förväg inkomma synpunkterDe med ssom
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distribuerades till samtliga deltagare utgjorde föroch underlaget den
efterföljande diskussionen och slutsatserna.

eniga slutsatsen samtliga förDen närvarande aktuella styrmeka-attvar
nismer inom hälso- och sjukvården förkan användas förverkliga til-att
lämpningen de kommittén föreslagna riktlinjerna för prioriteringar.av av
Dock framfördes viss kritik den vid den tidpunkten införda friamot
etableringsrätten för vissa specialistläkare. Några de viktigasteav syn-
punkterna följande bilagase avsnittäven 7.var

landsting med beställar-utförarorganisationI kan beställarna en
nyckelroll för tillämpa prioriteringsmodell säkerställeratt atten som
behovstäckningen blir högst i de högre prioritetsgrupperna. måsteDet
åligga beställaren utfärda riktlinjer för tillämpningen prioriteringaratt av
och därefter följa slårhur dessa igenom i praktiken. denI modellenupp

det viktig uppgift för beställarna iär kontrakt o.d. vilkaatten ange
prioriteringsprinciper tillämpas.skall I med prestations-styrsystemsom
ersättningar måste ersättningen enligt utredningens åsikt utformas så att

undviker incitament medför i första handatt satsarman som man
lönsamma patienter. stället måste vårdenI svårt långvarigtochav
sjuka och vård i livets slutskede prioriteras. Prissättningen kan konstrue-

så säkrar nödvändiga förär bra kvalitetattras man resurser som en av
prioriteradeden högst vården. Beställarna bedömdes vid utfrågningen

naturligt forum för på olika plan följa tilllämpningen ochett attvara upp
utfallet vid fördelningen mellan olika verksamheter ochav resurser
prioritetsgrupper, analysera, utvärdera och vid behov korrigera.

Utredningen vill återdock peka konflikt uppståkan mellanatt en
behovsprincipen och efterfrågeprincipen. Om det uppstår konflikten
mellan tillde med hänsyn önskvärda prioriteringar gjorda beställningarna
och patienternas valfrihet, måste behovsprincipen enligt utredningens
mening företräde åtgärderha och bör vidtas för förverkliga detta.att

Även landstingde tillämpar traditionell form resursför-som en mer av
delning anslagsmodellen kan fastställamotsvarande de grund-sätt- -
läggande principerna för prioriteringar följaoch hur tillämpas.deupp

Utredningens slutsats utfrågningen det avgörande inteär ärattav re-
sursfördelningssystemets utformning i sig, insikterna, viljanutan snarare

förmåganoch politiskadministrativaden nivån tillämpa de deatt
etiska principerna baserade prioriteringarna intressetkunskaperna,samt
och ledarförmågan hos klinikledningen för förverkliga idem denatt
praktiska hälso- och sjukvården.
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14.3 Små vårdområdenoch stora

möj-minska risken för huvudmannenskostnaderna begränsarFör att att
vård organi-ligheter erbjuda enskilda patienter angelägen bör vårdenatt

finns tillfälligt kostnader. Stora sjuk-så det buffertar högaatt motseras
småvårdsområden regioner, möjligheterlandsting har enstörre än

fåundvika sinenskild husläkare, primärvårdsområden, kommuner att att
sjukvårdsbudget kostnadskrävande fall.sprängd enstaka Ett störreav

möjlighetvårdområde erbjuder riskspridning, dvs.större störreger en
vård dettaför ansvariga patient angelägen dyrde utan attatt ge en men

Mindremedföra inskränkningar för övriga patienter.behöver betydande
förbuffertar tillfälligt kostnaderområden ställer krav högastora mot

enskilda patienter.
fråga.Många remissinstanser inte uttalat sig i denna Flertalethar av

utredningensställning instämmer i Svenskadem tagit resonemang.som
flera länsavdelningar avvisar dock utred-Kommunförbundet och dessav

nödvändig riskspridning kanningens ställningstagande och pekar att
regionala återförsäkringssystem.ske t.ex.genom

ochPrioriteringsutredningen har alla inkomna synpunkterövervägt
Regionala återförsåkringssystem förknippadeuppfattning.vidhåller sin är

problem och delvis lösa frågan.administrativa kan endastmed bl.a.
tagitinte ställning till nuvarande indel-Utredningen däremot denhar om

sjukvårdsområden optimala.i regioner denningen och är

Ansvarsfördelning14.4

frihet vilka behovVid fördelning har huvudmannen att angeav resurser
för Beslutinte prioriteras medel dem.och inte budgeteraatt omsom

liksom i andra sammanhangvård enskild patient bör dock här,av en
professionellafattas inom för sjukvårdspersonalenshålso- ochramen

klinisk praxisstyrande förLandstingets förutsätts blibeslut menansvar.
starka skälinte möjligheten sjukvårdspersonalen,utesluter helt för om

undersökningviss ellerföreligger, i enskilt genomförafallatt ett en
vid enheten,behandling. kan ske denFörutsättningen detär att egna

disponerar, i enligt medinom för de enheten veten-ramen resurser som
åsido-viktigare behoverfarenhet andra,skap och beprövad och attutan

tillundantagsfall i efterhand anmälsnaturligt sådanaDetsätts. är att
angivande motive-situationen ochhuvudmannen med beskrivning avav
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ringen. åtgärd förutsätterNär remiss till vårdgivare dockharen annan
huvudmannen möjlighet administrativa föreskrifter begränsaatt genom
remissrätten.

Chefsöverläkare, vilka anställs sjukvårdshuvudmannen oftast medav
tidsbegränsade förordnanden har däremot vissrätt att att typange av
behandling inte skall vid kliniken.ges

Flera remissinstanser har begärt utredningen i sitt fortsatta arbeteatt
utförligt belyser brytpunkten politiskamellan det ochansvaretmera

chefsöverläkarrollen. Utredningen finner detta väsentlig och in-vara en
fråga bedömer ingående diskussion faller utanförtressant attmen en mer

för Utredningenuppdraget. vill dessutom på fråganpeka attramen om
det ledningsansvaretsamlade ansvarsfördelningenoch chefsöver-mellan
läkare politiskt-administrativaoch den ledningen varit föremål för över-
väganden innan de nuvarande reglerna infördes i hälso- sjukvårdsla-och

199293: 160. Utredningen avstår därförprop. från ytterligareattgen
fördjupa sig i denna fråga. Samtidigt vill utredningen peka det äratt
rimligt tidsavvaktar längre erfarenhet reformen innan ställ-att man av
ning till förändringar inte påkalladeär trängande behov.tas som av

14.5 Prioriteringskommittéer

sitt första utredningenI betänkande pekade rådgivande priorite-att
ringskommittéer kan värdefullt förstöd dem har fatta svåraett attge som
prioriteringsbeslut. åsikten delas många remissinstanser.Den Andraav

inte finns särskilda prioriteringskommittéerdet behov ellerattanser av
befintliga etiska kommittéer efter lämplig komplettering kan fylla denatt

funktionen.
Enligt utredningen kan prioriteringskommittéerna fungera samråds-som

etiska principerdär bl.a. och deras praktiska tillämpning för prio-organ
riteringar kan diskuteras. bör kunna samtidigtdetta deDe göra även om
behöver fylla etiska kommittéernas kommitténde nuvarande uppgifter. I
bör ingå såväl vårdpersonal lekmän. Kommittén fattar inga beslut,som

prioritering vården enskild patient kant.ex. om av av en men genom
diskussion kring enskilda fall förtydligautveckla och riktlinjer för lokala

prioriteringar praxis vid tillämpningoch dessa. förAnsvaret beslutav
vården enskild patient ligger hos patientansvarigeden läkarenom av en

i svåra fall kan hänskjuta till chefsöverläkaren.avgörandetsom
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Enligt utredningen ankommer huvudmannen så-det avgöraatt om
dana kommittéer skall inrättas i så fall skall organiseras.och hur de

14.6 Vårdkvalitet

blirOm mellan stårbehov och valet mellan väljagapet stort attresurser
vissbort vård eller kvalitetsförsämringar. pressad budgetIacceptera en

kan möjlighet ytterligare förkorta medelvårdtiden. Pa-att t.ex.en vara
tienter kan skickas hem eller föras från till vårdformerslutnaöver öppna

sjukhusvård medicinskt motiverad. Personaltätheten kantrots att vore
också minskas så den blir lägre vad krävs för upprätthållaänatt attsom

god kvalitet vården svårt sjuka och döende. Dessa ären av av grupper
speciellt beroende nödvändigpersonalen, kompetens, harutöverattav
praktiska möjligheter erbjuda den omvårdnad de så behöver.välatt

kvaliteten vården förOm dessa sänks kommer denav grupper sam-
hällsñnansierade sjukvården framstå avhumaniserad. blir dåDetatt som
varken möjligt lämpligt hindraeller människor från på sättatt att annat
skaffa sig den vård de önskar och behöver. tillskulle ledaDetta en
ojämlik sjukvård.hälso- och

riktlinjer för prioriteringarAllmänt accepterade minskarisken förkan
sådan utveckling. inte tillåterOm alla behov tillgodo-attresursramenen

klinisktkan sjukvårdshuvudmän och verksamma stöd för inteattses
tillgodose önskemål och krav inte likabehov, har hög prioritet. Detsom

tillbidra till de bibehållenkan behövande medgaranteraatt mestresurser
visskvalitet och också till likformighetvården i användningenenav av

landet.överresurserna
Olika inslag i mindrevälfärden i eller utsträck-subventioneras större

ning med skattemedel. sjukvården de få inslag iHälso- äroch ett av
välfärden solidariskt till 98%.praktiskt finansieras Enhelttagetsom
totalfinansiering för- Särskildaoch nackdelar.med samhällsmedel medför

åtgärder måste vidtas skapa incitament förför kostnaden,begränsaatt
effektiviseringar Sverige råder enighet solida-och rationaliseringar. I om
risk finansiering utnyttjande eftersjukvården efter förmåga och behov.av

finns flera intesjukvården och boende,Det motiv varför just ochhälso-
finan-livsmedel skall solidarisktoch andra livsviktiga inslag ochär vara

sierade. Solidarisk förutsättning förfinansiering hälso- ochär atten
sjukvården på lika villkor. därvidskall kunna erbjudas människor Det är
särskilt vårdangeläget ovillkorligen tillförsäkra medborgarna med godatt
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kvalitet och kostnaden hög.de behöver den när ärnär mestsom
sjukvårdvälfardssamhälles uppgift beträffande och kan dockhälso-Ett

katastrofskydd börinte medborgarna enbart utangarantera ettattvara
mindremindre allvarliga sjukdomstillstånd och kostsammaomfattaäven

åter understryka angelägna iåtgärder. Samtidigt vill utredningen det att
slår särskildtill i längstainte skulle räcka allt detmanom resurserna --

kvalitet i värd motiveras de beho-vakt bevarad den störstaavom som
i prioritetsgruppdvs. vårdenven,
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ochPrioritering hälso-15 av

välfärdensjukvården inom

prioritering välfärd principerVid inom samhällets bör samma vara
prioriteringar inom hälso- sjukvården. Efter-styrande vid ochsom

människovärdesprincipen kodifierad i grundlagen har denärsom
samhället. Behovs-solidaritetsprin-giltighet i det svenskaallmänen

sinamed i första hand fårcipen innebär behovstortatt grupper
vid samlad överblick välfärdssamhälletsbehov tillgodosedda en av

kostnadseffektivitetsprincipensista hand kan ocksåtjänster. I vara
tillämplig.

plattformetisk fördelningenaccepterad kan underlättaallmäntEn
olikatill sektorer inom välfärden, med-gemensamma resurserav

efterfråganinte blir förståelbehov och styrande och skapaföra att
avvågningar.hos befolkningen för svåra politiskase

avgränsning15. Välfärdensl

ochprecisera hälso-direktiv utredningen,Enligt sina skall utöver att
välfárdssamhälletsmodernai till detsjukvårdens mål, dessa relationsätta

tillgängligatillansvarsområden ochmål i till angränsande sektorersstort,
utgångs-medbäst belysasfrågor enligt utredningenkanDessaresurser.

sjukvårdenmellan ochhälso-diskussion prioriteringarpunkt från omen
Önskemål utredningenvålfärdssamhälle.områden inomoch andra attett
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skall behandla frågan framförts i olikaden har sammanhang under debat-
efter förstadet betänkandets i remisssvaren,avlämnande, bl.a. vidten

utfrågningar företrädare för olikaoch under de regionalaav grupper
konferenserna.

villkor för utredningens diskussion har varit avvägningarnaEtt skeratt
till tillgängligamed hänsynstagande de totalt resurser.

Definitionen välfärd innefattakan flera offentligt finansieradeav sam-
hällstjänster. vid mening påverkas människors välfärd livskvali-I och

bl.a. socialpolitiska miljö-,beslut, bostads-, arbetsmarknads-,tet tra-av
f1k-, säkerhetspolitik, möjlighet till ledigheter från arbete Enm.m. av-
gränsning välfärd kan utläsas regeringsformen l kap. 2 Denav av
enskildes personliga, ekonomiska välfärdoch kulturella skall ettvara
grundläggande mål för offentligaden verksamheten. skall särskiltDet
åligga tilldet allmänna arbete, bostad utbildningrätten ochatt trygga

för social förverka och trygghet och god levnads-samt att omsorg en
miljö.

ationernas utvecklingsprogram, fortlöpan-Förenta N UNDP, rapporterar
sidorde sammanvägning olika välfärden i index, Humanetten av av

Development Index, grundas medellivslängd, utbildning ochsom
köpkraft. mått intar Sverige fjärdeMed detta plats efter Kanada,
Schweiz vid jämförelseoch 173 länder. Placeringarna kanJapan av
avvika kraftigt från capita i de olika länderna. bör ocksåBNP Detper

medellivslängden påverkas många faktorer inteochnämnas äratt av
något mått sjukvårdens effektivitet.användbart hälso- och Det är
därför inte inte finns något direktöverraskande det samband mellanatt
sjukvårdsutgifternas medellivslängden.andel och på-BNP Däremotav
verkas medellivslängden bl.a. fördelningen inkomster. studieEnav av
från visar ojämlik inkomstfördelningOECD-länder har störret.ex. att en
betydelse för spädbarnsdödligheten ekonomiska utvecklingen.denän

inslagen i välfärden utredningen tagit fasta påde här nämnda harAv
social främstoch trygghet och därvid den faller inomomsorg som so-
cialtjänstens område. Häri ingår olika former hjälp,stöd och bl.a.av
socialbidrag missbrukarvård, inkluderandeoch äldreomsorg bl.a. hem-

tjänst vissaoch färdtjänst stöd och service till funktionshindrade.samt
Utredningen har beaktat närliggande områden välfärdendessutom av
såsom kvalitet, olika former bidrag,bostadens storlek och lagstadgadav

andra former ledighet.ochsemester av
till avgränsning följande:Skälen denna är
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socialtjänstensjukvårdenLiksom hälso- och ett stortrepresenterar
synpunkt.ekonomiskmänsklig ochviktigtoch samhällsätagande ur

övrigaförtill sjukvården är större änKontaktytan hälso- och om-
oftasjukvård kompletterarråden. Socialtjänst hälso- ochoch varan-

kärl.kommunicerande Strävanfungerar i styckendra och stora som
sammanslagningenbl.a.överblick markerasefter samlad avaven

tillSocialstyrelseMedicinalstyrelse ochdåvarande gemensamen
myndighet.

människors hälsa,förbetydelsekvalitetBostadens storlek och är av
prin-gäller ilivskvalitet.och Sammavälfärd, välbefinnandesociala

ledig-garanteradeoch i lagengenerella bidragcip olika former av
heter.

plattform15.2 Etisk

från andra sektorerföraprincip det tänkbart överärI att avresurser
sjuk-ocheller från hälso-sjukvårdenoch tvärtom,välfärden till hälso-

kräveravgörandenvälfärden. Alla sådanainomsektorertill andravården
i förhållan-behovolika välfárdssektorersavvägningochprecisering aven

på andravarje åtgärdbedömning effekternaochtillde varandra av aven
samhällsekonomin iochvälfärdensektorer stort.av

priorite-principer föreslagits företiskadeUtredningen att somanser
priori-försjukvården borde kunna styrandeochhälso-ringar inom vara

Människovärdesprincipen allmänharvälfärden.helateringar inom en
och kodifierad i grundlagen kap. 7.samhälletsvenskagiltighet i det

deförsta handiBehovs-solidaritetsprincipen innebär satsaratt man
överblicksamladvidbehovbedömer har störst avengrupper som man

behovstäckning i högrehögretillvälfärdssamhällets tjänster. lederDet
behovstäckningoch lägrevälfardssektomprioriterade områden inom

prioriterade områden.inom lägre
efterfråge-behovsstyming ellerföras rörandekanSamma resonemang

prioriteringar inomvidvälfärdeninomstyrning vid prioriteringar som
människor ochfinnsvälfärdssektorersjukvården. allahälso- och I grup-

andra, har lättare göratalföra änorganisera sig, attkan är merper som
förutsättningarvälutbildade, har bättresin hörd, kan ställa krav, ärröst

behoveftersträvabörmassmedia Utredningennå attattetc.att mananser
prioriteringvidskall styrandeinte efterfrågan ävenoch resurseravvara

välfårdsomrâden.mellan olika
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Även kostnadseffektivitetsprincipen kan tillämplig vid prioriteringvara
inom välfärden det gällernär två satsning,avgöra dentyperom av ena

inom hälso- och sjukvården och den inomandra socialtjänsten,t.ex.
bostadssektom, eller olika bidragssystem har olika kostnadseffektivitet på
kortare eller sikt.längre Att höftled på äldret.ex. operera en ny en
människa kostnadseffektivtär äldreomsorgän och dessutommer ger
bättre livskvalitet.

otillräckligaNär förär tillfredsställa alla behov för-ochattresurserna
verkliga alla politiska ambitioner, torde rimlig avvägning underlättasen

den etiska plattformen, med människovärdesprincipen, behovs-solida-om
ritetsprincipen och i vissa situationer kostnadseffektivitetsprincipenäven
får tjäna utgångspunkt vid överväganden, stöd vid beslut och förkla-som
ring motiven för besluten. allmäntEn accepterad etisk plattform skulleav
också bidra till allmänhetens förståelse för i svåra valsituationer gjorda
prioriteringar och kanske underlätta politiskabreda lösningar.
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sjukvårdens ansvar

försjukvårdenochmänniskor till hälso-sigVanligen söker pro-
behandlingDiagnostik ocheller skada.sjukdomberorblem som
huvudupp-sjukvårdensinsatserförebyggande ärliksomdessaav

förvårdsöker ävenmänniskorovanligtintedockgift. Det år att
sjukdom.påinte berorproblem som

intelättillgänglig för densjukvårdenangeläget ärDet är att som
skall lättönskarAllasjukdom.befararfrisk ellersigkänner som

börSamtidigt strävanbedömning. atttillgång tillfåkunna varaen
åtgärdersådanatillsjukvårdens avgränsasochhälso- somansvar
kompetens. Isärskildasjukvårdspersonalensochkräver hälso-

föreligger,inteskadasjukdom elleringådock närbör att,ansvaret
kompetensharfrånhjälp desökandedentillförsäkra somorgan

idärför utvecklas,måsteSamarbetetuppgiften.föroch resurser
försäkrings-ochsocialtjänstsjukvård,hälso- ochmellansynnerhet
lämplig in-tillkommasnabbt kanhjålpsökandeså dekassa, att

kom-saknardenvårdsökandebehållersjukvårdenOm somstans.
existentiel-sociala ochi grundenriskerarhjälpa, attattpetens man

kom-sökandeundanhålls denmedikaliseras. Dessutomproblem
sektorer,andrafinnas inomkanhjälpenoch t.ex.petensen som

socialtjänsten.
sjukvårdensochhälso-avgränsningaccepteradallmäntEn av

vårdutbildningen.iinnehållettillåtas påverkamåsteansvarsområde
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Utredningen avvisar förslaget tvister gäller gränsdragningatt som
mellan kommunernas och landstingens skulle avgörasansvar av
domstol.

viktigtDet bristerär och problem inom angränsande områdenatt
inte övervältras hälso- och ukvården. det arbetsgivar-T.ex. är

erbjuda ipersonal yrken psykosocialt stöd föratt utsattanas ansvar
förebygga utbrändhet.att att

16. l Problembeskrivning
Målet för hälso- sjukvårdenoch godår hälsa och vård på likaen en
villkor för hela befolkningen. Utredningen har, i enlighet med sitt upp-
drag, olika möjligheterprövat preciseraochavgränsa hälso- och uk-att
vårdens ansvar.

förAvgörande hur detta avgränsas är:ansvar

hur hälsa och sjukdom definieras,o
vad bör uppfattas hälso- och sjukvårdens mål innehåll,ocho som som
hur problem ligger i gränsområdet mellan hälso- sjukvårdocho som
och samhällsservice hanteras.annan

Hälso- och sjukvården grundläggandeår del det moderna välfärds-en av
samhället. väl fungerandeEn vård betydelseår för tillgodosestor attav

människorsalla grundläggande trygghetsbehov.ett mestav
inte sigDe känner friska, eller befarar de har sjukdom skallattsom en

hjälpsöka hos sjukvården. sjukvårdens viktigasteEnuppmuntras att av
uppgifter i dessa situationerär ställa snabbt. Härigenom befräm-att upp
jas sjukvårdensäven viktiga syften, ställa tidig diagnos.ett attav

vanligasteDet människor sigär söker till sjukvården för problematt
beror på sjukdom eller skada. Diagnostik och behandling dessa,som av

liksom förebyggande insatser sjukvårdens huvuduppgifterär knap-som
förknippadeår med avgränsningsproblem. sjukdom inte förelig-Närpast

kan sjukvården ändå stödjandegöra samtal ochnyttager genom en
hänvisning till andra instanser. gårDet dock inte bortse ifrånatt att
sjukvården i dessa fall saknar den breda kompetens behövs för attsom
effektivt hjälpa den sökande sikt.

Påfrestande levnadsförhållanden medför sällan kroppsliga och psykis-
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ka besvär för den enskilde skilja från sjukdoms-kan svåra attsom vara
beskrivits i frånSom kapitel 9 upplevd ohälsakan därför densymtom.

hjälpsökandes synpunkt betydligt begrepp vadvidare änettvara som
inom sjukvården uppfattas Samtidigt medicinskasjukdom. har detsom
sjukdomsbegreppet vidgats psykosocialt sjuk-och kompletterats med ett
domsbegrepp. följdSom härav fram behovhar det växt ett atten av
bredda hälso- och sjukvårdens tvärfackligt.kompetens och arbetaatt
Trots det har hälso- och sjukvården svårt erbjuda effektiv hjälp vidatt

följd livskriser socialaär ensamhet, ellersymtom t.ex.som en av pro-
blem.

Sjukvården har god tillgänglighet och förtroende hos allmänheten.stort
Bland sjukvårdens finns intresse förpersonal och ofta praktisk erfa-ett
renhet vid livskriser, antingen följd sjukdomstöd de ärattav ge en av
och skada eller uppstår oberoende sjukvårdenhärav. HäJso- och har
därför decenniernaunder de blivit hjälpstation ävensenaste ytterstaen
för människor lider inteproblem grunden kan lösas medsomsom av
medicinsk vård.

varje finns naturlig benägenhetverksamhet försöka lösaInom atten
problem med användande de metoder känner till och disponerar.manav

sjukvården till medikaliseriingkan detta leda i grunden existen-Inom av
intetiella, sociala m.fl. problem. de sökande. EftersomDetta gagnar

användning ñn.nsmedel ofta kommer till risk för biverkningar,potenta
kompetensframför allt undanhålls den nödvändig förär attsommen

situationerdessabistå patienten. angeläget i såstället hanterasDet är att
dröjsmål får hjälponödigt frånden sökande den sektor haratt utan som

förbästa förutsättningarna och dletta. Förutsättningar förde resurserna
upprätthålls inom sjuk-detta dels insikten hos deär dessa riskeratt om

vården verksamma handledning,utbildning delsoch att samar-genom
betsformer sjukdomutvecklas så sedan och skadade hjälpsökande,att
uteslutits, kan hänvisas iinstans.till lämplig kompetent

Eftersom följderna möjlighetensjukdom påverkaeller skada kan attav
fungera förmå-i arbetslivet, övrigt sjukvårdensskolan eller samhället i är

till situationer be-samspel med andra instanser iäven dessa storga av
rehabilitering alltidtydelse. framgångsrik detFör social är nästanen

nödvändigt fungerande myndighets- ochmed väl samarbete överett
ansvarsgränser.
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16.2 Avgränsning efter kompetens

remissvaren, utredningen initieradeunder de regionala konferenser-I av
vid utfrågningaroch anordnades efter avlämnande första be-na som av

framhållitstänkandet har många människor föredrar få sinaatt att pro-
blem handlagda inom sjukvården ofta motvilja sig tilloch har sökaatt
socialtjänsten andra sektorer. skulle för i såoch tala utsträck-Det att stor
ning möjligt vidga hälso- sjukvårdens område,och t.ex.som genom
anställning i vård,kuratorer psykologer och andra personal-öppenav

till för sjukvårdmed kompetenser den hälso- ochgränsargrupper som
utbildade personalen.

sådan ytterligare breddning vårdens kompetensområde talarMot en av
medför ökad risk för samhällets inte skulledenatt atten resurser an-

inom sjukvården ändåvändas bästa skulle dessutomsätt. Kompetensen
bli otillräcklig och gränsdragningsproblem skulle uppstå.nya

grundprincip förordar utredningen i stället hälso- sjukvår-Som ochatt
skall omfatta åtgärder vid sjukdomdens alla eller skada bedöm-ansvar -

ning nödvändig diagnostik, vårdinkluderande och prevention som-
sjukvårdspersonalens särskilda Påkräver hälso- och kompetens. mot-
utredningen intesvarande bör problemsätt strävanatt attanser vara som
sjukvårdspersonalens specifikakräver hälso- och kunnande bör hand-

särskildainom instanser där den för dessa problem kompetensenläggas
finns. förutsättning för denna avgränsning samarbete mel-En är ett gott

organisationer. sjukvårdenlan olika samhällsorgan och Hälso- och har

viktiga socialtjänsten, försäkrings-redan i dag kontaktytor med bl.a.

rehabiliteringen, yrkesinspektionen, företags-kassan, den yrkesinriktade
företrädare förhälsovården, skolan och Skolhälsovården och med sam-

hällsmiljön i vid mening. angeläget dessa samarbetsformerDet är att
fortsätter utvecklas.att

Samtidigt utredningen princip uppdelningattsom anser en om av
ansvarsområden grundval kompetensen hos personalen bästav gagnar

bidra till påde behövande och kan de samlade användsatt ettresurserna
strikt gränsdragningrationellt utredningen medvetenärsätt, attom en

lämplig möjlig. uppkommer särskilda problemvarken ellerär Dessutom

gäller anvisa alternativ upplevs acceptabla.detnär att som som
avsnittRemissinstansema varit i sina synpunkter påhar delade detta

formulerades i utredningens första Vissa har väl-det betänkande.som
utredningens försök för vad bör hälso-komnat sätta gränseratt varasom

givitsjukvårdens utredningenoch medan andra har ut-ansett attansvar,



179hälso- och sjukvårdensAvgränsning ansvarav

inte tagit tillräckligför alltför medicinskt inriktat ochtryck synsättett
föruttrycktes ocksåhänsyn till behovet helhetssyn. Det atten oroav en

ukvården människor med problem inte kan härledasskulle överge som
identifieras sjukdom skada.till viss diagnos eller ellersom enen

och vill under-Utredningen förståelse för de kritiska Synpunkternahar
människor hälso- ochstryka olyckligt skulle upplevadetatt vore om

sjukvården inte skulle präglassjukvården avvisande eller av enomsom
välbefinnande.på människors hälsa ochhelhetssyn

genomgåenSamtidigt vidhåller utredningen uppfattningen, nästansom
i ändå nöd-kommit till i remissvaren och debatten, detde uttryck äratt

för sjukvårdenvändigt viss ledning för underlätta hälso- och attattatt ge
till områden insatsersina där dessverksamheter göravgränsa nytta.

instans,sjukvården skulle generellTanken ochhälso-att somvara en
människor lider eller drabbasalltid förhar skyldighet att ta somansvar

realistisk.inteför sig tilltalande,svårigheter kan i och ärmenvaraav
patienten ellersjukvården, den berördasig ochhälso-Det gagnar vare

in-sina påsjukvården använderandra patienter hälso- och resurserom
sökandes problem.inte bidrar till lösa dei grunden attsatser som

avgränsninginte helt striktUtredningens förslag innebär heller aven
mäste finnas betydandeansvarsområde.hälso- och sjukvårdens Det ett

verksamhetsansvarigaför huvudmännen och de göraattutrymme egna
förutsättningartill ochlösningar anpassade lokalavärderingar och finna

olikaolika inom sektorerställs inför problemenskilda situationer. Man
olikadärför behov kompetenser.sjukvården och harhälso- och avav

varit naturligt arbetadet sedan längevissa vården hardelarInom attav
sjuk-ingår. vidgadepsykologeri där bl.a. socionomer och Detteam

komplettera denmedfört växande behovdomsbegreppet har attett av
kombinerad medicinsk ochsåtraditionella medicinska kompetensen att

exempelolika områden.erbjudas inom Sompsykosocial behandling kan

psykosocialakvinnokliniker,psykosomatiska enheterkan nämnas
vårdteamkliniker ochtill onkologiska ochi anslutningenheter centra

specialiteterna.psykiatriskainom de
undvikaalla börUtredningen vill också betona sätt attatt man

utslaghänvisning till andra instanserpatienterna upplever avsomen
sjukdom ellervid befaradmänniskorbristande empati. Alla har rätt att

diffusaMänniskor medoch sjukvården.skada få bedömning hälso-en av
medicinskidentifiera i formsvårabesvär eller besvär är att av ensom

upplevelserproblem ochdiagnos inte uppleva derasskall behöva att av
svärbe-fallallvar. Många dessa ärohälsa förringas och inte tas av
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dömda och psykiatriska konsultinsatser kan behövas för nå fram tillatt
åtgärder.rätta

16.3 Samspel mellan serviceområden

finnsDet samspel mellan olika verksamheter inom samhällets välfärd.ett
Svikt inom något får oftadessa återverkningar på de övriga. Gräns-av
dragningsproblemen diskuteras i Socialtjänstkommitténs delbetänkande

till bistånd inom socialtjänsten 1993:30,Rätten SOU Lagen stödom
och service till vissa funktionshindrade LSS, Psykiatriutredningen och
i den pågående kommunaliseringen för bostad, sysselsättningav ansvar
och rehabilitering de psykiskt långtidssjuka.av

boende, sysselsättning,Bra arbete fungerandeoch socialt nätverk är an-
gelägna behov tillgodoses,de kan reducera behov sjukvårdsom, om av

Åoch socialtjänst. andra sidan kan neddragningar inom hemtjänstent.ex.
öka belastningen på sjukvården,hälso- och samtidigt sjukvården intesom

erbjudakan det för patienten lämpliga föroch samhället kost-mest mest
nadseffektiva omhändertagandet. sjukvårdenSamma gäller sviktarnär

patienter ioch behov sjukhusvård måste inomhand socialadentasav om
hemtjänsten.

kan finnas anledningDet här exempel där samverkannämna äratt
särskilt angelägen eller där det ofta finns brister i samarbetet.

ÄdelreformenUppföljning på medicinskatyder det omhänder-attav
tagandet och rehabiliteringen de äldre i kommunal inteav omsorg
alltid fungerar tillfredsställande.

Vården i livets slutskede ställer inomkrav samverkan ochstora
mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra sektorer.även

framhölls också nyligen EU-parlamentets initiativDetta av en
särskild tilsatt arbetsgrupp med uppgift komma förslagmed tillatt
förbättringar palliativaden vården i livets slutskede i Europa.av

psykiskt långtidssjuka har ofta behov såväl medicinska insatserDe av
hjälp med boende, sysselsättning socialoch träning. Splittradesom

ansvarsförhållanden medför samhällets intesamladeatt resurser
används optimalt, något förhoppningsvis skall förbättrassom genom
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ansvarsfördelningfattade199394 års riksdag beslutetdet om nyav
psykiatrin.inom

område med oklararehabiliteringenyrkesinriktade ärDen ett an-
arbetsförmedling,försäkringskassa,svarsförhållanden. Förutom

ofta sjukvårdenföretagshälsovård ärSamhall, arbetsgivare och en
viktig aktör.

samarbetsrutiner överväl fungerandemedangelägetDet är ansvars-
skolanbarnomsorgen,barnhälsovården,mellan mödra- ochgränserna

Skolhälsovården.och

samhällsmiljön, arbets-,brister ifår kunskapSjukvården t.ex.om
människors hälsa. Det ärpåverkartrafikmiljön,boende- och som

vidareskall föraskunskaperför dessaformer hurfinnaangeläget att
samhällsplaneringen.förtill instanserde ansvararsom

områdenandraproblem inombrister ochmotverkaviktigtDet är attatt
och intearbetsgivarnassjukvården.och Det ärpå hälso-övervältras t.ex.

psyko-i yrkenerbjuda anställdasjukvårdenshälso- och utsattaattansvar
ochförebygga utbrändhetsannoliktkaninsatserSådanasocialt stöd.

sjukskrivningtillkan ledanågotstörningar,psykosomatiska annarssom
sjukvård.och behov av

Samverkansformer16.4

människor fårförolika har gemensamtSamhällets attett enansvarorgan
optimaltillgängligatill omständigheterna demed hänsyn och resurserna

tvisteransvarsfördelning ochhjälp. olyckligt oklarheter iär närDet
offentligaDå dehandläggningen.offentliga försvårarmellan huvudmän

enskilde deför denintressesolidariskt attinsatserna bekostas saknar det
olika huvudmän.har

m.fl.distriktssköterskor görsocialkuratorer,sjukvården anställdaInom
nätverkutbyggdadagenssamarbete.betydelsefulla insatser för detta I av

samarbetsformer.andravälfardstjänster krävs docksamhällets även
underlättaåtgärder kanframhålla följande praktiskaUtredningen vill som

finns.kompetensenenskildeför bästainstans där denkontakt med den

ledningsnivå mellanSammanträffanden handläggar- och represen-
riktlinjer förkanVid sådana mötensjukvård.socialtjänst ochförtanter

vilket sedan kanfram,resursfördelningoch växasamarbete, ansvars-
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bli vägledande för ställningstaganden i den dagliga verksamheten. Nya
tekniska kommunikationsmöjligheter kan underlätta dessa samarbetsfor-

På administrativ och politisk nivå ställer detta krav på flexibelmer. en
fördelning mellan olika verksamheter.av resurserna

börMan söka former för motverka den ökningenoroande sjuk-att av
bidrag och förtidspensioner bättre samordning mellan Arbets-genom
marknadsverket, Samhall, försäkringskassor, hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Steg har också tagits i riktningen,den flera möjlig-men
heter bör för ytterligareprövas samordning mellan dessa och vid behov
andra sektorer.

Inom för detta samarbete bör även strävantasramen attupp sam-
hällets skall fördelas efter etiskt principer,acceptabla såresurser att mest
behövande inte missgynnas, 65 år vilkasöver rehabilite-t.ex. personer
ring försäkringskassorna inte bekostar.

Sjukhus tvingas behålla patienter med akuta problem inte ärsom av
medicinsk bl.a. under helger och Pånätter. del hållnatur behovetåren
så inrättande socialjour motiverad. Påstort andra ställenatt av en vore
skulle sådan åtgärd knappast kostnadseffektiv och andra arbets-en vara
former bör prövas.

Samarbete och samverkan ställer krav på det finns tid föratt samman-
träffanden och adekvata hjälpmedel för kommunikation mellan olika
personalkategorier. villDessutom utredningen peka på allmäntatt en
accepterad avgränsning hälso- sjukvårdensoch ansvarsområde måsteav
tillåtas påverka innehållet i vårdutbildningen, något också uppmärk-som

i flera remissvar.sammats

16.5 Rättsliga tvister mellan huvudmän

Primärkommunerna har enligt socialtjänstlagen det föryttersta ansvaret
de bor eller vistas i kommunen får hjälpden de behöver.att Dettasom

kommunerna särställning i förhållande till andra huvudmän.anses ge en
Samtidigt innebär inte kommunernas begränsningyttersta ansvar en av
andra myndigheters landstingens Relationerna mellant.ex. ansvar.-
dessa huvudmän kompliceras utredningen tidigare redovisat,att,av som
verksamheten regleras olika lagstiftning. Hälso- ochtypergenom av
sjukvårdslagen ramlag,år medan socialtjänstlagen individenen ger en
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socialtjänstensvissaöverklagaställning dennesstarkare rätt att avgenom
Socialtjänstkommitténs för-tillbakgrundentill domstol. ärbeslut Detta

landstingochmellan kommunergränsdragningsproblemvissaslag att
sigPrioriteringsutredningendomstol.skulle kunna motsatteavgöras av

svårabetänkandet Vårdensiremissyttrande ochsärskildaförslaget i sitt
deninteprövningarrättsligasådanamotiveringenval med att gagnar

uppfattningen.vidhåller denPrioriteringsutredningenhjälpsökande.
fungerandevälframhållaslutligenvill ävenUtredningen ettatt samar-

anvisas inteuppstår deprobleminte kan lösabete resurser somomsom
huvudmän.berördaålagtsharsamladedetmotsvarar somansvar
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17 Patientens ställningrättsliga
i sjukvårdenhälso- och

remissbehandlingen efteroch debatten det första betänkandetsI
avlämnande från flera håll önskemål konkretiseringuttrycktes om

formerna genomförandet utredningensför det praktiskaav av
förslag. utredningen bl.a. olika formerdet syftet har övervägtI av
lagstiftning.

HSL ställer iHälso- och sjukvårdslagen patienten centrum,
fastoch har förankring befolk-verkar praxis hosstyrande en

innehållerningen. ramlag precisering-Samtidigt HSL fåär somen
ochskyldigheter inte patienter någrahuvudmannens gerar av
förmånerandraindividuella rättigheter. Flera inom välfårdssyste-

rättighetslagar.olikai i ekonomiskadag reglerade kärvaär Imet
formellalägen kan till sjukvården skäldetta leda hälso- ochatt av

blir oavsiktligt lågt prioriterad.
rättighetslagUtredningen har detta bedömt skälen mottrots att en

inom för. ställethälso- och sjukvården skälen Istarkareär än;
föreslår komplettering gällandeutredningen denatt avman genom
hälso- sjukvårdslagen stärka patientensoch finner former för att

priorite-ställning riktlinjerna föroch underlätta tillämpningen av
föreslåsring. Människovärdes- behovs-solidaritetsprincipemaoch

portalparagraf. Precise-bli inskrivna i hälso- och sjukvårdslagens
ringar Socialstyrelsen ochbör i kriterierna för god vård..göras

til-förtroendenämnderna föreslås bevaka lagensskyldighet att
lämpning tillsynoch starkare det gällerställning när avges en
vårdens kvalitet. förutsätter författiningsreglering.Detta en
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främja rationell användning sjukvårdensFör att en av resurser,
möjliggöra mindreutrensning effektiva metoder och säkra ettav
rationellt underlag för prioriteringar föreslås lagfástandeett av
sjukvårdshuvudmännens ekonomiska för sådan forskningansvar

uppföljning utvärderingoch vårdens resultat.som avser av

lagstiftningl7.l Behov av

principertidigare utredningens förslag till etiskaSom harnämnts som
för prioriteringar fått remissinstansemas praktiskt odeladegrund taget

utfrågningarFrån flera remissinstanser, vid regionala ochstöd. möten,
efter första betänkandets avlämnande hari den allmänna debatten det

dock önskemål uttryckts säkra praktisk tilllämpning prin-att en avom
former för nå rimlig grad säk-ciperna och utarbeta detta. För att en av

kvalitet lagstiftningring vårdens har utredningen bedömt att ettvoreav
värdefullt medel.

svåra 1993:93 frågan rättighetslag-Värdens val SOU ställdesI om en
remissinstansema sigstiftning skulle lämplig. Flera yttrade menvara av

i ställetmeningarna starkt delade. Utredningen har övervägtvar om
tillämpningentillägg till hälso- och sjukvårdslagen kunde underlätta av

riktlinjerna prioriteringar i sjukvårdenföreslagna för hälso- och ochde
fördärmed bidra till säkra vården de angelägna behoven.att mest

17.2 Definition rättighetav

rättighet i vårdsammanhang i betydelser:användsBegreppet tre
värdenförvaltningsdomstol rörandehos överklaga beslutRätt att

sanktion i form straff disciplinpåföljd den harelleroch mot somav
till patienten.eventuellt också gottgörelse skadeståndansvar,

sanktionervid förvaltningsdomstol, elleröverklagaRätt att men
gottgörelse.

skyldigheter formulerade förmindre definieradeeller väl ärMer
finns ingapatientens rättigheter preciseras ej.vårdgivaren Detmen

formellatill överklagning förvaltningsdomstol ellermöjligheter hos

sanktioner.
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17.3 Aktuellt rättsläge i Sverige

17.3.1 sjukvårdHälso- och

Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker i sin målparagraf kap. 7 samhällets
på värdenvad skall eftersträva. Vård lika villkor förutsättersyn en

människosyn innebär alla människor har värde ochatt attsom samma
behovet hälso- och sjukvård skall avgörande för vårdensensamtav vara
omfattning och Hälso- och sjukvården skall lindrabota, och

förebyggatrösta ohälsa. Patienten ställs i vårdpersona-ochsamt centrum
len skall i demokratisk anda fungera patientens rådgivare och med-som
arbetare. Lagen speglar samhällsutvecklingen samtidigt den harsom en
fast förankring hos befolkningen och verkat styrande på praxis.

Hälso- och sjukvårdslagen ramlag mål riktlinjerär och ochen som ger
skall tjäna ledstjärna för landsting och kommuner. Landsting ochsom en
kommuner har skyldighet meddela vård enskild patientatt men om en
skall få vård ioch så fall i vilken form i praktiken läkare ochavgörs av
andra inom vården ledningverksamma med patientens vårdbehov.av
Prioritering i förhållande till andra vårdsökande också ligga tillkan
grund för ställningstagandet till vård. Huvudmannen bestämmer ramen
inom vilken besluten skall fattas fastställa tillgången vård-attgenom
platser och andra tidigareSom harnämnts avgörandestaten ettresurser.
inflytande den ekonomiska enskilda huvudmän disponerar.över ram som

Varken patienten eller någon organisation eller myndighet för-kan hos
valtningsdomstol överklaga beslut vården i det enskilda fallet.rörsom

rättigheterDe patient sig till sjukvårdenshar vända Hälso- ochär atten
ansvarsnämnd HSAN, JO eller och få klarlagt någon felaktighetJK om
har blivit begången i vårdpersonalens tilldelayrkesutövning. HSAN kan

enskild vårdgivare erinran eller varning vilket i efterhand bekräftakanen
patientens uppfattning. blir i normgivande.HSAN: och JO: beslut regels s
Förtroendenämndema kan råd, klara missförstånd och hjälpautge pa-
tienten till instans. patient kan också krav på gottgörelserätt En resa av
Patientförsäkringen tilloch Låkemedelsförsäkringen, vilkas beslut kan

skiljedom.
Enligt alternativ 3 för sjukvården. Rättigheterdetta gäller hälso- och

enligt alternativ skadeståndl föreligger endast rörande sekretesskydd och
då uppenbart fel blivit begångethar personal.av
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lagstiftning17.3.2 Annan

till bistånd från kommunernasSocialtjänstlagen 6 den enskilde§ rättger
livsföring i övrigt, behovensocialnämnder för sin försörjning och om

förvalt-tillgodoses Individen kan överklaga hosinte kan sätt.annat
sin lagliga frågan sank-ningsdomstol och utkräva däremoträtt, är om

service till vissationsmöjligheter inte klarlagd. stöd ochhelt Lagen om
vidare denfunktionshindrade omfattar personkretsLSS, änsom en

6ställning socialtjänstlagentidigare haromsorgslagen, samma som
enligt alternativ detallmänt prövasRättigheterna har ansetts menvara

alternativ tillämpas.för i domstol l kannärvarande om
1994våren beslutatfortsättning på har Riksdagen underLSSSom en

får i lagenreform för kroniskt psykiskt störda,genomföra de somen
sysselsättning ochform skyddat boende,definierade rättigheter i av

rehabilitering.
skalländring i socialtjänstlagen kommunernaEnligt nyligen antagenen

föräldernkommunal barnomsorgfrån års åldererbjuda alla barn ett om
möjlig-innebär ökadeså önskar. lagarvårdnadshavareeller Dessaannan

preciserade krav på kommunerna.för ställade berördaheter att
tjänaråd skallallmännamöjlighet utfärdaSocialstyrelsen har att som

sanktionertydligatillämpning. avsaknadtill ledning vid lagarnas Trots av
myndigheter,liksom andralandsting kommuner,naturligt ochdetär att

definieradei tydligtsin verksamhet till lageneftersträvar att anpassa
följt domstolensi regeltvister också berörd kommunkrav. Vid har

ledninghaft dessaandra kommuner,tillsammans medutslag och, som
vid prioriteringar.

socialtjänstlagen 6 § ochrörandeVid verkställigheten domar om-av
hänvisatförekommit från kommunerdomstolstrotssorgslagen har som

resursbrist intefastslagit ärRegeringsrätten harbristtill medel. att en
verkställda.inte blivitdel domarharursäkt. detgodtagbar Trots en

verkställighetsproblem, harför fortsattarisk föreliggerEftersom ett
förpersonligt kommun-utredningstatligförslag lagts ansvaromav en

personli-också nyligenKommunpolitiker109. harpolitiker 1993:SOU
efter domsig kammarrättensbötfällda deblivit sedan rättat attgen

myndighetsutöv-Straffansvar vid20socialbidrag kap. 1 §betala BBut
ning.
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Internationellt17.4 rättslåge

Såvitt utredningen med lagstiftningbekant finns inget landär som geren
enskilde finns iden legal bli patient. CharterPatiienträtt Denatt som

Storbritannien mål för sjukvårdenmarkerar hälso- och garanterarmen
några rättigheter förinte patienterna.

1992 ställning rättig-Finland har sedan år lag patienttens ochen om
Eftersom till ansvarig chef ochheter. överklagningsinstanserna begränsas

tillsynsmyndigheten sanktionsmöjligheter rättigheternaoch saknas torde
fortfarande i huvudsaklig alternativöverensstämmelse medvara

StortingetPå den prioriteringsutredningen hargrundval norskaav
fastlagts. Patienterantagit nationell hälsoplan där prioritetsgnuppertreen

sjukdomari 1 omfattar livshotande akuta skall emottas ome-grupp som
får2 omfattar tillstånd behandling katastro-delbart. Grupp utamsomsom

fala allvarliga konsekvenser längre sikt skall behand-eller mycket ges
landstinget vårdinte beredaling inom månader. Om det kanegnasex

för vård i landsting. 3skall det bestrida kostnaderna Grupp ärannaat
behandlingsmxöjlighetövriga tillstånd tills erbjuds. Genomkan väntasom

i fåttriktlinjer för prioritering skrivits den noirska lagen har deatt en
stark ställning.

långtgående förslag patienträtt iutredning utvidgadhar lagtEn omny
1992:8.pasientrettigheter, NOU föreslås bl.a. rättNorge Lov Härom

befarardröjsmål alla sjukdom, skada ellertill bedömning utan somav
bedömningen försig själva. hållpunkterfunktionsnedsättning hos Om ger
utredningtill allmänläkare inomnågot detta skall patienten ha rätt avav

Visarmånad. all-specialist inom utredningenvecka och atten enen av
patien-föreligger skallvarlig sjukdom, funktionsnedsättningskada eller

Är tillståndet inte tillgäng-till behandling inomha två månader.rättten
sådanaskallligt för behandling kräver omvårdnad ochutan gesovmsorger
ersättninginom ochmånad. Patienten föreslås kllagarätt attatten

uteblivenvid vård.
förslagets1993-1994 avvisarproposition StortingsmeldingEn 50,nr

definieradedetaljerade lagfásta välbestämmelser, framhåller attmen
prioriteringar genomförs.patienträttigheter Dessakan säkra beslutadeatt

byråkrati.måste utformas så inte tidsödande Pro-dock de leder tillatt
prioriteringsprin-positionens definieradehuvud mål säkra välär att en,

Dzärvid framhålls tillgo-ciper rättvis fördelningbaserad attav resurserna.
sjukvård vikthardoseende de behoven hälso- större änochstörstaav av
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enskildes valfrihet. föreslården Propositionen alla patienträttigheteratt
samlas i lag. innefattar inslag:Denen egen som nya

till nödvändig specialisthjälp inom de ekonomi,Rätt gränser som
personaltillgång utrustning tillåter.och

till förnyad bedömning patienten och allmänläkarenRätt när attanser
behandlingen felaktig.diagnosen eller är

sjukhus till närliggande sjukhusvälja dock begränsasRätt att som
nivå.samma

på patientinformation.Krav
riskpå innan behandling igångsättes har högsamtyckeKrav som

särskilt långvarig ocheller är smärtsam.

Även proposition rättigheterna fortfarandedenna skulle ärantasom
alternativ Patientens rättigheteri överensstämmelse med ärnärmast

tidigare möjlighet klaga hosdefinierade med bl.a.dock bättre än att
i Sverigei motsvarande tidigare länsläkare och Statensfylkeslege stort

sanktionsmöjligheter föreslås dock inte. detHelsetillsyn. Några När
i sjukhemhemsjukvård vård ellertillgång till och och sär-gäller omsorg

förvaltningslagens regelverk.skilt boende gäller

överväganden17.5 Utredningens

anföras den kanrättighetslagstiftning skulle kunnaskäl förSom atten
riktlinjer för prioritering-beslutadebefrämja tillämpningen eventuelltav

förutse honhanförutsättningarenskilde skulle få bättreDen att omar.
i efterhand kontrolleraberättigad till åtgärd ochblikommer att omen

ställningsjukvårdensrättighetslag stärkauppfyllts. skullerättigheten En
Utveck-inom landsting och kommuner.vid konkurrensen om resurser

legala kravenvälfärden medfört deområden harlingen inom andra attav
socialapå närliggandesjukvården blivit mindrepå och änhälso- stränga
säkrasfinansieras huvudman ochverksamheter numerasom av samma

dettaflera remissvar framhöllsrättighets- skyldighetslagar.eller I attav
omfördelningtill inte avsedd eller önskvärdpä sikt kan leda av resur-en

sjukvården.för Sammavälfärdssektom till nackdel hälso- ochinomserna
landstingföreträdare förvid utfrâgningar, bl.a. medfarhågor framkom

tillämpningen deerfarenhetmed praktiskoch primärkommuner avav
gällande lagarna.

sjukvår-ochrättighetslagstiftning inom svenska hälso-deneventuellEn
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för sjuk-olika omfattning. kunde gälla generellt, alladen kunde ha Den
selektivt för vissa priori-funktionsnedsättningar, ellerdomar, skador och

diagnostik och be-generell det gälldekundeDen närtetsgrupper. vara
omvårdnad.behandling ochdömning och selektiv det gällde Dennär

prövning oberoendepatienter ovillkorlig tillkunde rättgarantera aven
ursprungli-opinion, inte nöjd med denspecialister second ärom man

för olika åtgärderstipulera tidsgränserbedömningen. kundeDen somga
prövningsrätt förvaltningsdomstolarnai förslaget. hosdet norska En

ytterligare möjlighet,Regeringsrättlänsrätt, kammarrätt och är en
till skadestånd.liksom utvidgad rätten

rättighetslagstiftningUtredningen dock flera vägande skäl mot enser
sjukvården:inom hälso- och

i deñ-på lika tydligt meningsfullt lagensvårt och sättDet är att etto
sjukvård till viss bostad,niera patientens rättigheter till rättt.ex.som

ålder.från viss bestämdekonomiskt stöd eller barnomsorg en
olika vårdbehov,få svårt bedöma avgöraDomstolarna kommer attatt

i förhållande tillblivit riktigt utförda, behovåtgärder vägaom
sjukvår-inom hälso- ochresursutnyttjande slita tvisteroch ochnytta

den.
enskildatill för densvårt definiera sanktioner ärDet är att som gagn

patienten.
både domstolsväsendetadministrativa öka förkostnaderna skulleDe

sjukvården.och

har stark ställ-sjukvården redankan hävdas hälso- ochDessutom att en
portalparagraf harukvårdslagensning i folkopinionen och hälso- ochatt

tillräcklig effekt.styrandeen
Vid för rättighetslag utred-Vägning ochargumenten emot anserenav

rättighetslagstiftning där domstolarningen nackdelarna överväger. Enatt
lämplig nödvändig. ställetvårdbehov ellerskall bedöma varken Isynes

prioriteringar,tillämpning riktlinjerna för stärkan-bör prövaman om av
för kvalitet vården kanställning garantier godde patientens och en avav

hälso- ochförtydliganden tillägg till den nuvarandeuppnås ochgenom
sjukvårdslagen.
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i hälso- och17.6 till tilläggFörslag
sjukvårdslagen

frågordärtill relateradeetiska principerna ochavsikt deI att genom-ge
i hälso-föreslå följande tilläggvill utredningenvid prioriteringarslag

lagstiftningen.sjukvårdslagen beaktas vidoch översynatt en av

etiska principerna.6.1 De17

första handföreslagit i män-utredningenbetänkande harsitt förstaI att
ligga tillbehovs-solidaritetsprincipen skallniskovärdesprincipen och

praktisktfått remissinstansemasprioriteringar. harförgrund Detta taget
sjukvårdslagenmålparagrafen i hälso- ochEftersomodelade stöd. ut-

eftersträva bör denvården skallpå vadtrycker samhällets grundsyn
formuleringar byggermedutredningens mening kompletterasenligt som

tilläggsålunda följandeföreslårprinciper. Utredningenetiskadessa

målparagrafen:till

ochmänniskors lika värdeför allamed respektVården skall utövas

värdighet.enskilda människansoch för denrätt

detskada harföljd sjukdom eller störstapatienter tillDe avsom
tillföreträdeomvårdnad skallinsatser ochmedicinskabehovet gesav

sjukvård.hälso- och

Regeringsformen.2kap. §meningen med 1första överensstämmerDen
sjuk-till i hälso- ochdärmed uttryckmänniskosyn kommerGrundlagens

för vården.ansvariggäller oberoende ärvårdslagen och somav vem
framgår för-prioriteringardenHela tillägget innebär att avsomsyn

i tydlighetensavsnitt 7.1.2sjukvårdslagentill ocharbetena hälso-
kodiñerad iblir lagtexten.intresse

grundprincipen, kost-etiskatredjeinte denUtredningen har ansett att
förstnämn-dignitet de bådanadseffektivitetsprincipen, är somav samma

i hälso- ochinföratillräckliga skäl dendärför inte finnsoch detda attatt
sjukvårdslagen.

målsjukvårdensochutredningen anfört hälso-vadenlighet medI om
likavård påhälsa ochmålet godutredningen enföreslår dessutom att en
påvårdlivskvalitet ochtill hälsa ochen godvillkor kompletteras en
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lika villkor. Tillägget livskvalitet innebär framhållandeettav av om-
vårdnadens betydelse bl.a. för obotligt sjuka och i livets slutskede.

17 .6.2 Huvudmannens skyldigheter

För uppnå rimlig säkring vårdens kvalitetatt föreslår utredningenen av
följande preciseringar i kriterierna för vård,god samtidigt bidrar tillsom

prioriteringar etisktgörsatt godtagbart sätt:ett

Skyldighet för hälso- och sjukvården bedöma varje patient0 att snarast
söker vård.som

Skyldighet bereda omedelbar vård för den lideratt livsho-som av en
tande sjukdomakut skada eller sjukdom skada kan antasen som
medföra varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död om
omedelbar vård inte meddelas.

Skyldighet erbjuda lindring och omvårdnad vid sjukdomaratt snarast
och skador inte går bota och medför svårt lidande.attsom som
Skyldighet palliativ vård i livets slutskedeatt och befrämjage en
värdig död.

l7.6.3 Tillsyn

Utredningen har lämpligaövervägt former för i praktiken säkra til-att
lämpningen dessa tillägg och preciseringar i lagen. Utredningen harav
därvid kommit fram till den för svenska förhållanden bästatt anpassade
möjligheten preciseraär och stärka Socialstyrelsens och förtroende-att
nämndernas ställning vad gäller tillsyn, uppföljning och utvärdering.
Dessa har större kompetens domstolar förän smidigt hanteraorgan att
frågorna i samarbete med berörda huvudmän.

Utredningen föreslår:

Landsting och kommuner bör samverka med Socialstyrelsen i frågor
gäller utveckling vården enligt de etiska grundprinciper ochsom av

de preciseringar kriterierna för vårdgod utredningen före-av som
slår.

Förtroendenämndema bör fästa huvudmannens och i vissa fall Social-
styrelsens uppmärksamhet förhållanden inte förenligaär medsom
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inteochsjukvårdslageni hälso- ochmål kravde och somangessom
andra åtgärder.rättas genom

bli före-sjukvård skallochhälso-primärkommunemasävenFör att
i samrådlandstingentillsättasdeförtroendenämndema börträdd i av

Även vårdgivare skall haprivatavårdsökande hosmed kommunerna.
förtroendenämndema.tillsigvändamöjlighet att

förföreskriftermeddelauppdragregeringensfår påSocialstyrelsen
enskil-skydd förhittills tillinte endastoch kommuner,landsting som

sjuk-hälso- ochfrämjarverksamhetsinde iockså förda, attutan
för godkriteriernanämndatidigareuppfyller demål ochvårdslagens

vård.

skalltillsynsfunktionutökadeSocialstyrelsensgällervadFörslagen ses
samfälldenligtUppföljning,Aktivprojektetfortsättning somavensom

därförinnebärFörslagetsamförstånd.i andafungeratbedömning aven
förhållanden.rådanderedanutvecklartydliggör ochpraktikeni att man

sjukvårdsforskningoch17.6.4 Hälso-

förineffektiva metodereffektiva ochmindrevårdenfrånAtt utrensa
användningrationellbidrar tillomvårdnadochbehandlingdiagnostik, en

3framhållit kap.utredningen tidigareSomtillgängliga resurser.av
åtgär-medicinskautvärdering defortlöpandedetta kravställer aven

forskning kanklinisktillämpadsådanresultatdederna. Utan gersom en
på dokumenteradeffektivt Kravetpå sätt.användasinte ettresurserna

utvecklings-uppfyllas. Underinte hellerprioriteringar kanvid ettnytta
specialisera-företrädesvismetoder prövasrimligtskede detär att nya

i förekomman-region ellerfrån helremitteraspatienterditenheter,de en
verksamhet kommerfrån dennaErfarenheternalandet.från helafallde

till del.patienterberördasikt alla
betydande beloppbidragit medalltidharkommunernaLandstingen och

verksamheter,olikaförbudgetarbeviljadeinomatt, ramen avgenom
diagnostiska ochetableraderedanochutvärderingarbekosta nyaav

utvärderingarnainförts harstyrmodellermetoder.terapeutiska När nya
blivitharñnansieringsform kap. 4. Detnaturligasin t.ex.förloratdock

syftar tillprövningarkliniskakontrolleradegenomförasvårare ensomatt
förkostnadermedför olikametoderjämförelseförutsättningslös somav

för göraminskatocksåfinns attbeställarstyrelse. Det utrymmeetten
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uppföljande läkarundersökningar, laboratorieundersök-röntgen- eller
ningar, syfte bedöma effekternaär behandling inte ärattvars somav en

omedelbar betydelse för värden patienten.den enskilda mångaIav av
landsting har det blivit svårt för läkare, sköterskor och personal attannan
få ledighet för samlad forskningsinsats för planera och genomföraatten
sådana studier eller sammanställa och analysera resultaten.

ligger iDet huvudmannens intresse utvärderingar i fortsättning-ävenatt
kan ske fortlöpande. markera frågans föreslårFör vikt utredningenatten
sjukvårdshuvudmännens nuvarande ekonomiska för sådantatt ansvar

forsknings- och utvecklingsarbete uppföljning och utvärderingsom avser
vårdens blirresultat lagfást. forskning,Denna här kallastypav av som

hälso- och ukvårdsforskning innefattar begreppen utvärderingsforskning
tillämpadoch klinisk forskning.

Huvudmannen bör möjligheterha påverka prioriteringar mellanatt t.ex.
olika forsknings- och utvecklingsområden och bli informeradeatt om
forskningens resultat. Landstingen i frågorbör dessa inbördessamverka
och med universitet och högskolor.

utgångspunktMed från sina premisser har HSU 2000 lagt delvisett
Prioriteringsutredningensmed sammanfallande förslag.

17.7 tillFörslag lagtexter

Utredningen sjukvårdslagenhålso- och bör bli föremål förattanser en
allmän för sinoch vill del bidra med följandeöversyn påexempel lagtex-

ledning revisionsarbetct.kan till iter som vara
syfte tillämpningensäkraI för prioriteringaretiskade principernaatt av

vill utredningen föreslå dels hålso- sjukvårdslagens portalparagrafochatt
kompletteras formuleringarmed tvåbygger de grundläggandesom
etiska principerna, dels målformuleringen utvidgas med livskvalitet:att

Målet för hälso- och sjukvården livskvalitet,och ochgod hälsaär en
vård på lika villkor för hela befolkningen.en

Vården skall utövas med för människors likarespekt alla värde och
och för denrätt enskilda människans värdighet.

patienter tillDe följd sjukdom skada har deteller be-störstasom av
hovet medicinska insatser och omvårdnad skall företräde tillav ges
hälso- och sjukvård.
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bidra till prioriteringarvårdens kvalitet ochytterligare säkraFör attatt
föreslårriktlinjer utred-accepteradegenomförs i enlighet med allmänt

kompletterasi och sjukvårdslagennuvarande hälso-ningen den textenatt
följande sätt:

sjukvården skallsig till ochvänder hälso-Varje patient snarastsom
hälsotillstånd.bedömning sittmedicinsk avenges

ellersjukdom eller skadalider livshotande akutpatientEn av ensom
varaktigt invalidise-medföraskada kansjukdom eller antassomen
vård inte meddelas,tidig omedelbartillstånd eller för dödrande om

för vård.handskall genast tas om

inte kan botassjukdom eller skadapatient vårdas förEn somensom
livskvaliteten och lindrahöjaerbjudas vård kanskall den som

lidandet.

så värdigtpalliativ vårdskallPatienter i livets slutskede att ettges
befråmjas.döende

tilläggpreciseringar ochtillämpningen dessai praktiken säkraFör att av
nuvarandeföreslå denvill utredningeni lagen texten:att

sjukvården skall lands-ochplaneringen utvecklingen hälso-ochI av
organisationer enskilda.ochsamhällsorgan,tinget samverka med

följande:kompletteras medskall

ioch kravsyftar till de målsärskiltSamverkan att som angessom
Socialstyrelsen.meduppfyllas bör skelag skall kunnadenna

nuvarandeDen texten:

landstingens och kommuner-bemyndigas i frågaRegeringen att om
till förföreskrifter skyddsjukvård ytterligaremeddelahälso- ochnas
övrigt.bedrivande iverksamhetensenskilda eller beträffande

tillföreskriftermeddelaöverlåta SocialstyrelsenRegeringen får att
för enskilda.skydd

kompletteras med:

föreskriftermeddelaöverlåta SocialstyrelsenRegeringen får att om
landstingen och kommunernaSocialstyrelsensamverkan mellan samt

kani denna lagmålfrämjande de och kravtill att som angesav
uppfyllas.
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sjukvårdsforskning syftarsäkra till den hälso- ochFör att resurser som
till fortlöpande föreslårutvärdering de medicinska åtgärderna utred-av
ningen följande:hälso- och sjukvårdslagen medkompletterasatt

vid finan-Till landstingets enligt medverkadenna lag hör attansvar
siering sjukvårdsforskning. Härvidoch genomförande hålso- ochav
bör landstinget i omfattning samverka med andraden behövssom
landsting universitet högskolor.och med berörda och

förtroendenämndsverksamhet inom hålso- ochnuvarande lagenDen om
sjukvården, 1992:563 kompletteras med:m.m.

fasta kom-nämnd i § skall landstingsstyrelsens ellerlEn som avses
Socialstyrelsens uppmärksamhetmunstyrelsens och, det behövs,når

sjuk-förhållanden inom landstingets eller kommunens hålso- och
vård inte förenliga med de mål och krav i hälso-är som angessom

åtgärder.sjukvårdslagen och inte andraoch rättas genomsom

framlagförslag Prioriteringsutredningen lägger kan, deDe om genom-
författningar.förs, föranleda följdändringar i andra Som exempel kan

försöksverksamhet primär-lagen 1991: 1 136 med kommunalnämnas om
paragrafer i tillämpliga påvård, i 2 antal HSL§ räknar ett somsom upp

Åliggandelagen 1994:953försöksverksamhet. kan behöva kom-denna

pletteras motsvarande sätt.

ligga utanför dess någonUtredningen funnit det uppdraghar göraatt
författningar i fråga förgenomgång vilka ytterligare kan kommasomav

följdändringar.eventuella
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18 svenskaDen
prioriteringsmodellen vad-

nyttär

Prioriteringsut-perspektiv intar svenskainternationellt denI ett
flera avseenden:redningen särställning ien

parlamentarisk.Den är
ovanligt omfattandeförankrade iUtredningens förslag är en

olikaåsikter råd bland deminsamling synpunkter, och somav
befolk-sjukvården hos landetsi och ochengagerade hälso-sätt är

ning.
prioritering vid politikers ochmellanUtredningen åtskillnadgör

i kliniskprioriteringochförvaltningens fördelning resurserav
verksamhet.

redovisade etiskatydligtPrioriteringarna vilar grunden av
principer.

prioriteraslivets slutskedesjuka och iVården svårt kronisktav
åtgärder.lika livräddandehögt akutasom

forskningkliniskresultatenPrioriteringarnas beroende avav
framhävs.

tillform förslagkonkretiseras bl.a. igenomförandeDeras av
lagstiftning.tillägg i gällande
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aktuella utredningen skiljer sig främstDen i följande frånavseenden
nationella prioriteringsutredningar:andra

Enligt svensk tradition för regeringen tillsatta utredningar har denav
varit parlamentarisk, vilket innebär den den hittills första parlamen-äratt
tariska prioriteringsutredningen. fem partierna i riksdagenDe harstörsta
varit företrädda med sammanlagt sju fårledamöter. Förslagen extraen
tyngd framförsde några reservationer särskildaelleratt utangenom

frånyttranden ledamöter sakkunniga.eller

Utredningen har börjat sitt arbete formulera och sedan tyd-attgenom
liggöra etisk plattform för prioriteringar. föreslagnagrund Denen som
rangordningen de behov sjukvårdenhälso- och kan tillgodose ärav som

konsekvent tillämpning etiska principerna. Etiskade övervägandenen av
finns i vissa prioriteringsutredningar,även andra de inte varitharmen
lika distinkta givitsoch lika tydligt vid formuleringengenomslagett av
de förslagen.konkreta

logisk följd prioritering enligtEn de utredningen föreslagna etiskaav av
grundprincipema svårt och långvarigtär sjuka,att svaga grupper, som
patienter befinner sig i livets slutskede och patienter med nedsattsom
förmåga till självbestämmande fått prioritet.har hög Den svenska priori-
teringsmodellen därmed den första prioriteratär vård svårt kro-som av
niskt sjuka och vård i livets slutskede lika högt akuta livräddandesom

Ävenåtgärder. utredningens övriga ställningstaganden förankrade iär
etiskaden plattformen, prioritering inte kan pågöras grundvalt.ex. att

schablongränser för ålder eller levnadsvanor och social ställning.av
Utredningen också unik åtskillnadär göra mellan denattgenom en

politisk-administrativa prioritering sker vid fördelningsom av resurser
till olika verksamheter och den sker klinisk nivå, patientennärsom

sjukvården. Utredningen framhävt olika förutsättningarmöter har de som
råder vid politisk-administrativ prioritering och prioritering i klinisk
verksamhet och dragit konsekvenserna i sina förslag.detta Härigenomav
undgår utredningen syftetden tveksamhet kommit vidlåtaattom som
vissa andra utredningar.

Utredningen understryker den tillämpade kliniska forskningens betydel-
för få saklig grund för prioriteringar föroch säkraatt att attse en resur-

utnyttjas så effektivt möjligt.serna som
Utredningen också förstabland de försökt konkretisera rikt-är hursom

linjerna för prioritering skall tillämpas i praktiken.
sitt arbetssätt utredningen, i likhetI har med utredningarna i Oregon

och eftersträvatZeeland, brett samråd och förankringNya medett av
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förslagen hos landets befolkning. omfattande remissomgångFörutom en
har det skett enkätundersökningar välbesökta regionalaoch öppnagenom

till vilkamöten allmänheten, företrädare patientorganisationerför och
andra intresserade inbjudna i mediaoch påbrevvar genom annonser
berörda närliggandeoch Till poli-andra sådana lokalamötenorter. var
tiker, administratörer inbjudna.och hälso- och ukvårdspersonal Utöver
till allmänheten har enkäter riktats till inom vården, tjänstemänanställda
och sjukvårdspolitiker. Utfrågningar med utomståendehar arrangerats

politiker administratöreroch från olika delar landet. Endastexperter, av
möjligen Oregonutredningen gång genomfört likahar under arbetets en
omfattande insamling från inomsynpunkter Ollkâl samhälletav grupper
i form remisser, enkäter, formaliserade utfnågningar och kon-öppnaav
ferenser.
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:8

1992-01-30regeringssammanträdeBeslut vid

Statsrådet Könberg anför.

Mitt forslag1

blandtillkallas med uppdrag övervägaföreslår kommittéJag annatattatt en
grundläggande etiskaoch lyfta framroll i välfärdsstatenhälso- och sjukvårdens

diskussionerligga till grund forprinciper kan vägledning och öppna omsom ge
sjukvården.prioriteringar inom hälso- och

2 Bakgrund

välfärdsstatensjukvårdens i modernaroll denHälso- och

flesta andrai världen. Jämfört med detill de bästasvenska sjukvården hörDen
hälso- ochFörväntningarna pågod och kvaliteten hög.länder tillgänglighetenär

väl-följd den allmännahöga.sjukvården också ofta mycket Detta ärär aven
medicinskakonsekvens denoch inte minstståndsutvecklingen i samhället aven

teknologiska utvecklingen.och
välfärdsstatens viktigaste hörnpe-sjukvårdfinansieradEn ärgemensamt en av

godmöjligheter tillbetydelse för allas ochgrundläggandelare och rätt enav
medicinskthuvuduppgiftsjukvårdenshälso- och sjukvård. Hälso- och är att

vad hälsa ochoch skador. Menbehandla sjukdomar ärförebygga, utreda och
entydiga defini-klara ochvad sjukt Någravad sjukdom, vad friskt och ärär är

för inom sjukvår-människor söker hjälpde problemtioner finns inte. Många av
Sjukdomsbegreppet harmedicinsk karaktär.inte hellerden i grundenär av

allmänmänsklig harpsykosocial ellerproblem social,vidgats och naturav
sjukvården skallvad hälso- ochFörväntningarna och kraven påmedikaliserats.

ytterligare.kunna har därmed ökatgöra
tillsjukvården kan ochrelation till vadförväntningarna i göraDe höga satta

hälso- ochfrågan vadaktualiserar ärvad tillgängliga medger somomresurser
definieradebättreoch bör det gränsersjukvårdens ansvarsområde. Kan sättas
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för vad hälso sjukvårdoch belysaFör och besvara dessa frågorär attsom
behöver hälso- och sjukvårdens mål preciseras. Dessa mål bör också isättas
relation till den moderna välfärdsstatens imål och till angränsande sekto-stort

tillansvarsområden tillgängligasamtrers resurser.
En fråga inställer sig vilka insatser hälso- sjukvårdensär på ochannan som

Åtgärderområde effektiva eller inte har påvisbarär gör någonnytta.som som
effekt eller reducerar naturligen för åtgärder där effekt ellernytta utrymmet

kan påvisas.nytta
Med begränsade hälso- och sjukvården rationelltmåste arbeta så ochresurser

effektivt möjligt. Sålunda bör medicinska metoder kontinuerligt utvärderas.som
Nya metoders värde bör systematiskt granskas innan introducerasde och äldre

då kommit till användning. Utvärdering behandlingsmetodermönstras ut nya av
och utmönstring ineffektiva förmetoder skapar effektivutrymmeav annan mer
verksamhet.

snabba teknologiska utvecklingenDen inom hälso- och sjukvården för sigmed
behov utbildningsinsatser och omfördelning tillgängliga Förav en av resurser.

Ökaddetta krav former for styrning och finansiering fram.möta växeratt nya
konkurrens och tydligare ekonomisk styrning inslag för öka kvali-är atten nya

effektivitet och produktivitet.tet,
olikaAtt åtgärder slag kan vidtas för bättre skall utnyttjas tillattav resurserna

det hälso- och sjukvårdens ansvarsområde undanröjer dock inte detär attsom
finns och alltid kommer finnas behov prioriteringar inom hälso- ochatt av
sjukvården.

Prioriteringar inom vården ingenting sådana har alltid förekommit.är nytt,
Behovet medvetna prioriteringaroch framhålls dock allt oftare.öppnaav mer

prioriteringarBehovet av

Målet för hälso- och sjukvården god hälsa och vård lika villkor för alla.är en
Utmaningen för svensk sjukvård första hälftenunder 1990-talet klaraär attav
detta mål tillförs vårdområdet i den takt gällt underutan att nya resurser som
det årtiondet. Under 1990-talet kommer frågan prioriteringar inomsenaste om
vården bli i sjukvårdencentral debatten den varit hittills.än Detänatt mer om
handlar fördelningen val och värderingar.om av resurser, om om

förklaringarna tillEn de ökade kraven sjukvården den biomedicinskaärav
utvecklingen har gjort det möjligt fler sjukdomar lindrabota allt elleratt attsom
sjukdomsförlopp. En andelen mycket gamla människor iär samhälletattannan
ökar. Det kräver del sjukvårdensär Ytterliga-storen grupp som en av resurser.

faktor människors ökade förväntningar vården.är påre en

biomedicinskaDen utvecklingen

Resultaten satsningarde betydande grundläggande forskning gjordespåav som
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inominom vården. Framstegtillgängliga1970-talen blir1960- och nu
tillämpadgrundforskning ochbiomedicinskpåterapi byggerdiagnostik och som

ochkartläggaskansjukdomstillståndfleralltinnebärforskningklinisk att
uppehål-Vid andra kanhelt.botassjukdomstillstånd kanVissadiagnostiseras.

denhör tillinnovationernamedicinskadeEn delbehandlinglande avges.
upprätthål-livskvaliteten kanpatienten görinte botarkategori attsommensom

livet.sjukvård underkontinuerligt behovipatienten restenlas äräven avavom
utvecklingenmedicinsk-teknologiska grän-starkadock den utSamtidigt tänjer

dessutomtordemeningsfull vård. Denmöjlig ochför vad är vara ensomserna
vården.kravende ökandebakomdrivkrafternabetydelsefullade merav

utvecklingendemografiskaDen

människorandel äldre ärökandemedutvecklingendemografiskaDen en aven
krav påställeräldrevård. Deefterfrågan påökadetill denförklaringarflera

dendärmedochframstegenbiomedicinskaMen deochomvårdnad omsorg.
till del.de äldreutsträckningiocksåkommervårdenhögteknologiska stor

ochanspråkivårdresursernatillgängligadedelgamlariktigtDe stortar aven
40 %i dagutnyttjar75 årandra. De är överökar änden casommergruppen
%25-30antyderuppskattningarfinnsDet attsamladede avsomresurserna.av

till insatser sättssjukvården gårhälso- ochinomtotalade somresurserna
människas liv.sistadet åretunder enav

och förväntningarkravMedborgarnas

tackbådehar ökat,möjligtvadkunskaper ärMänniskors envaresomom
framför alltinformationoch denutbildningsnivågenerellt högre massme-genom

sjukvår-förväntningarna påochockså kravenDärmed ökarförmedlar.dierna
den.

föränd-vården ärförväntningar påökademänniskorstillförklaringEn annan
omhänderta-och detomvårdnadDenfamiljestrukturer.ochi samhälls-ringar

oftastod förförr ärkvinnorhemarbetandefamiljens äldregande numerasomav
samhället.uppgift fören

ekonomiskaDe resurserna

funnitskraftigt. harDetexpanderatsjukvårdenefterkrigstiden harhelaUnder
ökandefåttharsuccessivtexpansionmöjligheter för dennaoch ensomutrymme

ekonomiskasamladeandel de resurserna.av
under1970-talen1960- ochsnabb undersjukvårdenTillväxten menvarav
andelsjukvårdensochbrutitsexpansionenkraftigatidigareden1980-talet har

År andelen1989minskande.ellerstabilvarit tämligenharBNP t.o.m. varav
8,5 %.

forgrundenläggatillbidralandstingen måsteoch attKommunerna ennu
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period tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. För balans i ekono-av att
min skall kunna skapas måste under de närmaste realaåren i förstaresurser
hand tillföras den konkurrensutsatta sektorn.

De ökande kraven och de begränsade leder till växande intresseettramarna
för hur vårdresurserna skall fördelas och hur de skall utnyttjas. Utvecklade
prioriteringsmetoder grundade på bred debatt krävs för dennamötaatten
situation.

Alldeles hur den ekonomiska situationen kommeroavsett prioriteringarutser
behöva Behovetgöras. prioriteringaratt inom vården är naturlig följdav en av

alltid knappa i betydelsenäratt de inte räcker till för täcka allaattresurserna att
behov och önskemål.

Riktlinjer för prioriteringar

Öppenhet

Under år har det förts debatt prioriteringar inom hälso- ochsenare en om
sjukvården. Av debatten har ibland fått intrycket prioriteringar ärattman ett

fenomen inom vården. Prioriteringar harnytt emellertid alltid förekommit och
framför allt gjorts läkare, inom akutvården.t.ex.av

Allt budgetarbete och all verksamhetsplanering kort och lång sikt handlar
också olika sjukvårdsbehovväga varandra och prioriteraatt dessa iom mot
förhållande till tillgängliga resurser.

Det har ibland framställts valet står mellan å sidan inte görasom attom ena
prioriteringarnågra alls och denå andra sidan prioriteringar.göra Menatt

enligt min bedömning det frågaär omedvetna prioriteringargöraattsnarare om
eller göra medvetna prioriteringar antingenatt uttryckligaär eller outtalade.som

Det finns stark koppling mellan frågan prioriteringar och de etiskaen om
perspektiven. Bakom de val inomgörs sjukvården finns värderingarsom som
bör tydliga ochgöras diskuteras Ambitionenöppet. måste åstadkommaattvara

etiskt försvarbart hushållande med inomett hälso- och sjukvården.resurserna
Prioriteringar bör bygga så brett och relevant faktaunderlag möjligt.ett som

Då blir det lättare välmotiveradegöra val och visa vilkaatt de vilar på.normer
Om grunderna för prioriteringar redovisas detöppet också möjligtär kritisktatt
granska dem.

Etiska principer

Prioriteringar inom vården har etiska dimensioner. De etiska värderingarna av
vad ochär och felrätt spelaront avgörande roll vid prioriteringar.gott,som en

Utgångspunkten för prioriteringar denär människanpå har sin föran-syn som
kring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Det innebär att
varje människa unik och okränkbar och henne absolut och likases som ettger
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sjukvårds-ochuttryckt i hälso-finns ocksåmänniskovärdesprincipvärde. Denna
flestadevärderingarprinciper ochgrundläggandeHSL. Någralagen, som

ärfilosofieroch är överensidealreligiösaochhumanitärademokratiska, om
viktigtskada. Det äveninte ärochsjälvbestämmande, görarättvisa, attgottatt

striderinte ske på sättbör motdettabeaktas, ettnyttoprincipen somatt men
priorite-grund förtillliggaocksåbörprincipermänniskovärdesprincipen. Dessa

ringsdiskussionen.
vadrättvisa. Mensåledesfördelning äraspektetiskviktigEn resurserav

vårdre-delfår likaexempelvis allavård Attfördelning storrättvis avär aven
Medefterfrågardefår vadallaellerde behöverfår vadalla attattsurserna,
handi förstarimligentjänstersjukvårdensochhälso-måstebegränsade resurser

behovenfastställshurdem. Mendenhar störstapatientertill nyttangå avsom
tillskallhänsynmycketdefinieras Och hur tasmedicinskskalloch hur nytta

vårdresurser ståtilldelningrättviskanlidande vilketPå sättpatientens aven
självbestämmandepatientenskonflikt medi

och aktörerBeslutsnivåer

gällakanslag. DetolikaochnivåerolikavalkanPrioriteringar avavse
delarandraochsjukvårdenochmellan hälso- avfördelningen resurserav

ochinsatsermellan akutafördelningengällakansamhällsekonomin. Det preven-
omvårdnadsintensiva ochmellanellerspecialiteterolikamellaninsatser,tiva

gällakansjukvården. Dethälso- ochinomverksamheterhögteknologiska
kanpatientenenskildedenFörpatientgrupper.mellanfördelningen resurserav

behandlingsmetoderolikaval mellan etc.gälladet
ellerbehandlamellanvalfrågainteoftast attdockPrioriteringar ettär omen

valindikationer,medicinskavalgällerpatient. Detbehandlainte snarare aven
behandlingsmetod.valellerbehandlingstidpunkt avav

anhöriga,vårdpersonal,patienter,prioriteringsprocessen:berörsMånga av
patientorganisationer.administratörer,politiker,

komplicerademycketfattas isjukvårdenochhälso- avinom processerBeslut
fattasdeochfattasbeslutennivåer. Hurfleraolika aktörermängd vemaven

detDärför ärsigsjukvården det rörochhälso-nivå inomvilkenberor på om.
medvetenviktigtockså attdet ärnivåerna, atthålla isär omviktigt varaatt men

Begränsadedem.samband mellankomplicerat,mycket resur-oftafinnsdet ett,
mellansamarbeteutvecklatställer kravvårdenökade krav på ettochser

nivåer.olikabeslutsfattare

länderi andraPrioriteringsdiskussioner

försDiskussionenländer. oavsetti mångadiskuterasvårdeninomPrioriteringar
ochproblemetHurfinansieras.ochsjukvårdenochhälso-hur serstyrs man
allaförGemensamtvariera.dockväljer kanprioriteringsmodellervilka man
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länder är överallt krävs val och awägningar.att Dessa blir dock synliga på
olika sätt, utförs olika aktörer och genomförs under varierande gradav av

diskussionöppen beroende sjukvårdssystem. Detta beror bland påannat att
patientens inflytande frihetoch varierar, liksom läkarens frihet välja.att

Norge

I Norge lade år 1987 statlig utredning fram förslag till Retningslinjer foren
prioriteringar innen helsetjensten NOU 1987:23. Syftet bestämmaattvar
innehållet i nödvändig hälso- och sjukvård miniminivå för hela befolk-en en-
ningen. Utifrån övergripande mål for hälso- och sjukvården, ekonomi och
allmänetiska principer formulerades prioriteringsordning i femen steg:
1 akuta sjukdomstillstånd
2 allvarliga och kroniska sjukdomar
3 mindre besvär
4 rutinmässiga undersökningar
5 eftefrågade inte nödvändiga behandlingarmen

Vidare undersöktes vad styrde prioriteringarna. En slutsats politiker-som attvar
spelade underordnad roll. Läkarna däremot hadena avgörande inflytandeen ett

på de val gjordes. En iakttagelse de faktiska prioriteringarnasom attannan var
stämde dåligt överens med de hälso- och sjukvårdspolitiska målen.

Oregon, USA

I försök öka tillgängligheten tillett grundläggandeatt sjukvård har i delsta-man
Oregon i USA utvecklatten särskild metod för prioriteringar inom hälso- ochen

sjukvården. Metoden baseradär på analyser kostnaderna för de olika alterna-av
tiven och dessas Detta har sedannytta. vägts med attityder och värde-samman
ringar hos allmänheten och hos företrädare för hälso- och sjukvården olikasamt
patientgrupper. majI 1991 presenterades den slutliga versionen Oregon-av
listan där 700 diagnoseröver listats. Denna lista har rönt mycketett stort
intresse både nationellt och internationellt. Den har kommit i fokus för den
sjukvårdspolitiska debatten i USA och stimulerat prioriteringsdebatten i många
andra länder.

Den svenska debatten

Även i Sverige diskuteras sedan några etikår och prioriteringar inom vården.
Ett flertal skrifter har tagits fram bland Socialstyrelsen och Landstings-annat av
förbundet. I flera landsting pågår arbete med fastställa principer för priorite-att
ringar. Ett exempel denär s.k. Falu-listan. Det finns också omfattandeen
verksamhet med hälsoekonomisk forskning syftar till belysa priorite-attsom
ringsfrågorna.



Bilaga I 209

Riksdagens socialutskott anordnade samrådvåren 1991 i med Statens medi-
cinsk-etiska råd offentlig utfrågning prioriteringar inom hälso- ochen om
sjukvården. Socialutskottet uttalade det finns till fördjupadeskäl övervägan-att
den kring vårdens prioriteringsfrågor l9909l:SoIJ22.

Jag bakgrund vadjag anfört utredning bör tillsättas medmotanser attav nu en
uppgift bland överväga hälso- och sjukvårdens roll i den modernaatt annat
välfärdsstaten och lämna förslag till principer bör ligga till grund försom
prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Jag i det följande riktlinjernågra för arbete-t.anger

3 Utredningsuppdraget

En allmän och bred diskussion behöver föras hälso- och sjukvårdens roll ochom
prioriteringar i vården. Denna diskussion bör föras utifrån etiska utgångs-om

punkter och syfta till sjukvårdens roll iöverväga välfärdsstaten lyftaatt samt
fram de grundläggande principer prioriteringar inom vården bör baseras på.som

Utredningen skall diskutera vad bör hälso- och sjukvårdenssom vara ansvars-
område. Därvid bör utredningen också bland överväga och lämna förslagannat
till vad den finansierade hälso- och sjukvården skall för ochstå vadgemensamt
den enskilde patienten själv bör betala. Utredningen bör observera de effekter

då kan följd tilluppstå exempelvis knapp gång till specialistresurser.som som av
Tillgång och efterfrågan hälso- och sjukvårdpå varierar beroende olikapå

faktorer. Oberoende sådana variationer bör alla tillförsäkrade grund-av vara en
trygghet, viss miniminivå hälso- och sjukvård. Utredningen bör övervägaen av
hur sådan miniminivå formuleras.kanen

Svensk hälso- och sjukvård bygger principen allas lika värde och rättmm
till vård. finnsDet värdebas frånutgår rättvisa och likagemensam somen
tillgänglighet. upprätthålla mästeFör kunna denna diskussion förasöppenatt en
kring frågorna prioriteringar.om

En utredning denna karaktär kan inte på alla frågorsvåraav svar somge
prioriteringsproblemen Avsikten den skall facitinte förär heller attreser. ge
hur inom vården skall fördelas. strukturera problemen ochMenresurserna att

vilka värderingar kan ligga till prioriteringaratt ledningfövrgrundange som ger
till dem har besluta dessa. utredningen kommer fram tillDe resultatattsom om
kan självklart inte de konkretaersätta till prioriteringarställningstagainden som
beslutsfattare olika nivåer har kan utredningensför. Däremotansvaret
resultat viktigtutgöra underlag för dessa ställnimgstaganden.ett

En utredningens huvuduppgifter och lämna förslagär till vilkaövervägaattav
principer skall ligga till grund för prioriteringar inom vården. Förtroendetsom
för samhället och dess hälso- och sjukvård kan bara; upprätthållas priorite-om
ringar inom vården bygger på principer fförankringmed bred i samhället. Det
kan gälla principer rättvisa, sjukdomens llidandetsallvar, och intensitet,artom
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behandlingsbarhetsjukdomens etc.
prioritering-förfinnsmekanismerdiskutera vilkaskall ocksåUtredningen som

kantill hurförslagoch lämnadessa övervägavad samt manstyrsomar --
framkomstvägarTänkbaraolika nivåer.beslutssituationer påförfara i konkreta

prioriteringsarbetetanslutning tillroll iTillsynensanalyseras.beskrivas ochbör
uppmärksammas.bör

olika formeranalysera hurblir ocksåuppgift för utredningenangelägenEn att
vården.prioriteringar inomkan påverkasystemförändringarav

framför botaföredrautgångspunktetisklidande från attförebygga ärAtt att
förebyggandeförsjukvårdensHälso- ochlidande.uppkommetredan ansvar

utredningen.särskilt observerasbörinsatser av
bredtill sina görbakgrundutredningenfrånJag utgår enatt resonemangsom
demförroller ochklargöraingår ocksåproblembeskrivning. dettaI att ansvar

visaaktörer, påsamband mellananalyseranivåer,olikaberörda påärsom
kantill hur dessaförslagochuppkommaintressekonflikter kanolika gesom

prioriteringarförhinderdiskutera vilkavisa ochocksåHit hörlösas. somatt
hinder.etniskageografiska ochorganisatoriska,finns, t.ex.

prin-kartläggainitiativ förmellan dejämförelseochkartläggningEn attav
håll i världenandraSverige och påitagits lokaltprioriteringarciper för som

prioriteringsmodellernasolikaanalysera deUtredningen börocksåbör göras.
för denrelevansmodellernasutländskadiskutera deoch styrkasvaghet samt

sjukvården.svenska
förbehövs baskunskapytterligareocksåUtredningen skall överväga somom

prioriteringspro-studierempiriskagällaområdet. Det kaninomprioriteringar av
studierHit hör ocksåpraxis.kartläggningarellernivåerlikapå avavcessen

studierliksomprioriteringsdebattenpåverkakanvärderingarochattityder som
biomedicinskadensammansättningbefolkningensi ut-förändringar samtav
tvärvetenskapligabredakräverområdePrioriteringsetik ärvecklingen. ett som

företrädda.professionermed olikasamarbeteutvecklatochinsatser ett
rollsjukvårdenshälso- ochprioriteringar ochförgrundernadiskussionEn om

mångtydiga ochdessabegrepp. Flera ärrad centralabygger på vaga,aven
liksom begreppenklargörasprioritering behövervärdeladdade. Begreppet

grund-här pålivskvalitet. Man kommerochhälsasjukdom,behov, nytta,
ochmeddiskuterasfrågor måstemedicinsk-etiskaläggande stor omsorgsom

från enkla,inte baradetta slag utgårDefinitioner begreppeftertanke. avav
Utredningenvärderingar.principer ochockså påfakta baserasmedicinska utan

centrala begreppolikabetydelsenoch klarläggaigenombör noggrannt av
roll ochsjukvårdensochdiskussionen hälso-förtill grundligger omomsom

inom vården.prioriteringar
utredningensutåtriktat ochutredningen bör arbetajagSlutligen attattanser

grundutredningen skallspridning. Avsiktenbred ärbörresultat att ge enenges
utredningensochprioriteringsfrågandiskussionerfortsattaför fördjupade attav
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skall kunna till ledning för dem har besluta i prioriterings-rapport attvara som
frågor. Utredningen bör under arbetets gång samråda med berörda bl.a.parter,
Statens medicinsk-etiska råd.

4 Ramar for arbetet

Med hänvisning till uppdraget skall bedrivas utåtriktat, förutgöra grundatt
fortsatta diskussioner och bred spridning jag delrapport börattges en anser en
lämnas den 1 april 1993. Efter remissbehandling kan denna sedan liggasenast
till grund för utredningens fortsatta arbete skall i slutbetänkan-utmynna ettsom
de den 31 december 1994.senast

För utredningens arbete gäller kommittédirektiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare dels utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, delsom
beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43.av

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen bemyndi-attnu
det statsråd har till uppgift föredra ärenden hälso- och sjukvårdattgar som om

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningen 1976:119att en av- -
med högst sju ledamöter med uppdrag hälso- och sjukvårdensöverväga rollatt
och förslaglämna till principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvår-att
den,

ledamöterna ordförande,utseatt atten av vara
besluta sakkunniga, sekreterare och biträde kommit-att experter, annatom

tén.
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att

femte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Socialdepartementet
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2Bilaga

SammanfattningRemissvaren -

dennaI bilaga redovisas sammanfattning det antalet remissvarstoraen av
avgivits från myndigheter, organisationer, föreningar och enskildasom

med anledning utredningens första betänkande Vårdens svårapersoner av
val SOU 1993:93.

Remissinstanserna stödjer utredningens förslag till etisk plattform och
dess tillämpning hög prioritet bl.a. vården svårt och lång-som ger av
varigt sjuka och vården i livets slutskede. Medan människovärdesprin-
cipen och behovs-solidaritetsprincipen har genomgående positivtmött ett

många effektivitetsprincipen behöver preciseras.attgensvar anser
Man utredningen bör förtydliga några sina ställningstagan-attanser av

den framför allt utveckla och anvisa formerna för tillämpningmen av
allmänt riktlinjer prioriteringar.accepterade för

Remissinstanserna uppfattningdelade i sin då detär gäller inställningen
till rättighetslagstiftning, till särskildabehovet prioriteringskommittéerav
och till vissa frågor gäller hälso- och sjukvårdensavgränsningensom av
ansvar .

utredningenspåsammanfattning remissvarendenna bilaga redovisasI en av
antal remissvarEttförsta betänkande Vårdens val SOU 1993:93.svåra stort

och enskildaavgivits från myndigheter, organisationer,har föreningar perso-
oftabetänkandetföreningar påFlera organisationer och har skickat ut enner.

sammanfattningen göromfattande internremissbehandlingtill sina
omfattande skördendeninga anspråk allt vad framkommit ipå återgeatt som

tillhänvisningarYtterligareofta utförliga och väl genomarbetade remissvar.av
slutbetänkande.utredningenscitat från finns ioch remissvaren med itexterna
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En utförlig remissammanställning har inom utredningens sekreta-upprättatsmer
riat och finns tillgänglig i utredningens arkiv.

Allmänna och övergripande synpunkter

Utredningens grundläggande utgångspunkter och etiska principer har starktett
stöd, kommer till uttryck i alla remissvar. betonarnästan Många be-attsom
tänkandet värdefullt underlag för debatt kring frågorutgör såväl etiskaett som

Ävenför konkreta prioriteringar inom vården. således remissinstansernaom
genomgående ställer sig bakom utredningens grundläggande principer och
förslag saknas givetvis inte invändningar. följandel den sammanställningen
redovisas främst de viktigaste kritiska synpunkterna.

Det vanligaste önskemålet bättre konkretisering praktiskaär denen av-
tillämpningen riktlinjerna för prioritering.av

patientföreningarMånga och handikapporganisationer betonar vikten attav-
hälso- sjukvårdenoch tillförs tillräckliga Flera remissinstanserresurser.
påtalar vikten utredningen i sitt slutbetänkande uttryckligtattav mera
behandlar frågan hälso- och sjukvårdens iroll samhället och inomom
välfärden.

del remissvar framhållesI utredningen bör fördjupa förtydligaochatten-
områden berörs i det första betänkandet.som

I några understryks vikten lyhördhet för patienternas krav ochav svaren av-
önskemål; viss kritik riktas efterfrågeprincipen kategorisktsåmot att
avvisas.

Framför allt primärkommunerna och Svenska Kommunförbundet efterlyser-
beskrivningar och överväganden kommunala hälso- sjuk-rörande den och
vården.

I flera remissvaren hävdas utredningen alltför definitionhar snävattav en-
begreppet sjukdom och skada och omvårdnadsperspektivet alltförärattav

bristfälligt behandlat.

Flera pekar utredningen bör beakta nyligen införda ekonomiskaatt att nya
styrformer har medfört klinisk forskning bl.a. innebär kritisk pröv-att som en
ning olika metoder förlorat sin finansieringsform.av

olika kritiskaMånga de synpunkterna behandlas inomkommer attav ramen
för respektive delavsnitt nedan och i betänkandets övriga texter.
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sjukvårdens vardagiPrioriteringar

iprioriteringarbeskriva hursyftar tillfallbeskrivningar,Utredningens attsom
pedagogiska. Mångarealistiska ochtill betecknas mångavården kan gå somav

politisk-prioritering sker påhurdock exempel påefterlyserremissinstanser
utred-haft synpunkter påharremissinstansernafåtaladministrativ nivå. Ett av

fall.iningens någraargument
människovärdesprincipenreflektionerupphov tillExempel och 5 har4 attgett

omhändertagande.basaltfinns förinteinte kan upprätthållas ettresurserom
olämpliga,fakultethumanistiskauniversitets6 8 UmeåExempel och avanses

Ävendödshjälp.för passivförsök vidga gränsernade kan tolkasdå attsom
orimligtdetfakultetsnämndsamhällsvetenskapligauniversitets attUppsala anser

omständigheterna.angivnadei exempel 8 underdialysbehandlingenavbryta
patologiskuppfattatsremissinstanserExempel 9 har sorgett som enparav

enbart denleda felkanpsykoterapi psykolog. Detborde fådär patienten omav
höjas såpersonalens kompetensböri ställetbetonas, attmedicinska nyttan

omvårdnaden förbättras.

prioriteringarHälsoekonomi och

fråga detdennabehandlat ärrelativt kortfattatutredningen endastTrots att
sjukvårdsforskningensstärkabehovetremissinstansermånga atttar avuppsom

också detkraftfullt ochdetta ärallmänhet pekar mestroll. I ettattman
prioriteringar ochförtill grundliggakaninstrumentetändamålsenliga som

diagnostiskaolikautvärderingViktensjukvården.inomeffektiviseringar avav
ineffektivanedprioriteringutrensning ellerliksommetoderterapeutiskaoch av
yttranden.i dessaden nämnareneffektiva metodermindre äreller gemensamma

förändringarOrganisatoriska

relativtförändringarna kommenterasorganisatoriskadeUtredningens analys av
urskiljaskan dockhuvudsynpunkterknapphändigt. Tre

framförhandikapporganisationerpatientföreningarna ochFramför allt oro-
prestationsersättningfinansieringssystem, etc.för konsekvenserna nyaav

tillgångenbegränsningar imedföraför dessa kanuttrycksFrämst attoro-
avdelningar ochspecialiseradesjukdomarför olikaspecialister och t.o.m.

patienter.kostnadskrävandesärskiltdiskriminering av

deanalyseratotillräckligtutredningenremissinstanserVissa attanser-
ochtydligaredraocheller bordeförändringarnaorganisatoriska mer

avseende.i dettalångtgående slutsatser
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Grundbegrepp

helEn del remissinstanserna kritiskahar synpunkter delav en av resone-
grundbegreppen. Kritikerna definitionerna inte till-ärattmangen om menar

räckligt djuplodande och klargörande. Andra utredningen gjortattanser en
förtjänstfull analys, inte minst det gällernär rättvise-, solidaritets- och jämlik-
hetsbegreppen. Flera remissinstanser konstaterar de aktuella begreppen äratt
mycket definierasvåra på entydigt och klart sätt.att ett

Etiska principer

Valet prioriteringsprinciper många okontroversiellt och välav anses av vara
återspegla de riktlinjer i dag i hälso- och sjukvårdslagen. Dettasom anges
hindrar inte remissinstansernamånga har synpunkter delarpå utred-att av av
ningens harMånga kritiska synpunkter effektivitetsprincipen.resonemang.
Vissa remissinstanserna pekar dessutom de etiska principernapå iblandattav
kan istå motsatsställning till varandra, något utredningen alltför knapphän-som
digt ha utvecklat.anses

Några tillämpningar de etiska principernaav

Majoriteten remissinstanserna instämmer i utredningens kringav resonemang
tillämpning de etiska principerna. Man finner det tillfredsställandeav att ut-
redningen awisar schablongränser hög ålder, låg födelsevikt, självförvålla-som
de skador och ekonomisk ställning prioriteringsgrund.som

Medicinskt motiverad och motiverad vård

Flera remissinstanser begreppet medicinskt motiverad vård föräratt ettanser
begrepp; finnersnävt det alltför biologiskt. Vissa också utred-attman menar

ningen underförstått har sjukvården alltför innehåll, frågasnävagett samma, en
också återkommer under kapitel 16 Avgränsning hälso- och sjukvårdenssom av

ansvar.
Relativt remissinstansermånga uppehåller sig vid begreppet och krävernytta

klarare definition; nyttobegreppet inte klart och otvetydigt definie-en anses vara
rat.

Vård på grund sjukdomav

Utredningens ställningstaganden finner bland remissinstansernastor acceptans
och endast handikapporganisationer har föreslagit vissa tillägg iett smärrepar
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listan på kroniska sjukdomar.svåra Flera remissinstanser med anknytning till
tandvården beklagar utredningen lämnat tandvården utanför sina ställnings-att
taganden.

Utredningens ställningstaganden avseende palliativ vård i livets slutskede möts
genomgående tillstyrkan och positiva uttalanden.av

invändningarInga återfinns i remissvaren sjukdomarvad gäller medförsom
nedsatt autonomi; de remissinstanser behandlat punkten instämmer i ut-som
redningen.

Prevention

l alla remissinstanser eniga preventionens betydelse.är Däremotstort sett om
kräver flera bättre genomgång begreppet prevention och tydligareen av en upp-
delning i primär-, sekundär- och tertiärprevention.

En rad remissvar inte minst från handikapporganisationerna viktentar upp- -
den individinriktade preventionen.av

Medicinskt motiverad vård egenvärd

En rad remissinstanser påpekar egenvård kan ha olika detbetydelser ochatt att
under denna rubrik använda uttrycket egenvård tillräcklig kan missförstås.är

Gränsfall assisterad befruktning-

Ett antal remissinstanser intebehandlar frågan eller godta utred-stort synes
ningens preliminära ståndpunkt. Bland dem frågan utförligt ärtarsom upp mer
oenigheten påfallande i frågan assisterad befruktning skall höra tillom anses
gränsfallen. Mellan ytterlighetsståndpunkterna assisterad befruktning skallatt-

klart för sjukvårdenåtagande respektive den inte skall detett attvara vara -
finns i fåtal remissvar rad åsiktsnyanser. Några landsting och delett en en
andra institutioner bör beakta ofrivillig barnlöshet resultatattanser man som av
sjukdom och handikapp, medfött eller förvärvat. fleral talarettsom svar man
hellre ofrivillig barnlöshet assisterad befruktning.änom om

Bland dem förespråkar prioritering assisterad befrukt-generösaresom en av
ning motiven och ofta formuleringar iär desamma. Föreningen IRISstort sett
Infertilas riksförening i Sverige inteutesluter att utredningens påstående att
livskvalitet kan god barn endast vittnar äldersstrukturen inomutanvara om
utredningen hos den tillfrågat och där för utebliven i livetsvårdman oron egen
slutskede fråga allt oftare sigär påmind Motiven för placeringgören som av
assisterad befruktning i högre prioriteringsgrupp kan delas i huvud-treen upp
argument
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kostnadseffektivt behandlingsalternativIVF är ett-
ofrivillig handikapp och psykiskt lidandebarnlöshet är samtett ett-

inte jämlik.vården blir-

riktlinjer for prioriteringFörslag till

olikaPrioriteringar på nivåer

skiljasig instämmer i förslagetremissinstanser yttrade påDe många attsom
nivå.prioriteringar politiskadministrativ och kliniskpå

Förslag till prioritetsgrupper

inom olika priori-remissinstanser förslag ytterligare exempel deFlera påger
vissa insatseråkommorFörslag till uppflyttningar, dvs.tetsgrupperna. att enge

olika prioritetsgrup-prioritet, vanliga. exemplen i dehögre Någraär attanser
missgynnar kvinnorna.perna

framför psykiska störningardel remissvaren synpunkterI ärattmanen av
autonomin oftaeftersom vårdbehovet ochstyvmoderligt behandlade är stort

nedsatt.
ihabilitering rehabilitering ofta ingår vården ochFlera har betonat och attatt

svårighetsgrad. Allsjukdomens eller handikappetsangelägenheten bestäms av
därför inte i del hör tillhabilitering rehabilitering hamnaroch grupp en

autonomibarn har låg ochtill FörhållandetI och Ill. attannatgrupp grupp
fåttpatienter grund sjukdomdärför bör prioriteras lika högt påsom avsom

framhålls i remissvaren.autonomi mångasämre av
prioritetsgrupperingen har kommenterats många.Preventionens placering i av

Beroende ifår kam. allvaretpreventionen inte dras påBl.a. översägs att en
förebygga och vilka behandlingsmöjlighetersjukdom försöker ärden somman

Meningarnapreventionen hamna i olika prioritetsgrupper. ärtillgängliga kan
finansieras medprevention i form hälsoundersökningar bördelade avom

särskilda medel.

Grundtrygghet

sig till grund-flesta remissinstanserna ansluter utredningensDe omresonemang
handikapporganisationer. Detminiminivå; dit inte minst radtrygghet och hör en

bakgrund allt kärvarefinns dock kritiska detröster att mot av ensom menar
tillgänglighetendifferentieraekonomisk vardag nödvändigt och avgränsaär att

skallvilka vård i första handolika vårdformer säkerställa tilloch grupperav
erbjudas.
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Tillämpning riktlinjer for prioriteringarav

Enligt flera remissvaren utredningens första betänkande alltförär allmäntav
hållet för kunna till egentlig praktisk ledning vid prioritering olikapåatt vara
nivåer. dettaMot står rakt uppfattning utredningens förslagmotsatt atten ger

ledninggod för prioriteringar inom hälso- sjukvården.och Betecknande fören
Östergötland.flera remissvaren torde yttrandet från landstinget it.ex.av vara

Man har där funnit enskilda läkare otillräckligatt ansett rapporten vara som
praktiskt styrinstrument. Landstingets prioriteringsgrupp, enl igt landstingetssom
remissvar haft möjlighet ordentligt i betänkandettränga däremotäratt av en

uppfattning. Landstinget i Dalarna framhåller för sin del detmotsatt att vore
olyckligt utredningens slutliga förslag innehåller preciserad ordning änom mer
det föreligger.som nu

I antal remissvar ställs krav utredningenpå i slutbetänkandetett stort att
konkretiserar formerna för tillämpningen riktlinjerna för prioriteringar. Iav
vissa finns också utförliga möjligheterna tillämpaattav svaren resonemang om

Ävenutredningens förslag. här kan konstatera det finns olikatvåattman upp-
fattningar.

F ördelningsalternati v

Flertalet remissinstanser sig inteuttalar i denna fråga. Flera uttalar sitt förstöd
utredningens alternativ högre behovstäckning4 i högre prioritetsgrupper och
lägre behovstäckning i lägre prioritetsgrupper. Andra förordar alternativ
dvs. alla behov inom högre prioriteringsgrupp skall uppfyllda innanatt en vara

for verksamheter inom lägre prioritetsgrupper.resurser ges

Små eller sjukvårdsområdenstora

Många remissinstanser uttalar sig inte i frågan eller inte bestämd ställning.tar
Flertalet har tagit ställning instämmer i utredningens Framförsom resonemang.

kommunförbundenallt avvisar dock utredningens ställningstagande och anser
nödvändig riskspridning kan ske regionala återförsäkringssys-att t.ex.genom

tem.

Prioriteringskommittéer

Bland de kommenterar förslaget bilden splittrad; tanken särskildaärsom
prioriteringskommittéer förespråkarehar såväl motståndare. Argumentensom

relativtöverensstämmer väl med dem redovisades i förstautredningenssom
betänkande.
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Rättighetslagstijining

remissinstanser sig i frågan opinionen delad. sjuk-Flertalet uttalar och Mångaär
relativt kortfattat rättig-vårdshuvudmän avvisar i sina yttranden tanken på en
landsting dock det behövshetslagstiftning inom sjukvården. Några attanser

förstärkning patientens rättigheterkartläggning, tydliggörande och av genom
avvisande till konventionelllagstiftning förordningar,eller även ärom man

till domstol etc..rättighetslagstiftning överklagande
finns flera remissinstanser uttalar sig bestämt för rättig-Samtidigt det ensom

hetslagstittning inom sjukvården. detta framför allt patientförening-För svarar
handikapporganisationer vissa fackliga organisationer. remissva-och I ett avar,

utredningen inte kommenterar förhållandet den nyligenkritiseras attattren
LSS innebär de särskilda rättigheterna upphörinförda handikapplagen näratt

patienten fyller 65 är.

sjukvårdensAvgränsning hälso- och ansvarav

flesta remissinstanserna. Vissa talar förkapitel har behandlats deDetta av
avgränsning vad ligger inomutredningens linje, tydlig av somsom ses som en

mindredel för betydligt ochsjukvårdens kompetens. En snävargumenterar en
för. Andra tyckerattityd den utredningen uttryckänöppnare attman anser ger

medikalisering.utredningen alltför otydlig i sittär resonemang om
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konferenserEnkäter, och

utfrågningar

underlagsmaterialredovisas det utredningen haft tillgång tillbilaganl
litteraturgenomgångenförsta betänkande. ochremissvaren dessutöver

överläggningar.resultatet av egna
arbete höstenutredningens 1992 riktadesinledningsskedetI av en

organisationermyndigheter, och beträffan-till 50-tal föreningarenkät ett
inomprioriteringarnagäller särskildolika frågor vården. Ende som

ledningenmedanordnades i samarbete för Socialstyrelsen iutfrågning
vetenskapligamed styrelsens råd. Svenska Läkare-februari 1993 14 av
1992 initiativgenomförde under hösten intern enkätsällskapet eget en
sektioner,kliniskt verksamma tillställdesresultatriktad till dess vars

frågorPrioriteringsutredningen. etiska hartonvikt påEn utfrågning med
Genom skrivelsergenomförts SMER.med Statens medicinsk-etiska råd

uppgiftertill hälso- och länder harsjukvårdsministerierna 20-tali ett
avgränsninginhämtats roll ochdefinitioner hälso- och sjukvårdensom av

dessav ansvar.
utredningen i samarbe-Efter första betänkandets avlämnande anordnade

utredningensSpri femmed regionala konferenser för informerate att om
och sjukvårdensarbete och inhämta hälso-synpunkter från allmänheten,
sammanställdespersonal politiker chefstjänstemän. Resultatetochsamt

anordnade utredningenoch dokumenterades Spri. I 1994 enav mars
sjukvårdsförvalt-särskild utfrågning sjukvårdspolitiker, chefer inomav

tillämpningen utred-ningar chefsöverläkare den praktiskasamt avom
ningens förslag.

konferens.i anordnadUtredningen medverkade SMER öppenen av
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Under arbetets har utredningengång hört olika företrä-bl.a.experter,
dare for olika myndigheter, landsting där prioriteringsarbete ochpågår
företrädare för patientorganisationer. harDessutom utredningens enskilda
ledamöter, sekretariatet och medverkat vid rad andraexperter en av
anordnade där utredningens första betänkandemöten och prioriterings-
frågor debatterats.

Utredningen har tagit del flera enkätundersökningaräven attity-av om
der till prioriteringar.

De synpunkter inkommit detta material har varit mycketsom genom en
värdefull ledning för utredningen inför arbetets slutförande.

Utredningen vill tacka dem har lagt betydande arbete oftaett att, ut-som ner
förligt, besvara enkäter, delta i utfrågningarvåra och regionala konferenser. De
inkomna och framförda synpunkter har blivit värdefull ledning försvaren en
vårt arbete.

1 Enkät till myndigheter, organisationer föreningaroch

Enligt utredningen eventuella riktlinjermåste för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården föroch avgränsning sjukvårdens bred all-accepterasav ansvar av en
mänhet, berörda myndigheter inomoch de vården verksamma.

första i den riktningenEtt har utredningen tagit under höstensteg attgenom
1992 inhämta synpunkter från 50-tal myndigheter, organisationer och före-ett
ningar. Dessa ombads besvara generella frågortre

kanHur trygghet inom hälso- och sjukvården alla medborga-garanterasen
re

Vilka förändringar i prioriteringar har de årens utvecklingsenaste av
svensk sjukvård inneburit

Vilka värderingar skall prioriteringar inom vården och skall fattastyra vem
olika prioriteringsbeslut.

Vidare ställdes i enskilda specifika frågorenkäter vilka särskilt berörde tillfrå-
gade organisationer, myndigheter och föreningar.

Vidare redovisas bl.a.

hearing med Statens medicinsk-etiska SMERråd
hearing med Socialstyrelsen och 14 dess vetenskapliga rådav
enkät sjukvårdenshur roll och definieras i andra länders lagstift-om ansvar
ning
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konferenseranordnade regionalafem utredningen i samarbete med SPRIav
til-särskild utfrågning konkretisera praktiskangående möjligheterna att

lämpning utredningens förslag samtav
vården utred-omfattande enkät attityder påhos anställda inom somen om

vidSamhällsmedicinska enhetenningens uppdrag genomfördes vid den
Huddinge sjukhus.

och1 Patientföreningar, handikapporganisationer
pensionärsjföreningar

organisationer. entydiga bildinkommit från 26 föreningar och DenSvar har
prioritera Specialistvårdi starkt uttalat önskemålframtonar är attettsom svaren

sjuka liksom rehabilitering för dessa.kroniskt sjuka och andraför svårt
köpa-sälja,liksom former för ekonomisk styrningHusläkarreformen, nya

i Framför allt framhåller mångakonkurrens m.m. kritiseras många svaren.av
specialistvård.blivitdet under år svårare attatt senare

alltfördet akuta skedet och rehabilitering myck-eftervård efterFlera attanser
arbetsför Bl.a. solidaritets-i ålder. rättvise- ochkoncentreraset avpersoner

inte kan arbetslivet.dem återvända till Mångaskäl bör även satsa somman
splittrats.rehabiliteringsverksamheten harattanser

Samtidigtpositiva effekter. framkommermedförtVårdgarantin har upp-en
patienterbekostnad inte omfattasfattning detta har skettatt av avsom

garantin.
Ädelreformen Till de positivablandat. hör klarareeffekternaOmdömet ärom

satsning omvårdnadökad de äldre. Däremotansvarsförhållanden och aven
förekommande alltför snabb utskrivningkritiseras oftagenomgående aven

äldrevårdenprioritering rehabiliteringenochpatienter från sjukhus, lägre av av
äldre.av

iprestationsersättningardel förväntarEn positiva resultat konkurrens ochav
förform effektivare mångasjukvård. Samtidigt påtalas attoro manav en av

konsekvens kan bli A-skiljer Enlönsamma och mindre lönsammapå patienter.
inomkostnadskrävande skall densjukvård för lönsamma patienter, medan mera

för den enskildeoffentligt finansierad erbjudas B-sjukvård.vården Insatser som
i riskerarvärderasinnebär höjd livskvalitet inte kan mätas och pengarmen som

ökadprestationsersättningarbortprioriterade. måstebli Införs medatt system
in;kommunicera räknastid för samtal med dem har svårigheter att vemsom

ersättningentidvill ha sådan patient dubbelt ärsamtalet så långtar menen om
densamma

inom vårdenprioriteringarnafrågan vilka värderingar skallPå styraom som
betonas i många svar

tillgång till vård,tillförsäkras lika lik.ade äldre värde ochmåsteatt
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sjukvårdsresurserna måste ha fördelning.rättvisatt en

Det bör finnas effektivt fungerande hinder ojämlik vård. Värderingarmot
baserade på lönsamhet och kostnadseffektivitet får aldrig hindra detta. Alla
människors lika värde och till Oavsett boendeförhållan-liv betonas.rätt ett gott
den, social eller inkomstförhållanden medicinskaskall alla ha till denrättstatus
vård landet kan erbjuda.som

radEn synpunkter redovisas vad högprioriteraspå kan lågpriorite-som resp.
inom sjukvården. Generellt framträder områden högprioriterade;treras som

Specialistvård för patienter med kroniska sjukdomar,
rehabilitering; och i vissa ävensvar
primär och sekundär prevention

Exempel högprioriteraspå bör är:grupper som

de ochsvagaste mest utsatta grupperna
de sjukasvårt
de långtidssjuka
de gamla
barn och ungdomar

entydigt sammanställa förslagenDet svårare vad kanär sätt påatt ett som
lågt prioriterat. Följande områden återkommer dock:vara

banala och krasslighetsymtom
insatser borde skötas andra instanser, främst sociala myndighetersom av
kosmetiska operationer
fosterdiagnostik främst med syftesådan spåra barn med handikappatt
viss idrottsmedicin
vissa psykiska besvär neuroser.-

hårdareEn styrning från statsmakterna efterlyserförordas i flera Mångasvar.
klara riktlinjer för prioriteringar människors likagrundade respekten för alla

och tillvärde liv. Systematiska riksomfattande kvalitetsmät-rätt ochett gott
ningar kan hjälpmedel bl.a. för politiker. dock priorite-Någraett attvara anser
ringarna inte bör stadsfästas övrig medi-politiska beslut. Läkare ochgenom
cinsk personal inom sittskall prioritera efter patien-ansvarsområde resurserna

behov.ternas
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fleraI förordas bildandet prioriteringskommittéer eller vårdetiskasvar av
kommittéer.

Flertalet skeptiska till möjligheterna entydigtär på hälso-sätt avgränsaatt ett
och sjukvårdens Ett återkommande i behovetärtemaansvar. svaren sam-av

verkan främst socialtjänsten.med Vissa förslag till avgränsning redovisas dock.

Striktare efterlyses för inomgränser vad för vetenskap ochärsom ramen
beprövad erfarenhet.
Social jour och andra sociala insatser kan avlasta sjukvården.
Huvudansvaret för initiera, planera och samordna service, stöd och vårdatt
till psykiskt störda överföras tillbör kommunerna.

2 Fackliga organisationer

Svar har inkommit från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR,
Svenska Kommunalarbetareförbundet SKAF, Svenska SjukvårdensHälso- och
Tjänstemannaförbund SHSTF, Sveriges läkarförbund Sverigesoch Psykolog-
förbund.

finnsDet samstämmig uppfattning behovet riktlinjer för prioritering-en om av
inom vården. Man efterlyser debatt dessa frågor. Humanitäraöppenar en om

värderingar och etiska utgångspunkter skall ligga till grund för prioriteringarna.
Dessa skall frånutgå alla människor har lika värde produktions-att oavsett
kapacitet. organisation föreslårEn särskilda etiska kommittéer inrättas påatt
sjukhus för stödja vårdpersonalen i deras prioriteringar.att

De medicinska insatserna skall allmänt accepterade och ha vetenskapligtvara
visad Värdet allmänna hälsoundersökningar ifrågasätts liksom skön-nytta. av
hetsoperationer, såvida defekterna inte uppkomna sjukdom ellerär genom
behandling. Flera organisationerna betonar värdet förebyggande insatser,av av

dock bör begränsas till nyttoeffekt.sådana med dokumenteradsom
Hälso- och sjukvårdens bör tillbegränsas medicinska problem. Hälso-ansvar

och sjukvården kan dock inte avvisa människor miss-söker hjälp denärsom
tänker medicinskt efter medicinskproblem. Först bedömning kan avgörasett en

bäst kan hjälpa den sökande. Någon begränsning föransvaret ut-vem som av
redning bör därför inte göras.

Några organisationer uttrycker tveksamhet möjligheterna entydigtattom
hälso- sjukvårdens svårdefmie-och Hälsa och ohälsa kanavgränsa ansvar. vara

rade begrepp varför också vårdens i dessa fall kan svårt attansvar vara av-
gränsa.

Flera de fackliga organisationerna skeptiska till hittills beslutade ochärav
planerade rättighetslagar inom samhället.

Flera fackligade organisationerna exempel hur organisatoriska för-av ger
ändringar den svenska sjukvården påverkat prioriteringarna. Provtagningar,av
undersökningar och operationer tvivelaktigt värde har minskat. Omav pro-
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inte längre aktivadålig och patienten gammal erbjuderär sammagnosen man
omvårdnadspersonalen minskat,behandling tidigare. besparingssyfte harIsom

rehabiliteringsverksamheten skervilket lett till otillräcklig omvårdnad. Inom en
för i arbetsför ålder; arbetsgivarnas rehabilite-prioritering till förmån personer

betydelseliksom försäkringskassornas förändrade roll har varitringsansvar av
för den utvecklingen.

Ökad för ingen förkonkurrens positiv innebär riskär att tar ansvarmen en
den verksam-vården Rädsla för minskningäldre och att av egnasegregeras.

fårför medicinsk-etiskaheten kan ekonomiska faktorer i ställetgöra styra.att
höjt produktiviteten,Prestationsersättningar, ökad konkurrens har sanno-m.m.

omedveteteffektiviteten. Samtidigt för medvetet ellerlikt också attvarnas man
prioriterar mätbara prestationer bekostnad dem svårapå är mäta.attav som

nyttoeffekten vid prestationsersättning riskerarPrioritering den omedelbaraav
geriatrik, omvårdnad och rehabilite-medföra verksamheter psykiatri,att som

forskning och utveck-ring få hävda sig. Allmänpreventivt arbete,kan svårt att
åsidosätts.ling

medfört lättidentifierade och massmedialt gångbaraVårdgarantin ha attanses
ingrepp prioriteras alltför högt.

1.3 fackligaSärskilda underlag från organisationervissa

1.3.1 SKAF SHSTFoch

utförliga utredningens enkät har Svenska kommunalarbetareför-Utöver svar
tjänstemannaförbundSKAF och Svenska hälso- och sjukvårdensbundet

tillsatt arbetsgruppSHSTF till utredningen överlämnat gemensamten av en
ramarna. diskuteras främstutarbetat Vården Ispränger rapportenrapport

produktivitet, effektivitet och kvalitet och tillföramöjligheterna bedöma attatt
sjukvården ytterligare resurser.

inte bristande effekti-enligtSjukvårdens grundläggande problem är rapporten
efterfrågan och utbud kommer ökavitet obalans mellan ävenattsommen en

mellan sjukvårdens ocheffektiviseras. Det växandevården gapet resurserom
inflytande. främsta problemetpolitiskt Detefterfrågan ökar behovet ärav

målsättningarnatillsammans med godväxande medicinska möjligheter, omsom
sjuk-efterfråganrättvisa och jämlikhet skapar allt påtillgänglighet, störreen

delefterfråganleder till ökar. Detta skapar på störrevård att gapet en ensom
arbetskraft.samhällets ekonomi ochav

utmaningarnaDe ärstörsta att:

kvantitet ocholika målsättningar, mellanavvägningar mellangöra t.ex.-
kvalitet den andra,kostnadseffektivitet sidan och bevarande åå avena
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skapa effektivaleder till metodernaanvändning destyrsystem mestsom av-
samt

skapa arbetsförhållanden sjukvården kan behålla ochhälso- ochgör attsom
rekrytera personal nödvändig för uppnå verksamhetens målsätt-är attsom
ning.

beslutTrots satsningar äldrevård psykiatri den högteknolo-ochom gynnas
giska vården. Omvårdnad sjuka underprioriteratåldringar ettav anses vara

inomområde sjukvården, politiska eftermålsättningar vård behov ochtrots om
lika villkor förpå alla.

1.3.2 Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund har, sitt enkäten överlämnat till utred-utöver svar
ningen särskild utarbetad Prioriteringar i hälso- och sjukvårdenrapporten -
varför och hur.

etiskt avsnitt framhålls fyra principer avsedda förI strukturera övervä-ett att
ganden i valsituationer:

sigautonomiprincipen: bestämma självrätten överatt-
godhetsprincipen: göraatt gott-

lidandelidandeprincipen: inte orsaka samtatt-
behandlas lika.rättviseprincipen: lika bör-

prioriteringssystemskrivelsen följande slutsatser hur utformas.I dras börettom

medicinskahela sektorer,Prioritering specialiteter i regelärt.ex. ettav-
prioriteringar bör iinstrument:alltför trubbigt i formstället uttryckas av

sjukdomstillstånd, definierade patientgrupper eller åtgärder.

patientgruppers.behovgraderingsskala olikaså kanEn vägasatt mot varan--
dra oberoende värde och bör utarbetasspecialitetsgränser skulle avav vara
i samråd mellan Utgångspunkt bör denpolitiker, läkare och allmänhet. vara
medicinska angelägenhetsgraden.

Prioriteringsbeslut olikaenskilda patienter ellergäller val mellansom-
behandlingsalternativ politiskt fast-generella,kan däremot inte bindas av

fallet.ställda riktlinjer. bedömningar i det enskildaDe måste grundas

bör enskildaMan hänsyn till ställningstaganden till åtgärder.ekonomi vidta
Utredningar skull, föroch behandlingar säkerhetsskall inte forgöras att
skydda sig fel. använda enbart förLäkaren bör undvikamot attatt resurser

Överbehandlingtillfredsställa överdiagnostiseringpatientens ochönskemål. är
oetiska. bör behandling och skallMan undvika påbörja meningslösatt man
avbryta behandling inte meningsfull. Däremotden längre ärnär attman anser
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det oetiskt använda ålder eller livsstil förär grund prioriteringar.att som

1 4 Utbildningsanstalter
.

Svar inkommithar från de medicinska fakulteterna i Lund, Linköping och
Umeå Karolinska institutet, Diakonisällskap,Ersta Vårdhögskolor i Göte-samt

Östersund Ängelholm,borg, och Boden, Vårdgymnasiet i Alvesta och i Al-
Örebro.nängsskolan i

efterlyserMan nationella riktlinjer för prioriteringar förankradegemensamma
hos dem skall bedömningarnaäven i vardagsarbetet. Prioriteringar igörasom

enskilda patientärenden bör dock läkare och övrig vårdpersonal.göras av
Prioriteringsprinciperna ocksåmåste allmänheten. Behovetaccepteras av av
etiska värderingar forgrund prioriteringar diskuteras utförligt i flertaletsom

Människovärdesprincipen, människans unika och okränkbara värde fram-svar.
hålls förgrunden prioriteringar. gamla och avvikande,De desom svaga, som
har svárbehandlade svårdiagnostiseradeeller sjukdomar, patienter lågsta-med
tussjukdomar får inte glömmas. hälsa, behov, rättvisaBegrepp och nyttasom

definieras.måste
Prioriteringsfrågor har alltid funnits med i vårdutbildningarna intressetmen

Ävenför dessa har ökat. ekonomiska aspekter har alltmer kommit förasatt
i utbildningen. Etiska principer har dock fortfarande stark ställning.

Vidare framhålls vi inte prioriteringsbeslutenhur fattas inom hälso- ochatt vet
sjukvården. Forskningen har hittills inte någon omfattandegenererat mera
kunskap vilka grunder besluten fattaspå eller hur prioriteringar görs.om

Förebyggande insatser bör ingå i hälso- och sjukvårdens uppgifter. Vikten av
vetenskaplig dokumentation effekter i tillrelation insatsen betonas dock. Tillav
det enligt kan prioriteras lågt hör skönhetsoperationer, kandetsom svaren som
klaras med och idrottsmedicinskegenvård verksamhet.

Man medveten svårigheter, flera föreslårär skall avgränsaattom men man
hälso- och sjukvårdens till uppgifter kräver medicinsk kompetens.ansvar som

Ökad konkurrens kan leda till ansträngningar sitt bästa. Samti-större göraatt
digt medför ökade inslag konkurrens prestationsersättningar föroch riskav en

patienter tillståndmed lönsamma för enskild budgetenhetäratt attsom en
behandla får företräde och dessutom kvaliteten lidande.blir Den ekonomiskaatt
medvetenheten hos personalen har under ökat och lett till be-år storasenare
sparingar. Samtidigt redovisas negativa effekter för de sjuka. finnssvårast Det

för utbildning, forskning och utveckling får tillbaka för kortsiktigaståatten oro
ekonomiska mål.

Vårdgarantin har medfört köerna förkortats. olika uppfattningarDet råderatt
i vad patientgruppermån andra påverkats.om
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1.5 Myndigheter forskningsrådoch

frågor inkommit frånSvar utredningens har Folkhälsoinstitutet, Landstings-på
förbundet, Spri, forskningsrådetCancerfonden, Socialvetenskapliga SFR och
Forskningsrådsnämnden FRN.

alltid förekommit prioriteringar inomEnligt Landstingsförbundet har det vår-
den. Sådana kan enligt förbundet inte beslutas politisk nivå. Landstingenpå
skulle dock betjänta principer formulerades, formetiska igärnaattvara av av

nationell plattform. Aktuella frågor vilken människosyn skall präglaären som
vården självförvålladeprioriteringar med hänsyn till ålder, sjukdomar ellersamt
kostnad-nytta. Förbundet och bred debatt prioriterings-välkomnar öppenen om

i livetsfrågor och betonar vikten vårdinsatser för långvarigt sjuka och vårdav
slutskede. Landstingsförbundet landsting planerar eller harpekar mångaatt
genomfört aktiviteter gäller prioriteringar inom vården, redovisar exempelsom
från landsting angeläget med fortlöpande prövningåtta och betonar det äratt

vetenskaplig medicinska åtgärder.och utvärdering av
prioritering-Cancerfonden betonar det föreligger behov riktlinjer forettatt av

inom reglering i hälso- och sjukvår-svensk sjukvård. Genom lag börar anges
efter-dens och vilka krav kvalitet och etik bör ställas. Fondenpåansvar som
fort-lyser forskningsinsatser med inriktning prioriteringsprocessen. Enmot

förlöpande utvärdering nödvändig ineffektiva åtgärder kan lämna platssåär att
insatser värde. vidare den akuta sjukvårdenmed dokumenterat Fonden attanser

ochprioriteras mycket högt liksom vård sjuka. Banalamåste svårt symtomav
gällerallmän krasslighet kan däremot prioriteras lågt. allmännaDetsamma

masshälsoundersökningar har endast de siktarhälsokontroller. Av riktade som
tidig diagnos och bröstcancer dokumenterat värde.cervixcancer ettav

primärprevention sikt kan ledaFolkhälsoinstitutet satsningpåpekar att
Ävensjukdomsgrupper.till minskad incidens och mortalitet för flera stora

därförsekundärprevention minska Förebyggande arbete börkan dödligheten.
alternativ till sjukvårdprioriteras högt. Prevention skall inte ett utanses som

viktigt komplement.ettsom
Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR överlämnar förteckning överen

Samtidigt SFRforskningsprojekt intresse för utredningen. konstaterar attav
forskning för frågor blygsam omfattning.med relevans dessa är av

utvecklingen minskat ekonomisktEnligt Landstingsförbundet kännetecknas av
medicinsk utveckling.och samtidigt växande möjligheter tackutrymme vare

tal-valfriheten upplevts positiv, mindreDen ökade har mångaav som men
föra riskerar bli förlorarna.attgrupper

tioSocialvetenskapliga forskningsrådet betonar det under de årenatt senaste
sjukvården vårdtider har för-skett dramatiska effektivitetsförbättringar inom -

tillbehandlingar överförts från slutenkortats, undersökningar och harmånga
möjlig-vårdutnyttjandet tyder dock enligt SFRvård. Variationerna iöppen

heter för fortsatt effektivisering.
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Ökade inslag konkurrens, prestationsersättningar kommenteras för-av m.m.
hållandevis positivt. Det betonas dock det inte finns informationnågonännuatt

hur olika påverkas dessa. Cancerfonden de ökadeattanserom grupper av
inslagen konkurrens och entreprenader i positiv riktninglänge verkatän såav

varit kvalitetshöjande. Landstingsförbundet olikaoch påpekar köp-sälj-att
granskas kritiskt utifrån viktigtmåste bl.a. etiska aspekter. Det ärsystem att

tidigt ringa in och minimera risken för icke lönsamma patienter inte fåratt
villden vård de behöver. Man behoven tillgodoses för patienterveta t.ex.om

beroende långvarig smärtbehandling, med svårdefinierade sjukdomstillståndav
eller i behov dyrbar medicinering. Forskningsrådsnämnden prin-attav anser

tillcipen allas vård inte återspeglas i dagens verklighet. Dagligenrättom
tvingas den enskilde läkaren beslut rörande behandling patienter utifrån deta av

faktiskt finns tillgå.attresurser som
Enligt Landstingsförbundet finns det alltför bräckligt underlag förett att ut-

Ädelreformen,värdera dess genomförande verkar dock hittills bra. Can-gått
cerfonden reformen har lett till förbättrad vård. Spri refor-att attanser menar

innebär resursprioritering konsekvenser okända. Primärkommu-ärmen en vars
tagit klinikfárdigahar hem patienter det finns ingen kunskapnerna men om

vilken vård dessa erbjuds.som
Folkhälsoinstitutet befarar husläkarreformen kan medföra oklarhetatt om an-

för befolkningsinriktadede förebyggande insatserna. Vidare anförssvaret att
den befolkningsinriktade preventionen kommer i kläm i det köp-sälj-system som

utvecklas.nu
Hälso- och sjukvårdens bör enligt Spri definieras lagstiftning.ansvar genom

omfattaAnsvaret bör åtgärder kräver medicinsk och paramedicinsk kompe-som
förebygga, utreda och behandla. Liknande synpunkter anförs Can-tens att av

cerfonden. Folkhälsoinstitutet betonar vikten hälso- och sjukvårdens roll iav
folkhälsoarbetet.

2 Hearing Socialstyrelsenmed

Med anledning utredningens enkät organiserade Socialstyrelsen i februariav
1993 hearing under medverkan dess vetenskapliga råd läkare14 ochen av av -
sjuksköterskor. De sammanfattande slutsatserna följande.är

Prioriteringar naturlig del vardagssjukvården inom alla specialite-äro en av
ter

Allmänna riktlinjer för prioriteringar klinisk nivå behövs vidpå stödo som
prioriteringar inom vardagssjukvården.

Det sker fortsatt snabb medicinsk utveckling kan ställa samhälleto en som
inför svåra etiska överväganden. Exempel nämndes.

Det finns omfattande inslag prioriteringar i det basala omvårdnadsar-etto av
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Ökadbl.a. för.betet sjuksköterskor undersköterskorochsom svarar upp-
märksamhet behöver patientnära prioritering-utredningenägnas dessaav
ar.

finns olika metoders effekter.Det behov vetenskapligt utvärderaett atto
System för detta kan behöva utvecklas.

Samarbetet mellan socialtjänsten sjukvården avgörandeoch hälso- och äro av
förbetydelse möjligheterna sjukvårdensrationellt sätt avgränsaatt ett

ansvar.

utförlig redovisning från Prioriteringsutredningens arkiv.Mera kan erhållas

Svenska3 Läkaresällskapet

frågor ställdes till Svenska Läkaresällskapet SLS iMed anledning av som
Prioriteringsutredningens sällskapet under 1992 initiativ tillenkät höstentog en

till kliniskt verksamma sektioner tillintern enkät riktad dess delävenmen en
andra sektioner. Följande frågor ställdes:

specialiteten för problemSöker sig patienter till inte hör till hälso- ochsom-
sjukvården

sjukvårdensinomförändringar organisation ochHar de årenssenaste-
innebäraprioriteringar kanfinansiering lett till försämrad hälso- ochsom

patientgruppersjukvård för vissa

sjukvårdsinsatserhälso-angelägenhetsgradenGår det rangordna ochatt av-
ochminiminivå hälso- sjukvård, alla bör haGår det rättatt avange en som-

bekostnadtill på de allmännas

sektioner.25Enkäten har besvarats av
användbarNorgemodellen för prioriteringar genomgåendebedöms vara som

för överväganden.underlag Prioriteringsutredningensett
Nationella, prioriteringar välkomnas. Detgällande riktlinjer förgemensamt

inomockså lågprioriterat denrad exempelnämns vadpå kan egnaen som vara
operationverksamheten; kontaktlinskontroll, närsynthet,operation över-avav

rituellskottshud dokumenteradögonlock, hälsokontrollerpå nytta,utan om-
utförs uteslutandeskärelse påradiologiska undersökningargossar, som

umgängesutredningar inom barn-ochgrund patientens krav, vårdnads- ochav
ungdomspsykiatrin bör bekostas beställaren.av

människor hälso- ochframgår sökerAv inom flertalet specialiteterattsvaren
familjeförhållan-försjukvård sociala i svåraproblem samband med livskriser,
kombination medproblem iden sällan kan relativt obetydliga somatiskaetc.

motiverar medicinskasociala tillförhållanden leda tillståndogynnsamma som
faktorerna, varförSjukvården bakomliggandeåtgärder. kan dock inte åtgärda de

uppgift.de medicinska inte fyller sin I mångaåtgärderna svarenavensamma
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värdet fungerande samarbete social-betonas den bakgrunden väl medettmot av
tjänsten.

miniminivå hälso- sjukvård definiera.En och svår Detatt mestaav anses vara
den pågående verksamheten falla inom för grundtrygghet.anses ramen enav

framgår vilka försämringar de förändringar inomAv årenssenastesvaren
hälso- och sjukvården har medfört för vissa exempel:Någragrupper.

Ädelreformen har medfört distriktsläkaren fått perifer roll, vilketatt en mer
medför medicinsk kvalitet för hemsjukvårdens patienter.lägre Kommu-en

övertagande sjukhemsavdelningar försämrat möjligheterna tillharnernas av
medicinsk rehabilitering

patienter behöver specialistläkarinsatser drabbas i köpsälj-systemsom
patienter remitteras inte i utsträckning tidiga-kostnadskrävande samma som

till specialister utanför den klinikenre egna
högspecialiserad vårdlandstingen har dessutom blivit obenägna bekostaatt

inneburit minskad möjlighet till forsk-införande köpsälj-system harav en
nings- och utvecklingsarbete

barn- och Skolhälsovården har försämrats; barnavårdscentralsköterskornas
vilket till lägre kun-verksamhet har övertagits distriktssköterskor lettav

skapsnivå inom barnhälsovården

intagningar sjukhus har dramatiskt minskat, andelenantalet planerade
patienterinläggningar ökat. kan innebära risker främst för medakuta Detta

hålls kvar i vårdformer ochkroniska sjukdomar. Flera länge öppnasom
inom hemsjukvården tvingas söka akut tillståndet försämrasnär

kroniskt patienter patienter rehabiliteringsbehov får detsjuka och med
svårare

andramänniskor kan till arbetslivet prioriteras bekostnadåtergå på avsom
patienter

specialiserade alko-det har skett kraftig reducering den vården t.ex.aven
holist- reumatikervården.och

4 Hearing SMERmed

diskuterats vid flera sammanträdenPrioriteringsutredningens uppdrag har av
informeratsStatens medicinsk-etiska råd SMER. Utredningen har löpande om

utformningenvad framkommit vid dessa diskussioner vilket har påverkatsom
överläggning mellan Statensutredningens betänkande. 1993 höllsI marsav en

framkom bl.a.medicinsk-etiska Prioriteringsutredningen. Vid dennaråd och
följande:



Bilaga 3 233

En humanistisk människosyn baserad främst på principer: människorstre
olika behov, solidaritet med och allas lika värde och rättutsatta grupper
skall den etiska förutgångspunkten Prioriteringsutredningens förslag.vara

Patienters ålder får faktor vid prioritering.vara en

inteDet oetiskt beakta ekonomiskaär aspekter vid prioriteringar; ekono-att
mi i bemärkelse hushållning kan stöd for rättvis fördelningettvara en av
sjukvårdens Ett ekonomiskt perspektivsnävt på hälso- och sjuk-resurser.
vård kan dock oetiska konsekvenser. Ekonomin för vadge anger ramarna
hälso- och sjukvården kan Inom dessa bör etiken priorite-göra. styraramar
ringarna.

inte lätt entydigtDet hälso- och sjukvårdensär avgränsa Enatt ansvar.
sådan avgränsning kräver hälsobegreppet definieras. kan dockAnsvaretatt
inte till endast vård sjukdomar, dettaavgränsas hälso- ochäven ärav om
sjukvårdens huvuduppgift. Avgränsningen frånbör utgå deansvaretav
insatser hälso- och sjukvårdens personal har bästa kompetensen attsom
utföra.

sjukvårdens5 Enkät roll och i andraom ansvar
länder

Utredningen har i skrivelse till hälso- och sjukvårdsministeriernaj 20-taletten
länder inhämtat uppgifter definitioner hälso- och sjukvårdens roll ochom av av-
gränsning dess Syftet har varit undersöka utredningen kan fåattav ansvar. om

frånledning andra länders lagstiftning för eventuell precisering hälso- ochav
sjukvårdens roll och avgränsning dessav ansvar.

frågorDessa har till samtliga EG-länder,utgått dåvarande dessutom Canada,
Finland, Japan, Zeeland USA. SvenskaNya och ambassader i berörda länder
har medverkat för erhållande adekvataav svar.

Flera länder har i sin lagstiftning generell definition hälso- sjukvår-ochen av
den påminner finländska lagstiftningenmotsvarande svenska. Densom om
definierar sjukvård sådana åtgärder för fastställande patientenst.ex. som av
hälsotillstånd föreller återställande eller upprätthållande hälsan vidtasav som

yrkesutbildade inom hälso- sjukvårdenoch eller vidtas vidav personer ensom
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.

finnsDet länder där i lagstiftningen reglerar till sjuk-medborgarnas rättman
vård. Exempel preciseringarpå dock allmänt hållna och ofta begränsade tillär

uppräkning olika vårdnivåer t.ex. allmänläkarvård, sjuk-vård påöppenen av
hus, sluten vård, tandvård, hjälpmedel, förlossningsvård.mödravård,

l vissa länder beskrivs till sjukvårdmedborgarnas i nationell lagstift-rätt en
ning; i andra finns reglering regional nivå.motsvarandeen
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i ländershanden andraSammanfattningsvis inte vidhar attgett mansvaren
hittills skett ientydigt vadmedlagstiftning lyckats bättre änatt sommera

Utöversjukvårdens roll och dessdefiniera hälso- och avgränsaSverige ansvar.
fåttfrån endast mycketdärför utredningen enkätenkonstaterande hardetta en

ledning för sitt arbete.begränsad
tillgängliga i Prioriteringsutred-länder finnsfrån enskildaSvaren inkomna

arkiv.ningens

regionala konferenserPrioriteringsutredningens6

våren 1994

ochprioriteringar i hälso-riktlinjer föraccepteradeförutsättning för allmäntEn
de inombreda allmänheten,förankring hos denharsjukvården dessaär att en

landsting och kommunerinomsjukvårdspolitiker verksammaanställda,vården
därför ibeslutadePrioriteringsutredningenförvaltningar.sjukvårdensoch att

dels förakonferenser förfem regionalaSpri anordnasamarbete med utatt
synpunkterdels del så mångautredningens innehåll,kunskap ta somavom

möjligt.
Örebro, Stockholm.ochKristianstad, Umeåi Göteborg,höllsKonferenserna

informationsutbyte medmedomfattade 1,5 dagarkonferensVarje

sjukvårdspersonal,ochhälso-
allmänhet samt

chefstjänstemän.politiker och

och från Sprifem tillPrioriteringsutredningen deltogFrån representantersex
konferens.i respektivetilltvå representantertre

och hosregionalabåde hos arrangörernaintresseKonferenserna rönte ett stort
600200-350 tillmellankonferenser besöktesFlertaletdeltagarna. uppav

presentationmedinformationstillfällen inleddesSamtliga av rap-enpersoner.
Prioriteringsutred-frågor tilltillfälle ställahadevarefter åhörarna attporten,

framkom-önskemål. Vadsynpunkter ochframföraningens representanter, som
för Spri.företrädaredokumenteradesmit av

för-och dessinställning tillpositivmyckethuvudsak uttaladesI rapportenen
accepteradefå allmäntprioriteringar och demlyfta framslag. Vikten attav

och sjukvår-tilltro till hälso-till skapaväsentligt bidragframhölls attettsom
prioriteringsfrågorna uppmärksammaspekades behovetden. Vidare attav

med.sjukvården arbetarhälso- ochstyrformerför deinomäven somnyaramen
föroch metoderkonkretisera formernabordeutredningenMånga ansåg att

sina förslag.tillämpningpraktisk av
övrigaciteras dessa ochochslutbetänkandet åberopasställen ifleraPå syn-

utförligkonferenserna. Enregionalaframkommit depunkter sam-mersom
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manställning de finnssynpunkter framfördes tillgänglig i utredningensav som
arkiv.

utfrågningSärskild angående tillämpning7 av

Prioriteringsutredningens förslag

1994 utfrågningI arrangerade Prioriteringsutredningen särskild medmars en
Praktisk tillämpning Prioriteringsutredningens förslag. Vid dennatemat av
nio särskilt inbjudna nivåer inomdeltog representerade olikapersoner som

sjukvårdspolitiker, chefer sjukvårdsförvaltningar chefs-sjukvården inom samt
överläkare. Till deltagarna i förväg följande huvudfrågor:ställdes

Är principen högre behovstäckning i högre prioritetsgrupper realistiskom
ioch hur skall den fall tillämpas i praktikenså

Kan den föreslagna indelningen i breda prioritetsgrupper ligga till grund för
resursfördelningen inom hälso- och sjukvården

Råder det skillnader i möjligheterna tillämpa utredningens principer vidatt
olika modeller för styrning och finansiering inom hälso- och sjukvården

Varje deltagare avlämnade före konferensen distribuerades i förvägPMen som
till de närvarande och utgjorde underlaget för diskussionerna.
Syftet Prioriteringsutredningen ställningstagande tillvägledning i sittattvar ge

principerna i förslagen till riktlinjer i första betänkandet kunde tillämpas iom
ekonomiska vilka konkretiseringar behövdes förolika ochstyrsystemnya som

detta.
viktigaste framkom följandeSynpunkternaDe som var

Deltagarna stöd för fortsätta med denöverlag starkt arbetetett attgav-
inriktning utredningen betänkandet Vårdens val.i svårapresenteratsom

finansierings- incitament harNya och styrmodeller har skapat starka men-
oförutsedda bieffekter inte beslutsfattarnas avsiktvissa det attsom var

enighet samtliga för aktuellarådde samtidigt närvarandeuppnå. Det attom
för förverkliga tillämpningenstyrmodeller kan användas instrument attsom

de prioriteringsprinciper samhället fastställer.av som

politiker centralt stöd förEnigheten påfallande lokala behöverattvar om-
sina prioriteringar; alltför skillnader i prioriteringar mellan olikastora
landsting kommer inte befolkningen.att accepteras av

detaljerad sammanställning synpunkter framfördes vid dennaEn demer av som
utfrågning finns tillgå i utredningens arkiv.att
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Bilaga 4

Prioriteringar i sjukvårdens
någravardag konkreta exempel-

I denna bilaga redovisar utredningen antal exempel illustrerarett som
prioriteringar hör till hälso- sjukvårdensoch vardag. Efter redo-som en
visning prioriteringsfallen lämnar utredningen sina synpunkter ochav
försöker analysera händelseförloppet bakgrund utredningens tör-mot av
slag till etisk plattform och dess tillämpning riktlinjer för prioritering-på

ar.

l Fallbeskrivning

ÖverskridenExempel budget

55-årigEn gymnasielärare medicinmottagning för kärlkramp.söker vård vid en
har sedan iHan haft besvär och tryck bröstetår smärta tvärs överett par av

samband med ansträngning. Patienten kontrollerats distriktsläkarmottag-har på
ning, förmåtts sluta förröka fått flera läkemedel han regelbundetoch tarsom

förhindra smärtanfall.att
vid vidBesvären uppstår aldrig i vila och inte heller promenad eller lugn gång

uppför inga lärare. SmärtanDet svårigheter klara arbetetärtrappa. att som
kommer först vid påtaglig vilket emellertid hindrar honomansträngningmer
från sina fritidsaktiviteter. entusiastisk jägare och fjällvandrare.Hanutöva äratt
Justeringar i förbättring.medicineringen har inte tilllett någon

Patienten informerad ifrågasätterväl olika behandlingsmöjligheter ochär om
själv inte ballongdilatation alternativ. Kranskärlsrönt-skulle kunna ettom vara

visar dock blidetta inte lämplig behandling. önskar dåHanärattgen opere-en
kranskärletrad med s.k. koronar by-pass det förträngda med blod-ersätts ett
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förväntassådant ingrepp i det aktuella fallet kankärl från patientens ben. Ett
Risken avlida i anslutning till operationensymtomlindrande effekt.ha god att

emellertid lång och klinikentill hjärtoperationmindre Köntvå ärär än procent.
för regionvård.överskridit sin totala budget liksom anslagethar redan

effekt och patientenschansen till godHur skall enträgnaFrågor: vägaman
inom klinikenangelägna medicinska behovbegäran operation andramotom

underlåtaavgörande för kanOm kostnaden är vägran attatt operera man
informera patienten härom

tillmötesgåendeExempel Rimligt

vid medicinmottagning vid länssjukhus for huvud-35-årig sekreterare sökerEn
har haft migrän sedan tonåren,värk efter remiss från distriktsläkare. Hon

huvudvärkföre månaderna harsärskilt De senaste typannan avmens. en
i hela huvudet i ochtillkommit: dov tryckande pressande värk mest parmaen

påverkar intetinningar. Värken nattsömnen.
månad eftersom hon huvud-Patienten har varit sjukskriven sedan atten anser

sedan veckor bettskenavärk omöjliggör arbete. harHon prövat utan attett par
avvikelserinte funnit neurologiskabli bättre. Distriktsläkaren har några men

normal. dettaföranstaltat datortomografi skallen Trotshar ändå varom av som
kräver bli undersöktinte lugnad, befarar ha hjärntumör ochhonär attatt en

hon vet säkrare metod.med magnetkamera, äräven som en
ängsligmedicinmottagningen patienten spänd ochVid undersökningen på är

friska i åldrarnaövrigt sig normalt. gift och har barni allt Hon tvåärtermen
respekterar10 Sedan halvt har hon chef hon8 och år. årett somsom menny

harmed sin änka ochmycket krävande. har bekymmerHon ärär mor, som
fåi sittåldersdemens. Modern bor hem pådrabbats väntarännu attmenav

sig för sinför Patienten mycketkomma i gruppboende dementa.ett oroar
dådagligen, vilket hon kanoch känner hon bör besöka henne göraatt numor

hon sjukskriven.är
sannolikhet berorhuvudvärk med all påPatienten informeras hennesattom

livssituation.pressadespänningstillstånd sammanhänger med hennesett som
hjärntu-distriktsläkare. hon skulle haSamma besked har hon fått sin Att enav

undersökts med skalldatorto-till huvudvärken hon dessutomorsakmör närsom
i sjukgymnasti-föreslås deltagandemografi, läkaren uteslutet. Honvaraanser

påskyndai förhoppningkens avspänningskurs kontakt med kuratorn attsamt om
sig emellertid inte lugnasintagning i gruppboende. Patienten låtermoderns utan

remiss till region-magnetkameraundersökning ellerkräver antingen remiss för
betalamagnetkameraundersökningen hon bereddsjukhuset. Vad gäller är att

vad det kostar.
förlängde sjuk-magnetkameraundersökning ochutfärdade remiss förLäkaren

resultat.Undersökningen utfördes efter veckor med normaltskrivningen. sex
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Patienten kändeoch trivdes bra där.fått plats i gruppboendeModern hade då
nöjd sjuk-återgick i arbete. Hon medefter undersökningen ochsig lättad var

behandlad.sig välvården och ansåg

undersökning läkarensskall patientens önskanHur vägaFrågor: mottungt om
kostnaderbedömning effektivitet ochav

fallvarit rimlig i dettaresursinsatsenHar

valAkutsjukvårdExempel serieen av-

kommertidigare haft kärlkramp,73-årig rökare och svårEn är somman, som
sedan timmarrejäla bröstsmärtor 4-5till akutmottagningen med långdragna,

infarkt i hjärtats framvägg.EKG troligen drabbatstillbaka. visar hanatt av en
dock fullbelagd. Dethjärtintensivavdelningen,bör övervakas ärHan som

skall väljassjunde patienten. Vemdet här den Fråganfinns platser, är:ärsex
hjärtinfarkt fårsannolikt46-årig kvinna med bröstsmärtorbort En utanmen

den patienten.vårdavdelning för bereda platsflytta till vanligut att nye
proppupplösande medel trom-behandling medval gäller: Skall hanNästa

hjärtmuskel-blirsnabbt kan lösasbolytisk terapi eller inte Om upp,proppen
läkemedlethelt förhindras. Menmindre ibland kan infarkten ärskadan och

förändringarpatient har begränsadeinte starka skäl. Dennedyrt och utanges
åtminstonedessutomvilket för infarkten inte så DenEKG talar är ärpå stor.att
godaöverleva bedömastimmar gammal. chanser måste ävenfyra Hans att som

för biverkningar. Kost-finns dessutom riskproppupplösande medel. Detutan
måttliga.medicinska vinsterna kanskenaden riskerar bli de ärstor,att

förläkaren allttidigare beslutarEftersom patienten har kärlkramp sedan trots
patienten överleverläkemedel ochförorda behandling med proppupplösandeatt

krans-utredas med siktefrågan: Skall han påsin hjärtinfarkt. Nu kommer en
och tillröntgenundersökning hjärtats kranskärltillkärlsoperation Kön av

naturen väljerväntetiden,hinner dö undereventuell operation lång. Någraär
riskenrökvanor Rökning ökarsig till denne patientsskall ställabort. Hur man

han inte klarar slutahjärtinfarkt patienten förklararför återfall i attatt avmen
röka.

insat-få livräddandeprioriteringen gäller: Vem skall akutaförstaFrågor: Den
faktorersocialabegränsad Skall också åldern ochtillgången vårdpånär ärser

dementlika varitin Hade valet utfallitväga om mannen
Är situationeni akutaläkarens plikt den göraprioritering gäller: detNästa att

plikter denkostnadseffektivitet läkaren baraHaröverväganden gentemotom
framti-deåtagandeligger där, eller finns ocksåpatient just gentemotettsom nu

klinikens ekono-vårdinte alls kommer någonda patienterna, de att omsom
kostnadermi belastas med höga

självförvållade sjukdomarprioriteringen gäller: Skall de medtredjeDen
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Ärställas sidan och oförskylltde drabbats få företräde det rätt attsom ge
patienten lägre prioritet med motiveringen utsikterna långsiktig fram-nåatt att
gång med operationen sämreär

Exempel omänskligEn sjukvård

75-årig ensamstående förvirrad kvinna remitteras tillEn akut sjukhus förett
misstänkt höftfraktur. Efter del diskussioner lyckas placera patienten ien man

behandlingsrum överbelagd kirurgavdelning.påett en
avdelningen blir patientenPå väl till hon kommer i sängmottagen, attman ser

och får tillgång till ringklocka hon vid påkallaså behov kan personalensatt
uppmärksamhet. Under kvällen ringer patienten i klockan hapåstup ett utan att

begrepp hon ringt och vilja speciellt.något Under kvällennågotatt utan attom
låter personalen dörren till behandlingsrummet för skallstå öppen att man
kunna övervaka henne bättre.

21.30Kl. kommer nattpersonalen, sjuksköterska och undersköterska.en en
Kvällspersonalen patienten i behandlingsrummet och förklararrapporterar om

ringerhon och mycket, hon egentligen inte vill något änatt attropar men mera
ha sällskap.att
övrigt situationen avdelningen besvärlig, flera nyopereradeI på måsteär över-

patienter illavakas. Ett mår och kräks. Flera patienter har dropp,par varav en
har central venkateter. avdelningen finns också cancersjuka patienterPå två
med dessa tillståndet mycket allvarligt och desvåra Försmärtor. ären av
anhöriga där eftersom bedömer förestående.slutet Deär är näraattman an-
höriga förtvivlade och mycket tid i anspråk.är tar

Cancerpatienten avlider kl. 23.30. Klockan 00.15 får från akutmottag-man
ningen 14-årig pojke misstänktmed brusten blindtarm omedelbart måsteen som
förberedas för anhörigaoperation. Undersköterskan hand den avlidnastar om

sjuksköterskanoch sig patienten skallägnar som opereras.
Under tiden fortsätter kvinnan ringa den situationpå klockan. Iatt som nu

råder bedömer personalen inte kan ifrån och ringningen,gå påatt svaraman
hon vill ändå inget.

det till slut blir lugnare avdelningen undersköterskan in i behand-När går
lingsrummet. finner då patienten liggande bredvid blödandeHon sängen, ettur

i vid medvetande.sår pannan, men
Läkare tillkallas och undersöker patienten. Såret i ytligt ochärpannan sys

ihop. Röntgenundersökning visar ingen skallskada däremot överarms-enmen
fraktur.

Efter antal veckor hamnar patienten småningom sjukhem.så Hon ärett
förvirrad sängliggande. Komplikationer tillstöteralltmer och blir helt och hon

avlider fyra månader senare.
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hälso-vanvård anmälan tillochPatientens barn hon för görutsattsatt enanser
sjukvårdensoch ansvarsnämnd.

anhöri-sin vårduppgift ochmisslyckats medPersonalens känsla haFrågor: att
platsbrist, under-perspektivettill ansvarsnämnden får i svåranmälan avgas ses

olösliga konflikter.fall skaparoch anhopning krävandebemanning somav
frågor:Situationen inte unik och aktualiserar tvåär
riktigt sättfördelats och påHar använts ettresurserna

bli omänskligvården riskerarmycketbegränsas såKan attattresurserna

landExempel Ingen mans

akutmottagningen. Honsöndagsförmiddagen tillkvinna kommer81-årigEn
ikläddifunnit liggande trappuppgången,henneledsagas av en granne som

hon saknarvarit förvirrad ochkvinnan längenattlinne. Grannen berättar attatt
fraktur.och utesluterOrtopedläkaren undersöker henneanhöriganära orten.

invärtesmedi-inget pekar akutmedicinläkare finner någonJourhavande som
intepatienten har och klarartill förvirringen. Mensjukdom orsakcinsk ontsom

benen.stå påatt
kliniken.in henneundersöker möjligheterna lägga påMedicinläkaren att

avdel-och avdelningspersonalen på tvåöverbelagdaVårdavdelningarna är av
helgengrund arbetsbelastningen underningarna har aviserat påatt avman

inläggningar fram till måndag Påfler akutajourstopp ingaönskar morgon.
läggas in.andra sjuka patienter måstesvårtakutmottagningen tvåväntar som

akutmottagningenkliniken får personalenpsykiatriskamedVid kontakt
akutinte har handresursbrist möjlighetergrundbesked på taattatt omavman

bedömningremiss kan psykiatriskpatienter göraförvirrade att enmanmen
socialjour finns inte inom kommunen.månaden. Någoninom den närmaste

sigplatssituationpressade måste ägnaklinikenMedicinläkaren i denattanser
förvir-inte akutDit hörhantera.sjukdomar den har speciellde kompetens att

ochskall återvända hempatientenföreslårring och fallskador. Därför han att
socialtjän-medkontaktden medföljande måndagsmorgonenpå taratt grannen

ovärdigthan uppleverblir detGrannen mycket upprörd över ettsten. som
sittsjukvården verkarinomingendribblande med hjälplös medmänniska taen -

ansvar.
med vård-efter samrådoch beslutarBakjouren medicinkliniken kontaktatspå

helgen.läkarexpeditionavdelningens överpersonalen placera kvinnanatt

förhållande till övrigaprioriteras ikvinnaskall denna åldrigaFrågor: Hur
patienter

vårdomedelbara behovpatientensden enskildaHur skall väga motavman
förmågaandra patienter ochhandmöjlighetersjukvårdspersonalens attatt ta om

siktorka med sitt arbete längrepå
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harVem för den gamla kvinnan sjukvården eller kommunensansvaret -
socialtjänst

Exempel Rätten till värdig döden

En 50-årig drabbas blödning i hjärnan på grund brustetstorman av en av
blodkärl. Efter fyra veckors vistelse intensivvårdsavdelningpå överförs patien-

till geriatrisk rehabiliteringsklinik. har vissHan kvarstående rörlighet iten en
har ingen kontakt med omgivningen och måste sondmatas. Försök tillarm men

rehabilitering under fem månader ingen förbättring. Patienten bedömsger vara
i kroniskt vegetativt tillstånd, dvs. utbredd hjärnskada medförtett totalsom
oförmåga till kontakt med omgivningen. hoppNågot tillfrisknande finnsom
inte.

Läkaren diskussion med anhöriga den fortsatta vårdenstar upp en om upp-
läggning. Anhöriga berättar då vid upprepade tillfällen hanatt sagt attmannen
inte vill bli vårdpaket. Lova mig all behandling avbryts förlängerett att som
mitt lidande. Han har skrivit donationskort. Efteräven samråd med anhöriga
beslutar läkaren näringstillförseln skall avbrytas.att

När personalen informeras utlöses konflikt. Hälftensvår förstår, några ären
osäkra och deltatvå i omänskligavägrar beslut, hotar sjukskriva sigatt att
och vända sig till sitt fackförbund.att

Vården läggs enligt läkarens beslut och avlider veckortvåupp mannen senare
trycksår, omsorgsfullt skött den personal orkat vårda honom ändautan av som

till slutet.

Frågor: Mot beslutet avbryta livsuppehållande behandling kan ställas respek-att
för människolivet, möjligheten till förbättring om hypotetisk och delänten en
vårdpersonalens negativa reaktioner.av

Här gick meningarna isär. Vilka åsikter skall tyngstväga

Exempel Allas lika värde allas lika rätt-

ÖvrigaEn 5-årig svårt utvecklingsstörd pojke äldst syskon.är barn ärtreav
friska. Pojken vistas i sitt hem går några dagar i veckan på specialav-men en
delning inom omsorgsverksamheten. kan sittaHan inte krypa eller stå påmen
grund svåra felställningar i höft-, knä- och fotleder.av

dagEn han vistas avdelningennär drabbas han plötslig slöhet fårochav
undertemperatur 32°.på Läkare tillkallas finneroch pojken lungin-haratten

flammation och han döende.är Personalennärmast bör göraatt attanser man
litetså möjligt, så pojken äntligen får dö och befrias från sitt lidande.attsom

Föräldrarna hävdar pojken har till vård andrarätt barn.att samma som
Läkaren beslutar inläggning sjukhuspå där pojken behandlas anti-medom
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tillutskrivasdagar kan hanfemvätsketillförsel. Efterbiotika, värmetak och
vanliga tillstånd.i sitthemmet

isär.här gick meningarnaOcksåFrågor:
handlandetöverväganden börVilka styra

behandlingMeningslösExempel

njursjukdom.kroniskgrund13 fått dialyskvinna sedan år72-årig harEn av
harnjurar. Medtransplanterade årenbort tvåimmunförsvar har stöttHennes
föri veckansjukhuset två gångeråker tilldement. Honblivit allthon mer

arbetsinsatsMakeni hemmet.sängliggande gördäremellandialys och är storen
dialyser.patientensvidlämna hemmetoch kan endast

patien-kommersjukhussjukdom och påakutinsjuknar imakenNär tasen
tidhar observeratsklinik. Efter hongeriatrisktill taratt man upp enten enen

Makensdialysbehandlingen.möjligheten avbrytamed makendiskussion attom
Äntligen Tacklänge,har jag påfråganDen väntatkommentar är:

hust-varit angelägenmakendialysavdelningen harPersonalen på trott att om
hos kvinnandemenstilltagandetecken påvarförbehandling trotsmanruns

avbrytabeslutarinställningmakensMed vetskapdialysen. attfortsatt manom
efter veckor.avlider lugntKvinnanbehandlingen. ett par

meningslös.meningsfull ellerbehandlingenfråganHärFrågor: är varom
behandlingenavbrytadennasituationer rättläkare iHar attsom

Medikaliserade livsproblemExempel

huvudvärk, klump-för sömnsvårigheter,distriktsläkare50-årig kvinna sökerEn
framkommerdiffusa magbesvär. Detochbröstet atttryckkänsla i halsen, över

skuld-hartidigare. Honveckoravlidit i hjärtinfarkthennes oväntat sexman
debagatell sista gångennågonförhon grälade sinkänslor för varatt man

harmoniskt. Patien-varitmakarnamellanövrigt har förhållandettillsammans. I
skeddadettänkaoch intevanligtförsöker levalärare,är menten som

Medi skolan.barnenovänligirriterad ochsig medkommer på motatt vara
stämningkonstigblivitharDetaldrig sintalar honsina barn enman.omegna

ingen kan bryta.hemma som
depressions-skriverdeprimerad ochpatientenbedömer är ut ettLäkaren att
oförändrade.besvärenmånadefter äråterbesökläkemedel. Vidlindrande en

ochförstoppningmuntorrhet,i formbiverkningarfåtthar honDessutom av
uppresning.vid hastigsvimningskänslaibland

Är behandlingforföremålblibörstörningpsykiskFrågor: somsorg en
livskriserimänniskorhjälpasjukvården bästochkan hälso-Hur
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2 Utredningens analys och kommentarer

ÖverskridenExempel 1 budget.

Patienten har tämligen lindrig kärlkramp framför allt begränsar hansen som
fritidsaktiviteter. Kranskärlssjukdomen har sådan utbredning operationatt en
inte kan förväntas livsförlängande. Däremot det troligt ingreppetärvara att
leder till symtomfrihet antal år varefter behov operation kanett av ny upp-
komma.

Kärlkramp hamnar enligt förslagvårt i vidIII klinisk prioritering ävengrupp
besvären i detta fall tämligen lindrig Tidigare gjordes kranskärls-om art.var av

operationer endast patienter med svåra under harårsymtom men senare
patienteräven med lindrigare besvär med resultat. Genomopererats gott att

indikationerna har vidgats har således fler patienter kunnat få hjälp.
Enligt utredningens slutsats faller operationer denna inom dentypav gemen-

finansierade hälso- och sjukvården. Kostnaderna församt kranskärlsopera-en
tion emellertidär höga. finnsDet därför risk de väljs bort äratt om resurserna
otillräckliga, vilket i detta fall skulle innebära fortsatt försämrad livskvaliteten
för patienten.

Om ekonomiska skäl beslutar frånavstå operation bör informationattman av
detta inte undanhållas patienten. Operation i än samhälletom annan genom

finansierad vård återstående möjlighetär dock beroende patienter-ären som av
ekonomiska och därmed inte för alla.öppennas resurser

Exempel Rimligt tillmötesgående

Nyttan diagnostisk metod indikationernaär större när strikta. Allt-ärav en
eftersom indikationen vidgas finner sjukliga förändringar i allt färre under-man
sökningar, kostnaderna ökar och effektiviteten minskar.

Denna patient hade spänningshuvudvärk till följd livssituationpressadav en
och kände för hjärntumör. Ur prioriteringssynpunkt hör hennes besvär tilloro
mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar, dvs. III vid klinisk priorite-grupp
ring.

Det för läkaren lättaste tillmötesgåär patientens önskemål. Att diagnostikatt
och därpå grundad medicinsk bedömning ingår i den finansieradegemensamt
hälso- och sjukvården motiverar dock inte exklusiva och kostsamma utred-att
ningar görs behov intenär bedöms finnas. Om, utredningen föreslagit,som
vård skall grundas på behov och inte efterfråganpå skulle idet detta fall vara
både medicinskt och kostnadseffektivt försvarligt avböja patientens begäranatt

remiss till regionsjukhuset eller undersökning med datortomografi ochom
magnetkamera.

Det dock angelägetär läkaren inte bagatelliserar patientens visaratt utanoro,
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socialt stöd.psykologiskt ochförmedlaoch vid behov försökermedkännande
hellerflertalet fall inteskulle ikostsamma undersökningarKomplicerade och

psykosociala problem.patienten, endast medikalisera i grundenhjälpa
adekvat handlägg-inte lätt. Förställning i liknande falldetta ochLäkarens är

till patienten. Läkarengod relationutbildningerfarenhet, bra ochning krävs en
hennes besvär,patienten och ävenförmedla han bryr sigmåste att omom

inte kan tillgodoses.hennes önskemål
vid psyko-sällanundersökningarexempel onödiga görsFallet är ett som

störningar.socialt betingade

valAkutsjukvårdExempel serieen-

prioriterad tillvårdenakut sjukdomhjärtinfarkt livshotande ärEftersom är en
med olikabehandlingsmöjligheteremellertid flertalfinnsIA. Här ettgrupp

olika utsikter till framgång.kostnadseffektivitet och
Ålder människovärdesprincipen inteenligtfunktion skallsocialoch vara av-

80-årig dementmellanhypotetiska valetprioriteringar. I detvidgörande en
bröstsmärtor46-årig trebarnsmor med oklaraochhjärtinfarktmed klar enman
förutsättningbetydelse, underkandemensendärför endastdetär vara avsom

meningslös.vårdengrad densådan görden är attatt av
kostnadsskäl ochproppupplösande medelfrånskedet avståAtt i det akuta av

prioritering ochönskvärdbehandling innebär ickesuboptimaldärmed enenge
uppoffring.

rökning får däre-frånpatienten inte kan avståoperationinte erbjuda närAtt
denresultatetrökning bedömsfortsattrimligt äventyramot avomanses vara

diskriminering röka-innebär ingen generellDettamedicinska behandlingen. av
re.

landsjukvård4Exempel och omänsklig ingenEn mans-

sjuk-till IBprioriteringkliniskförvirrade människor hör vidVård gruppav
har skettföljdriktigtsålundamedfört nedsatt autonomi. Detdomar är somsom

Samtidigtkliniska arbetet.i detförturfall, akuta vårdbehov fåtti detta att mer
för dennatillräckligaifrågasättas samhället har skapatkan typ avresurserom

vanligare.alltsärskilt i storstäderna blirproblem, som
sjukvårdensochhälso-utredning diskuterardennaPå sätt ansvar-samma som

verksamhet. Inomsinenskilda klinikerna avgränsasöker desområde, påman
prioriteras. Påforhar kompetenssjukvårdklinikerna denbör typ manav som

grundmycket påjourverksamhet,socialtjänsten inte prioriterathåll harmånga
gränsskiktetiproblemenakutahjälpligt desjukvården klarat mestatt avav

socialtjänst sjukvård.mellan och
sin viljauttryckaståndsärskilt för demSamhället har är attett ursomansvar
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och hävda sin Samtidigt innebärrätt. förvirrad patient belastning förtungen en
sköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden, hårtpå belastatsom en
avdelning till utmattningensansträngs Engräns. säng på stökig medicin-en
eller kirurgiavdelning dessutomär olämplig vårdform för förvirrade åldring-en

Det beklagligtär detta ofta den enda möjligaär akuta lösningenatt påar. pro-
blemet. Den orimliga vårdsituationen riskerar gå över vården övrigaatt ut av
patienter.

sjukvårdenInom det oklartär har för patienter be-ansvaretvem som som
höver sjukhusvård inte givet hör till viss specialitet. Ett beslutmen en om
avgränsning vårdenhets särskilt det fattats samråd medav en utanansvar, om
vårdgrannar, kan leda till ingen klinik känner för vissa fall.att typeransvar av
Konsekvensen kan bli sjukdomar med vårdbehov får olika iatt statussamma
vården och därmed, ofta oavsiktligt, prioriteras olika högt.

Exempel Rätten till värdig döden

Kroniskt vegetativt tillstånd innebär avsaknad autonomi och placering iav
vidIB klinisk prioritering. Samtidigt måste vårdens innehåll efteravgörasgrupp

vad ändamålsenligtär och meningsfullt. detta fallI får vården betraktassom
ändamålsenlig patienten kunde hållas i fysiskt skick medattsom gottgenom

intravenös näringstillförsel och omvårdnad, meningslös eftersom möjlig-men
heten till återgång till medvetet liv försumbar. Behandlingen förlängde livetvar

påverkade inte livskvaliteten.men
Avbrytande behandlingen motiveras här den meningslös ochattav av var av

människors fårätt dö under värdiga former. Att anhöriga införståddaatt var
och patienten uttryckt sin vilja underlättade beslutet.att

Exempel Allas lika värde allas lika rätt-

dennaDå pojke har livshotande akut sjukdom hör vården till prioritetsgruppen
IA. Då han dessutom utvecklingsstördär har samhället särskiltett ansvar.
Föräldrarna kan ibland skuldkänslor eller andra ovidkommande skäl,styras av

har samtidigt ofta förutsättningarbättre utomståendeän bedöma sinamen att
barns livskvalitet. Man bör också medveten livskvalitet ofta bedömsattvara om
lägre friska däribland personalen, patientenän själv och deav personer, av
närmaste.

Läkarens beslut grundade sig principenpå alla människors lika värde ochom
lika tillrätt människovärdig tillvaro. Behandlingen ändamålsenlig,en var
eftersom den fick infektionen under kontroll, och meningsfull eftersom den
ledde till bibehållen livskvalitet hos pojken. Personalen håll kunnatnärasom

hans lidande och låga livskvalitet dockansåg han borde dö.se att
kan inteMan utesluta personalens inställning har påverkats vårdenatt attav
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ovanligtinte heltframsteg. Detta äroch inte såg någraupplevdes atttung man
får intesjuka och utgörakronisktochhandikappade, åldringarvårdeni av

särbehandling.negativmotiv för

behandlingMeningslösExempel

Dialysbe-prioriterad i IB.njursjukdomkronisk ärDialysbehandling gruppav
njurfunktionen.den utslagnaändamålsenlig eftersom denhandlingen ersattevar

upphörtMaken hademeningsfull.denifrågasättas attkan dockDet varom
be-avbrytaBeslutetdjupt dement.självpatientenochuppleva den så avvar

främst påmakes önskaninte grundas påskall dockhandlingen utan enen
behandling.meningslösfortsättabehöver intebedömning. Läkaremedicinsk en

vinster-skall uppväganackdelarnavanskligt avgöra närkanDet att ansesvara
glidningförriskenuppmärksam påfårMandjupt dementa.i vården varaavna
bedöm-utomståendesgrundat påbehandlingar hos dementafrånavståmot att

budget.ansträngdgrundeller,livskvaliteten ännu värre,ning avav

livsproblemMedikaliseradeExempel

inte kräverreaktionnormalbortgångnärståendes ärSorg efter somenen
sitt Sorgearbete såi stället stöd ibehöverbehandling. Hustrun attmedicinsk

kanbrukar klinga Honvarefterminskarkänslotrycket symtomen varaav.
besök vårdav-ibland påläkare,med makenssamtalbetjänt uppföljande ettav

och sjukvår-Hälso-sådan före dödsfallet.vårdadesmakendelningen enom
deteventuellabedömningförkan sedan behövasdens insats symtom, menav

närstående.möjligt, fördelmedkänslomässiga stödet, så ärnär avges
bristandeliknande fall kan bero påi dessa ochoftaläkemedel ändåAtt ges

ochlindringsnabbkrav påmänniskorsförening medtidsbrist ierfarenhet,
konfronteras med livets smärta.ovilja att

ochhälso-belastningen påökabidrar tilllivsproblemMedikalisering attav
ingeni allmänhetinnebärochbiverkningarmedför risker försjukvården,

för de berörda.långsiktig hjälp

diskussionAllmän

olika ochproblemproblem,svårasjukvården många typHälso- och möter av
påbörja vård,gällersig beslutetinblandade. Vareflera aktörer atti regel med

långtgåendeoftadetvård harinsattavbryta redanellerfrånavstå sättaatt
och dennespatientenaktuelladenberörda. Utöverför flera dekonsekvenser av
fall social-sjukvården, i mångahälso- ochpersonalen iocksånärstående berörs
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tjänsten, andra serviceområden, ibland också Socialstyrelsen, ansvarsnämnden
försäkringsbolag.och

När sjukdomen medfört oförmåga för patienten uttrycka sin mening kanatt
värderingarna livskvaliteten variera bland närstående och personal. Dettaav
jämte ibland delade meningar i personalgruppen vad och felär rättom som
åtgärd arbetet förgör de beslutsansvariga.extra tungt

Etisk medvetenhet och allmänt accepterade riktlinjer för prioriteringar kan
underlätta besluten. Dessutom måste personalen lyhörd för patientens ochvara
närståendes önskningar och uppmärksam hur förutsättningarnapå för vården
under sjukdomsförlopp kan förändras. Händelseutvecklingenett kan göra att
tidigare beslut måste ochomprövas överväganden göras.nya

Samtidigt försvåras situationen personalresurserna vanligen dimensio-ärattav
förnerade genomsnittlig belastning. En anhopning vårdkrävande patienteren av

borde medmötas ökade personalresurser. Om sådana inte snabbt kan mobilise-
uppstår svårlösta prioriteringsproblem. Stark nedskärning personalenras av

med bibehållande oförändrade arbetsuppgifter riskerar skapa kaotiska ochattav
för alla ovärdiga vårdsituationer. Patienterna skall stå i förparter centrum
vården, personalensäven välbefinnande måste beaktas. Rimliga arbets-men
förhållanden förutsättning förär hälso- och sjukvårdslagens krav vårdatten

god kvalitet skall kunna uppfyllas.av
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