Prioriteringar – en ständigt
pågående aktivitet
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Att hälso- och sjukvård berör oss människor på
ett särskilt sätt är lätt att förstå. Den finns där
för att möta oss i kanske de mest sårbara av situationer i livet. Det är kanske oundvikligt att
beslut om hur vi fördelar de resurser som står
sjukvården till buds både är svåra och kan leda
till ifrågasättande och (ibland) protester, såväl
inifrån organisation som utifrån. Ändå måste
någon fördelning göras. I en tid när kunskapsutvecklingen om vad som är möjligt att bota och
lindra går väldigt fort har resurserna svårt att
hänga med.
Jag skulle vilja påstå att de aldrig kommer att
komma i kapp. Vad som är ett vårdbehov är ju
ständigt i förändring – vad som anses friskt och
vad som är sjukt ändras över tid.
ORDET PRIORITERINGAR
– E T T L A D DAT B E G R E P P

Med detta sagt, låt oss stanna upp ett tag vid ordet prioriteringar. I mina möten med vårdverksamheter har jag genom åren förstått att ordet
kan betyda väldigt olika saker för olika personer
och därför slå an olika toner. Det påverkar hur
vi kan föra ett samtal om prioriteringar och blir
därför viktigt att reda ut. Med prioritering avses
helt enkelt en valsituation där en rangordning
görs av möjliga alternativ. Något sätts före och
annat får stå tillbaka. Inte sällan sätts likhetstecken mellan prioriteringar och situationer då
vårdutbudet måste minskas. Vi har då att göra
med en ransonering vilket alltid innebär någon
form av försämring för patienten – vårdbehov
tillgodoses i lägre utsträckning än innan. Men
en prioritering kan lika gärna göras (och bör göras!) i tider av resurstillskott. Av alla nya metoder, nya vårdformer, läkemedel och nya behovsgrupper som ständigt knackar på dörren måste
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beslut tas om vad som i första hand ska tilldelas
resurser och vad som får vänta eller bli utan.
R ÄT T V I SA G R U N D E R

Med ett sådant här språkbruk håller inte argumentet att det går att effektivisera bort behovet
av prioriteringar. Vi kan förändra våra arbetssätt
på olika sätt så att vi kanske kan undvika ransoneringar, men att sätta vissa behovsgrupper
och vissa åtgärder före andra är, vill jag mena,
oundvikligt så länge inte allt kan göras för alla
– samtidigt. Det viktiga blir då vad vi grundar
dessa val på. Sverige sticker i mångas ögon ut
som ett föregångsland. Från omvärlden hörs
inte sällan uppskattande kommentarer om hur
genomarbetat Sverige redan på 1990-talet tog
ett riksdagsbeslut om vilka grunder som skulle
råda för prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård. Först till kvarn, mest nytta till flest personer och lotteriprincipen (som i princip är mycket
rättvis, fri från inflytande av vem som tar lotten)
avfärdades – antagligen med mycket stort samhälleligt bifall. Målet med principerna var ju att
finna fördelningsgrunder som de flesta av oss,
oavsett om vi är politiker, chefer, vårdpersonal
eller medborgare, kunde uppfatta som rättvisa.
AT T T O L K A O C H T I L L Ä M PA
D E N E T I S K A P L AT T F O R M E N

Vilka principerna är? Om du känner dig osäker
vill jag påstå att du är i gott sällskap. Den uppföljning som staten uppdrog åt Prioriteringscentrum att göra 2007 visade att medvetenheten om
de fastslagna etiska principerna var ganska låg.
Det finns anledning att tro att situationen inte
har förändrats dramatiskt. Ändå vill jag påstå att
de flesta känner igen sig i och sympatiserar med
hörnstenarna i den så kallade etiska plattformen
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när den presenteras för dem. Att ta hänsyn till
hur svårt ett hälsoproblem är, vilken patientnytta en åtgärd gör och om kostnaden för åtgärden är rimlig i relation till patientnyttan borde
inte kännas främmande för någon i vården,
speciellt inte om man har en chefsposition. Att
dessutom dessa ställningstaganden ska göras så
att inte människovärdet i form av omotiverade
skillnader mellan människor uppstår är till synes
självklarheter. Etiska principer av det här slaget
har viktiga symboliska värden – ”det är i denna
riktning vi ska verka”. Men för att etiska principer verkligen ska få genomslagskraft i praktiken
behöver de operationaliseras, annars riskerar de
att bli mer av ögongodis än handling. Och det är
här som de riktigt svåra frågorna uppstår. Hur

ska vi vaska fram vem som har störst behov?
Vad karaktäriserar ett svårare hälsoproblem till
skillnad från det mindre svåra? Vad är en rimlig
kostnad i relation till en viss patientnytta? Hur
ska säkerheten i beslutsunderlagen påverka prioriteringen? Som en hjälp att strukturera en sådan diskussion finns sedan tio år bland annat ett
verktyg som fått namnet Nationell modell för
öppna prioriteringar. Öppna står för att regeringen i förarbeten till Hälso- och sjukvårdslagen
slagit fast att prioriteringar och dess grunder ska
kunna förklaras, ytterst för dem som sjukvården
är till för. Att sträva mot ökad intern öppenhet, i
den egna verksamheten och i det egna landstinget/kommunen är en bra början på en sådan väg.
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MED SAMTALET I FOKUS

Men prioriteringar handlar inte bara om principer och verktyg och kan aldrig bli en fråga
om enbart fakta och räkneövningar. I den egna
verksamheten handlar det antagligen mycket
om att skapa tillit och mötesplatser för att diskutera prioriteringar. Tiden kan tyckas svår att
finna. Ibland kan dock prioriteringsdiskussioner
i vardagen bland medarbetare uppta en ansenlig
mängd tid, där en avsatt tid istället kan avlasta.
En osäkerhet om vi tänker och agerar lika är ofta
en viktig drivkraft till att starta ett gemensamt
prioriteringsarbete. Jag tänker mig att man som
chef kan känna behov av stöd i ett antal frågor:
vad vill vi uppnå med vårt prioriteringsarbete,
hur länkar det an till andra beslutsprocesser i
vårt landsting/region/kommun, vilka bör delta,
vilka verktyg kan underlätta våra diskussioner,
vilket stöd behöver vi från ledningen och från
politiken, hur hanterar vi eventuella intressekonflikter som kan uppstå, vilken roll kan patienter/brukare spela? Att ta intryck av och förhålla sig till de erfarenheter som gjorts av dem
som redan antagit utmaningen med mer öppna
och systematiska prioriteringar är ett utmärkt
sätt att rusta sig. Det behöver inte vara inom
samma fält eller område där man själv verkar –
prioriteringsdilemman är i mångt och mycket
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universella vill jag hävda, även om vi ibland känner att just vår verksamhet är särskilt utsatt eller
”komplicerad”. Du har alltid möjlighet att vända
dig till oss på Prioriteringscentrum med dina
frågor, så ska vi försöka hjälpa dig efter bästa
förmåga. Alternativet står inte mellan att göra
eller inte göra prioriteringar. Det står mellan att
göra dem dolt och utan insyn i på vilka grunder de sker eller att arbeta för att öppet kunna
redovisa dess grunder – grunder som är i linje
med de etiska principer som ska styra resursfördelningen i svensk hälso- och sjukvård.

Vårdens prioriteringar - union eller konflikt?

Välkommen till nionde nationella
prioriteringskonferensen!
Plats: Kalmar 23-25 oktober

Kom och ta del av ett gediget program med dagsaktuella föredrag
och lär dig mer om prioriteringar i vården.
Läs mer och anmäl dig på: https://liu.se/prioriteringskonferensen2017
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