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Prioritering
Regelverket. HSL 2§
Prioriteringsutredningens slutbetänkande: ”Vården svåra val” SOU 1995:5.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/1995/03/sou19955/
Regeringens proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården som
följdes av Riksdagen Betänkande 1996/97:SoU14.
1997 bestämde Riksdagen om en prioriteringsregel och en etisk plattform som
skrevs in i HSL 2§: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård
på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.
Den etiska plattformens 3 rangordnade etiska principer:
1. Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället
2. Behovs- och solidaritetsprincipen – resurserna bör fördelas efter behov
3. Kostnadseffektivitetsprincipen – en rimlig relation mellan kostnader och
effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet bör eftersträvas när
man väljer mellan olika verksamheter eller åtgärder.

Tolkning av den etiska plattformen
”Politiker duckar för frågan om prioriteringar i vården”. Resursfördelningen i
vården ska styras utifrån den etiska plattformen och riksdagens beslutade
prioriteringsprinciper. Genom att ta ett samlat grepp kan en likvärdig vård efter
behov säkras i tider av ekonomisk knapphet, skriver Svenska Läkaresällskapets
ordförande.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politiker-duckar-fragan-om-prioriteringar-ivarden-19309
Smer. Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälsooch sjukvård
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2017/03/Synpunkter-avseende-ny-modellför-öppna-prioriteringar.pdf
Smer. Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter.
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2016/11/Vårdsponsring-20161123.pdf
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Prioriteringscentrum. Förslag till revidering av den nationella modellen för öppna
prioriteringar. http://www.imh.liu.se/halso-ochsjukvardsanalys/prioriteringscentrum/nyhetsartiklar/revidering-av-den-nationellamodellen-for-oppna-prioriteringar?l=sv
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Aktuellt
Vård efter misslyckade skönhetsoperationer.
Karolinska universitetssjukhusets öron-, näs-, halsklinik har fattat ett policybeslut
om att inte hjälpa patienter som drabbats av komplikationer efter
skönhetsoperationer. Detta eftersom patienterna anses ha gjort ett medvetet val att
göra ett kosmetiskt ingrepp. Men enligt Socialstyrelsens jurist bryter sjukhuset mot
lagen när man nekar patienterna vård.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/karolinska-stoppar-hjalp-till-skonhetsopererade
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