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Remissvar avseende Socialstyrelsens kunskapsstöd Vårdens 

prioriteringar i katastrofsituationer och krig 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk-etiska 

frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar kunskaps-

stödet utifrån detta perspektiv. 

Allmänt  

Behovet av särskilda prioriteringsprinciper 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla särskilda priori-

teringsprinciper för hälso- och sjukvården som omfattar vårdbehov, fördel-

ning av vårdresurser och rationalisering (optimering) av utnyttjandet vid kris 

och krig [S2021/02920 (delvis)]. Regeringen hänvisar i uppdraget till att den 

av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid prioritering av 

vårdbehov. Samtidigt behöver katastrofmedicinska, eller särskilda, priori-

teringsprinciper utvecklas vid särskilda händelser som är så omfattande att 

resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Dessa 

principer ska enligt regeringen ha sin utgångspunkt i de principer som 

normalt råder i hälso- och sjukvården. 

I sin delredovisning av uppdraget (Dnr 13097/2021) konstaterar Social-

styrelsen att det i uppdraget har efterfrågats särskilda prioriteringsprinciper 

samtidigt som den av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid 

prioritering av vårdbehov. Socialstyrelsen avser därmed att ta fram ”ett stöd 
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för de mycket krävande prioriteringarna som kan behöva ske i katastrofer 

och krig, med utgångspunkt från gällande etiska principer”. Styrelsen 

förklarar vidare att prioriteringsprinciperna inte kommer att ”kommuniceras 

som att de skulle vara särskilda från det som gäller även i ett normalläge”.  

Både Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har satt ljuset på i vilken 

utsträckning katastrofer kan drabba sjukvården och det är viktigt att det i 

sådana situationer finns etiskt godtagbara och användbara principer för 

prioriteringar som är väl förankrade. Smer anser att en diskussion om 

prioriteringar i kris och krig måste föras nu, innan en ny sådan situation 

uppstår.  

Huruvida avsteg från prioriteringsplattformen kan och bör göras vid kris och 

krig är enligt Smer en central fråga som kräver djup genomlysning. Vare sig 

regeringens uppdragsbeskrivning eller Socialstyrelsens tolkning av uppdraget 

är tillräckligt tydliga i fråga om huruvida avsteg kan och bör göras.   

Smer finner det olyckligt att Socialstyrelsen har stannat vid att konstatera att 

det är prioriteringsplattformen som gäller i alla lägen. Detta riskerar för det 

första att leda till att de verkligt svåra situationerna, där det kan ifrågasättas 

om prioriteringsplattformens principer verkligen bör råda, inte analyseras. 

Smer anser att de exempel på situationer som ges i dokumentet är relativt 

enkla och att de prioriteringar som föreslås ofta är triviala. Det är därmed 

tveksamt om dokumentet verkligen är till någon hjälp i en snabbt upp-

kommen krissituation som påverkar hela landet med omfattande och allvar-

liga störningar av flera vitala samhällsfunktioner. För det andra innebär det 

att alla prioriteringar som föreslås beskrivs som att de har sin grund i priori-

teringsplattformen. Smer ifrågasätter dock att vissa av de prioriteringar som 

Socialstyrelsen rekommenderar verkligen ryms inom prioriteringsplatt-

formens principer (se vidare nedan). Att beskriva en åtgärd som att den har 

sin grund i prioriteringsplattformen fast den i själva verket inte har det 

betyder att plattformens principer urholkas, vilket Smer finner olyckligt.  

Smer har i sitt remissvar gällande SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det 

civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning skrivit att Rådet är 

positivt till att utredningen tydligt lyfter fram att det är den etiska platt-

formen för prioriteringsbeslut som gäller vid kris och krig. Det innebär att 

människovärdesprincipen alltid ska följas och vård ska ges utifrån behov.  
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Rådet menar att i en tid av kris är det utifrån ett vidare samhällsperspektiv av 

stor vikt att hålla fast vid grundläggande etiska värden såsom alla människors 

lika värde och vård på lika villkor. Att frångå dessa grundläggande principer i 

denna svåra situation kan leda till negativa konsekvenser. Det kan till exem-

pel inverka menligt på tilliten och förtroendet för samhällsfunktionerna samt 

öka motsättningarna mellan individer och grupper i samhället. De vidare 

samhälleliga konsekvenserna på kort och lång sikt måste beaktas vid ett 

sådant ställningstagande. 

Samtidigt kan Rådet inte helt utesluta att det vid extraordinära omständig-

heter under en kris eller ett krig kan uppstå situationer där det är omöjligt att 

hålla sig till prioriteringsplattsformens principer eller att det av någon annan 

anledning är lämpligt att frångå dem. I Smers rapport 2020:3 Etiska vägval 

vid en pandemi underströk Rådet vikten av att det förs en öppen diskussion 

kring prioriteringar utifrån olika etiska utgångspunkter. Diskussionen kring 

huruvida avsteg från prioriteringsplattformen bör tillåtas i vissa fall, eller om 

en förändrad plattform ska tillämpas, borde enligt Rådets mening emellertid 

föras på nationell nivå och förankras brett i samhället.  

Prioriteringsplattformens innehåll ska inte förändras genom tolkningar och 

tillämpningar för att klara av situationer den inte kan klara av och aldrig var 

ämnad att hantera. Rådet kan konstatera att Socialstyrelsen använder 

begrepp som patientnytta och ransoneringar i vägledningen. Flera av Rådets 

medlemmar finner att dessa begrepp är problematiska när de används i ett 

sammanhang där det sägs att prioriteringsplattformens principer råder, 

eftersom det felaktigt kan leda tankarna till att prioriteringsplattformen skulle 

förorda att vårdresurser ska fördelas enligt någon utilitaristisk princip och 

inte efter behov.    

I Rådets diskussion har frågan lyfts om att det i en situation med ett 

omfattande katastrofmedicinskt behov, samtidigt som det i Sverige råder 

allvarliga störningar av flera samhällsviktiga funktioner, kan vara etiskt 

godtagbart att vid fördelning av intensivvårdsresurser prioritera individer 

med livräddande samhällsfunktioner, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, 

där kompetensen svårligen kan ersättas kortsiktigt. Om Sverige hamnar i en 

väpnad konflikt med ett stort antal skadade och dödade, skulle på motsva-

rande sätt frågan uppstå om militärer med uppdrag att försvara landet ska 

prioriteras. Smer vill understryka att om det finns situationer i kris och krig 

där prioriteringsplattformen tillfälligt måste eller bör frångås, så måste de 
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prioriteringar som då görs också vara grundade i etiska principer. Det måste 

vara tydligt vilka dessa principer är och i vilka situationer de ska tillämpas. 

Kris, katastrof och krig måste därmed noga definieras.   

Smer anser att analysen bör fördjupas i fråga om huruvida det finns situa-

tioner där prioriteringsplattformen tillfälligt måste eller bör frångås. Denna 

diskussion bör föras öppet och transparent i samhället. En sådan analys 

kräver samverkan mellan flera berörda myndigheter, inte minst Försvars-

makten. Om prioriteringar ska utgå från andra värden än de som slagits fast 

av riksdagen måste beslut fattas på nationell nivå och lagstiftningen ändras. 

Tydlighet på detta område bidrar i en krissituation till att gemensamma 

resurser fördelas på ett rättvist sätt och till att godtyckliga prioriteringsbeslut 

kan undvikas. 

När ska kunskapsstödet/vägledningen användas? 

Kunskapsstödet är framtaget för katastrofsituationer och krig där behovet av 

vård vida överstiger de tillgängliga resurserna. Om särskilda prioriteringar 

måste göras som innebär avsteg från prioriteringsplattformen bör det, i 

enlighet med resonemanget ovan, finnas tydliga kriterier för när detta ska 

vara tillåtet.  

Smer kan konstatera att Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap i 

sitt slutbetänkande (SOU 2022:6) bl.a. föreslår att bestämmelser om kata-

strofsituationer ska skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen. I sådana situa-

tioner ska kommunen eller regionen erbjuda den hälso- och sjukvård som är 

möjlig att erbjuda och så långt det är möjligt även fullgöra övriga åligganden 

som följer av lagen. Kommuner och regioner ska vara skyldiga att hjälpa 

varandra vid katastrofer. Med katastrof avses en situation i hälso- och sjuk-

vården där resurserna är otillräckliga för att utföra vård som inte kan anstå 

med normala kvalitetskrav och där det inte heller är möjligt att inom kort 

tillföra de nödvändiga resurserna. Om dessa förslag blir verklighet är det 

viktigt att Socialstyrelsens vägledning anpassas till de nya bestämmelserna. 

Vägledningen måste också hålla vad den lovar och verkligen ge tydlig vägled-

ning i de svåra situationer som katastrofer och krig innebär. 
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Avsnittsvisa kommentarer 

Verktyg för prioritering av vård i katastrofsituationer och krig 

Verktyget beskriver i vilken turordning olika vårdbehov bör ransoneras om 

behoven överstiger resurserna. Det som sägs framstår som självklarheter. 

Smer vill understryka vikten av att genomtänkta planer tas fram för hur 

resurser kan omfördelas i händelse av allvarlig kris eller krig. En kris kan 

uppstå snabbt och det är inte säkert att man i en sådan situation hinner med 

en analys av behov och resurser i hela verksamheten.   

Prioritering i en masskadesituation 

I den tänkta masskadesituationen kan resurser behöva omprioriteras för att 

möjligheten att omhänderta patienter med akuta, allvarliga och livshotande 

skador ska kunna utökas. Trots det kan det i vissa fall uppstå situationer där 

de tillgängliga resurserna inte är tillräckliga för att möta det aktuella vård-

behovet. Den vägledning som ges handlar om att prioritera patienter med 

svårare tillstånd och bland dem med lika svåra tillstånd, prioritera dem som 

bäst kan tillgodogöra sig tillgängliga vårdåtgärder. Smer efterfrågar här mer 

relevanta exempel på svåra situationer.   

Prioritering vid evakuering av ett sjukhus 

I denna situation måste hälso- och sjukvården enligt dokumentet ”göra en 

avvägning mellan vilka patienter som är högst prioriterade och vilka som är 

möjliga att evakuera under dessa pressade förutsättningar”. Vad detta 

betyder behöver tydliggöras ytterligare. Vad ska göras om en patient inte är 

möjlig att evakuera eller inte vill bli evakuerad? En annan reell situation kan 

t.ex. vara att det bästa är att inte evakuera, utan satsa resurserna på andra för 

att på så sätt rädda befolkningen/landet.   

Prioritering vid akut brist på kritiska sjukvårdsprodukter 

Enligt dokumentet ska vid brist på en enskild kritisk sjukvårdsprodukt i 

första hand övervägas om behandlingen som kräver den aktuella produkten 

kan förskjutas i tid för någon patientgrupp utan att vårdbehovet därigenom 

möts på ett sämre sätt. I andra hand ska övervägas om produkten kan 

ersättas med ett alternativ med något sämre effektivitet, eller ges med en 

lägre dosering (med samma konsekvenser) för någon patientgrupp. Även här 

efterfrågar Smer tydligare exempel på svåra situationer som kan uppstå och 

vägledning kring hur man då bör prioritera. Vad händer när de beskrivna 
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alternativen är uttömda? Hur ska hälso- och sjukvården prioritera om livs-

nödvändiga läkemedel som t.ex. insulin enbart under begränsad tid räcker till 

alla behövande?  

Sänkt vårdkvalitet vid akut störning i den tekniska infrastrukturen 

Här beskrivs situationen som att det kan finnas insatser för högt prioriterade 

grupper som kräver en sådan omfattning av den aktuella resursen att de kan 

ses som mindre kostnadseffektiva. För att frigöra infrastrukturresurser till 

fler patientgrupper kan då övervägas om sådan vård kan ransoneras till för-

mån för mindre resurskrävande insatser som fortfarande ger rimliga effekter. 

Detta innebär ett accepterande av en något sämre vård för dessa grupper för 

att möjliggöra insatser för ett större antal patienter som har lika svåra eller 

mindre svåra tillstånd.  

Enligt Smer görs i den beskrivna situationen ett tydligt avsteg från priori-

teringsplattformens principer. Behovs-solidaritetsprincipen tillåter inte att 

personer med mindre behov prioriteras framför personer med större behov. 

Bara när det gäller prioriteringar bland personer med lika stora behov kan 

kostnadseffektivitet användas som prioriteringsgrund. Som påpekats ovan är 

Smer öppet för att det i kris och krig skulle kunna finnas situationer när 

prioriteringsplattformens principer måste eller bör frångås.  Det är då viktigt 

att tydliggöra att denna ordning innebär ett avsteg från aktuell plattform. 

Sammanfattningsvis  

De exempel som ges i dokumentet på hur prioriteringar bör göras framstår 

ofta som självklara, vilket gör att Smer ifrågasätter om dokumentet verkligen 

fyller sitt syfte som vägledning i de situationer av katastrof och krig där 

behovet av vård vida överstiger de tillgängliga resurserna.   

Smer anser att det behövs en fördjupad analys och diskussion kring om det i 

situationer av katastrof och krig finns behov av andra principer än de som 

idag gäller enligt prioriteringsplattformen.  Ett viktigt arbete är påbörjat och 

Rådet bistår gärna i den fortsatta beredningen.  
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______________________________ 

Beslut om föreliggande remissvar har fattats per capsulam den 25 april 2022. 

I beslutet har deltagit Sven-Eric Söder, ordförande, Michael Anefur, Åsa 

Gyberg-Karlsson, Magnus Harjapää, Ulrika Jörgensen, Dag Larsson, Sofia 

Nilsson, Lina Nordquist och Anton Nordquist, samtliga ledamöter i rådet. I 

beredningen av ärendet deltog även Lilas Ali, Göran Collste, Titti Mattsson, 

Kerstin Nilsson, Olle Olsson, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund och Marie 

Sten, samtliga sakkunniga i rådet.  

En arbetsgrupp bestående av Åsa Gyberg Karlsson, Lina Nordquist, Titti 

Mattsson, Nils-Eric Sahlin och Mikael Sandlund har bistått sekretariatet i 

beredningen av ärendet. Carolina Östgren, utredningssekreterare, och Lotta 

Eriksson, huvudsekreterare, har berett ärendet.  

För rådet, 

Sven-Eric Söder 

Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd 
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