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Vårdgaranti – etiska farhågor
 Att vårdgarantin ska leda till undanträngning av
större behov för att hand om behov inom
tidsgränserna
 Väntetid ingen nödvändigt samband med behov – dvs.
den som väntat kortast tid kan ha det större behovet


Personer som söker akutsjukvård. Satsningar på andra vårdkedjor kan ha negativa effekter för
akutsjukvården.



Patienter inom en och samma patientgrupp som prioriteras olika. Risk att låga medicinska behov
får företräde framför mer allvarligt sjuka patienter med anledning av att de närmar sig eller har
passerat en vårdgarantigräns.



Patienter som väntar på en undersökning. Satsningar på tillgänglighet till specialistbesök,
operation eller åtgärd kan få till följd att mindre resurser satsas på undersökningar, vilket leder till
ökade väntetider för dessa.



Patienter med kända och diagnostiserade besvär som behöver komma tillbaka på återbesök.
Viktigt att följa om de blir kallade till kontroller inom tidsintervaller som speglar deras medicinska
behov.

 Kömiljarden ger ekonomiska incitament som ytterligare
förstärker detta

Vårdgaranti – etiska farhågor
 Att landstingen måste stå för kostnaden att söka
vård i annat landsting om man inte klarar
vårdgarantin
 Resursförskjutning
 Vilka söker sådan vård – troligtvis inte de svårast sjuka
 Risk att förhållandevis mer resurser läggs på att lättare sjuka ska få
vård i tid

 Att på detta sätt ha ambitionen att stärka patientens
ställning – jfr även vårdval och utökad rätt till ’second
opinion’
 Steg i en riktning som understödjer efterfrågestyrning?

Vårdgaranti – empiriskt stöd för dessa
farhågor
 Socialstyrelsen - enkät:

Vårdgaranti – empiriskt stöd för dessa
farhågor
 Socialstyrelsen – fördjupad analys av väntetider i
Örebro län:
 Intryck att tillgänglighet för förstagångsbesök
förbättrats men att tillgänglighet för återbesök har
försämrats
 SoS generellt försiktig i sina slutsatser – oklart hur
tillgänglighet för återbesök sett ut innan

 ESO-rapport – enkät till ortopeder:
 Intryck att yngre, aktiva, välutbildade och mindre
sjuka patienter prioriteras framför äldre och
kroniskt sjuka patienter

Vårdgaranti – empiriskt stöd för dessa
farhågor
 Revisionsrapporter:
 Vissa rapporterar intryck av sämre tillgänglighet för
återbesök
 Örebro / Stockholm / Jönköping

 Vissa rapporterar farhågor men inga egentliga exempel
eller intryck av att det skulle vara så i någon större
utsträckning
 Halland / Östergötland

Vårdgaranti – empiriskt stöd för dessa
farhågor
 Västra Götalandsregionen:
 Sjukhuschefer och andra beslutsfattare – intryck av att de måste
fatta beslut i strid med plattformen och prioritera tillgänglighet
framför behov
 Ser vårdgarantin som ett first-com, first-served instrument

 Slutsatser:
 Ingen tung evidens i traditionell bemärkelse (men
också ett fält som kanske inte tillåter den typen av
evidens)
 Samtidigt ett stort antal relativt samstämmiga intryck
från grupper som fattar beslut kring detta

Rehabgaranti / sjukskrivningsmiljard –
etiska farhågor
 Fokus på rehabgarantin – riktar sig till grupper 16-67
år, med långvarig diffus smärta och/eller lättare till
medelsvår ångest, depression eller stress
 Rehabiliteringsgarantin är underordnad HSL och
vårdgarantin - inte förtur före andra patienter - den
patient som har det största behovet skall få
behandling/rehabilitering först - patienter som
omfattas av rehabiliteringsgarantin har rätt till vård
inom samma tidsgränser som gäller i den nationella
vårdgarantin.

Rehabgaranti / sjukskrivningsmiljard –
etiska farhågor
 Inga uttryckta etiska farhågor
 MEN begränsningen till vissa åldrar och lättare /
medelsvåra tillstånd förefaller vara att ta hänsyn till
kronologisk ålder och social ställning – ngt som
människovärdesprincipen inte ger utrymme för –
förefaller inte finnas några reflektioner kring detta
 ÄVEN om det sägs att det större behovet ska gå före
kan även här finnas risk för undanträngningseffekter
om vissa grupper ska ha rätt till rehabilitering – ett
sådant fokus även sprida sig till andra delar av
rehabområdet?!

Rehabgaranti / sjukskrivningsmiljard –
empiriska studier
 Socialstyrelsen:
 Prioritering av korttidssjukskrivna framför
långtidssjukskrivna med hänvisning till bättre effekt
 Svårtolkade siffror när det gäller återgång i arbete –
dvs. om det har haft effekt
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