
Risk för undanträngning finns, men oftast handlar det om medveten 

prioritering vid införande av standardiserade vårdförlopp 

Vad är en undanträngning och hur ska vi hantera de nödvändiga prioriteringar som vi möts av i 

vården? Det var några av de ämnen som diskuterades på seminariet med moderator Arvid Widenlou-

Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa 

satsningen med standardiserade vårdförlopp och utvärdera hur den kan bidra till ett lärande inom 

landstingen och mellan regionerna.  

En av de frågor som diskuterats i samband med införandet av standardiserade vårdförlopp är risken 

för undanträngning av olika patientgrupper som följd av att man nu satsar på en viss grupp. För att 

bättre förstå vad vi menar med undanträngning fick Thomas Davidsson, forskare från Linköpings 

universitet inleda. Thomas har forskat på undanträngning och har i uppdrag att studera hur 

effekterna blir för just standardiserade vårdförlopp.  

- Det finns tre olika principer som utgör en etisk plattform när vi gör olika prioriteringar i 

vården. Dels har vi människovärdesprincipen, behovsprincipen och tills sist 

kostnadseffektivitetsprincipen, inledde Thomas.  

Vad är då en undanträngning? Är det att man får vänta för att någon annan får gå före? Nej, enligt 

Thomas Davidsson är det snarare en konsekvens av just en prioritering enligt de etiska principer som 

vi slagit fast.  

- En undanträngning är att jag får stå tillbaka trots att jag borde prioriterats före. När någon 

med ett lägre behov prioriteras före någon med större behov så räknar vi det som en 

undanträngning. 

Den pågående studien är ett samarbete mellan Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen och visar att 

i införandet av standardiserade vårdförlopp finns vissa risker för undanträngning, till exempel i 

skedena före och efter just det förlopp som standardiserats. Att man koncentrerar sig mycket en del 

av förloppet och sedan prioriterar ner fortsättningen. All annan vård riskerar också att bli 

undanträngd, men det är ingenting som man kunnat slå fast ännu. En färdig rapport kommer att 

publiceras senare i höst, men några saker har Thomas kunnat se redan: 

- Risk för undanträngning bedöms olika – ju närmare patienterna man befinner sig, ju större 

anser man risken vara 

- Många farhågor för undanträngning har inte realiserats 

- Flaskhalsar blir tydliga, till exempel att det saknas kompetens, eller fler operationssalar 

- Förändringen går fort, men verkar ändå tas emot positivt 

Sven-Olov Edvinsson: Prioriteringsdiskussionen blir allt viktigare. Vi ska titta västerut – på Norge. De 

tittar på horisontella prioriteringar, hur vi ska bedöma tvärs över. Det handlar ju ytterst om 

livskvalitet, det får man inte glömma bort! 

- Standardisering av diagnoserna har blivit en riktig höjdare för oss patologer, säger Johan Lindholm, 

patolog i Stockholms länsa landsting:  



- Som patolog ser vi varje diagnos som lika viktig – vi kan inte prioritera bland våra prover. Varje 

diagnos räknas för oss. När vi ser att vi faktiskt diagnosticerar olika beroende på vem som gör den, 

eller var i landet den görs, så är det viktigt att få stöd och standardisera även diagnostiken. Då får vi 

en jämlik och bra kvalitet på behandlingen vilket vi märker har påverkat oss positivt. 

Marie Steen, patientrepresentant, vill lyfta fram att hon hoppas att patientperspektivet och 

patienternas synpunkter tas tillvara i den uppföljning som görs nu, där undanträngning är en av de 

risker man tittar på. 

Ragnhild Holmberg: Bra med ett verktyg även om det inte alltid är öppna prioriteringar. Ansvaret 

läggs ändå på den enskilda vårdgivaren. Vi förlitar oss på att rätt prioritering sker. Det är ju samma 

antal patienter som vi hade tidigare, men de ska tas om hand på ett annat sätt. Vissa flaskhalsar kan 

jag förstå uppstår när fler kommer in och får undersökningar, men antal operationer är detsamma. 

Vilka övriga effekter har införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) fått? Ledtiderna har ofta 

blivit kortare även för andra diagnoser än cancer, just för att man lyckats snabba upp processerna. 

Däremot finns risken att det skapas parallella spår för att man ska klara ledtiderna, och det är inte 

effektivt. Patologerna i SLL har skapat en plattform som de inte haft tidigare, och den kommer att 

påverka arbetssättet positivt oavsett om satsningen på SVF fortsätter eller ej. Varför är det svårt att 

hålla tiderna just för prostatacancer? Det är något mer komplicerat utifrån medicinskt perspektiv, 

eftersom det är tolv olika prover som ska bedömas. Men 85% av proverna klarar man numera på 11 

dagar, vilket är en enorm förbättring. 

Vetskapen vad som väntar, att det finns ett tydligt förlopp, blir ändå en trygghet både för patienter 

och personal, och det ger också hälsovinster.  

Men hur bedömer vi när patienter får vänta flera år på operation och får beskedet att 

cancerpatienter går före? 

Det som framkommit i Thomas Davidssons studie är att multisjuka äldre, och andra liknande 

patientgrupper riskerar att trängas undan.  

Panelen konstaterar att det viktigaste ändå är att titta på livskvaliteten för varje patient. 

 

 


