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Om medverkan i regeringsuppdraget att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och 
sjukvården som gäller vid kris och krig 

Regeringen gav i mars 2021 Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för 
hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig. Uppdraget ska enligt regeringens beslut 
S2021/02920 (delvis), 2021-03-24 "genomföras i samarbete med regioner, kommuner, länsstyrelserna, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och andra relevanta aktörer." 

Av direktivet framgår att regeringen väl inser uppdragets komplexitet och medicinetiska dimensioner:  

"Beslut om och genomförande av prioriteringar i händelse av kris, höjd beredskap och krig handlar 
inte primärt om en förändring av faktiska medicinska åtgärder. Prioriteringarna ska snarare utgå från 
kunskap om patientens behov och vilka medicinska åtgärder som inte är möjliga, nödvändiga eller kan 
avvaktas med. Prioriteringar på grund av bristande resurser kommer att aktualisera svåra etiska 
problem då de innebär överväganden, gradering och jämförelse av olika människors behov vilket 
kräver en helhetssyn och en sammanvägning av hälso- och livskvalitetsrelaterade behov. För att 
förtroendet för sjukvården ska kunna upprätthållas även vid kris och krig, behöver grunderna för 
vidtagna åtgärder och prioriteringar vara transparanta och vedertagna. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen kommer, även under väpnad konflikt och krig, belastas av akutfall som är 
oberoende av kriget som sådant och det är därför nödvändigt att hela vårdkedjan omfattas.  

Socialstyrelsen får därför i uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och 
sjukvården som omfattar vårdbehov, fördelning av vårdresurser och rationalisering (optimering) av 
utnyttjandet vid kris och krig. De särskilda prioriteringsprinciperna ska utgöra underlag för 
regionernas fortsatta arbete med hälso- och sjukvården i civilt försvar. I uppdraget ingår även att ta 
fram en definition av begreppet katastrof-medicinsk beredskap."   

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  

Med detta brev vill SLS framföra sitt intresse av att medverka såsom en "relevant aktör" i 
regeringsuppdraget. Prioritering av hälso- och sjukvård i fredstid såväl som vid ofärd är en av SLS 
huvudfrågor och vi kan bidra med särskild kompetens när det gäller inte minst de medicinetiska 
frågeställningarna.  
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