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FÖRORD 
 
Under år 2015 uppmärksammades att det förekom "vårdsponsring" av hälso-och 
sjukvård. Diskussionen fick extra näring när exempel på "vårdsponsring" 
redovisades i Dagens Medicin och ytterligare ett stort antal dagstidningar.  
 
När det gäller den landstingskommunala sektorn och hälso- och sjukvård finns 
sedan den 1 januari 2014 en överenskommelse för samverkansregler mellan den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården och Life Science industrins 
branschorganisationer som omfattar spelregler för samverkan.  
I samverkansreglerna formuleras ett antal principer som ska följas. Bland annat 
ska samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri utgå från hälso- och 
sjukvårdens verksamhet och patientens behov och vara tydligt kopplad till 
företagets verksamhet. Det ska alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv vilket 
är utmärkande för "vårdsponsring". De delar i avtalet som är mest intressanta för 
denna rapport, som fokuserar på extern finansiering av produkter och tjänster 
direkt i vården, är donationer och samarbetsprojekt mellan hälso- och 
sjukvården och läkemedelsindustrin. Vi konstaterar att andra näringslivssektorer 
med omfattande affärsmässiga relationer med den offentliga hälso- och 
sjukvården saknar motsvarande samverkansregler.  
 
Att olika parter t.ex. företag och offentliga sjukvårdsorganisationer har 
ömsesidig nytta av varandra gäller i alla former av affärsöverenskommelser.  
En central fråga kopplad till "vårdsponsring" handlar om vem som påverkar eller 
styr en verksamhet dvs. hur ser beroendeförhållandena ut?  Finns det en tydlig 
gräns mellan det som kallas ordinarie verksamhet och utveckling/forskning, 
något som framkommer i debatten. Går det att dra en sådan gräns på ett 
trovärdigt sätt? 
 
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har diskuterat ämnet "vårdsponsring" och 
dess möjliga etiska implikationer och funnit att det är angeläget att gå vidare 
med frågan och skaffa sig mer kunskap. Prioriteringscentrum har accepterat 
förfrågan från Smer att genomföra en etisk analys av "vårdsponsring". 
Rapporten är självständigt framtagen och ges ut av Prioriteringscentrum. 
Synpunkter på preliminära versioner av rapporten har inhämtats från Smer, 
Sveriges Kommuner och Landsting, samt Life Science industrins 
branschorganisationer.   
 
Linköping oktober 2016 
Per Carlsson 
Chef för Prioriteringscentrum  
 
 



 

  



 

FÖRORD – REVIDERAD VERSION 
Under våren 2017 blev vi uppmärksammade på att vi i fyra rapporter hade 
angett en felaktig källa till ett av de citat som används i beskrivningen av 
kostnadseffektivitetsprincipen. Citatet var inte hämtat från den proposition som 
ligger till grund för Läkemedelsförmånslagen utan från ett av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut. Det innebär att citatet avspeglar den 
tolkning av kostnadseffektivitetsprincipen som TLV tillämpar och inte 
lagstiftningen eller dess förarbeten i sig. I denna reviderade version är detta 
ändrat och den nya skrivningen återfinns i det sista förklarande stycket med 
tillhörande citat i slutet av inledningen till avsnitt 4.3. 
 
Linköping 2017-04-12 
Lars Sandman 
Professor, föreståndare Prioriteringscentrum  
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SAMMANFATTNING 
 
Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i 
hälso- och sjukvården? 
 
Under senare tid har det uppkommit diskussion och kritik av att specifika 
insatser inom hälso- och sjukvården finansieras av utomstående aktörer.  
"Vårdsponsring" uppfattas då som ett främmande inslag i den offentligt 
finansierade vården som skulle kunna komma i konflikt med gällande etiska 
principer för fördelning av resurser. 
 
Syftet med rapporten är att definiera vad som menas med "vårdsponsring" och 
analysera fenomenet i förhållande till den etiska plattformen för prioriteringar, 
andra etiska principer och regelverk inom hälso- och sjukvården. 
 
Vi gör ingen fullständig kartläggning av företeelsen "vårdsponsring" utan utgår 
från ett antal typexempel på "vårdsponsring" (i vid bemärkelse) baserade på 
verkliga fall som återgetts i media, register eller protokollsanteckningar. Även 
om vi inte gjort en fullödig kartläggning kan vi konstatera att "vårdsponsring" i 
nuläget har en liten praktisk betydelse men är principiellt intressant att analysera 
ur etiskt perspektiv för att ha beredskap för en eventuell framtida ökning. 
 
Vi inventerar rådande etiska regelverk och diskuterar dessa i förhållande till 
varandra och de typfall som vi konstruerat. Vid sidan av den etiska plattformen 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvården finns det generella regelverk om 
sponsring och donation framtagna för den statliga sektorn, samverkansregler 
mellan Life Science industrin och hälso- och sjukvården och riktlinjer inom 
enskilda regioner och landsting. Avslutningsvis lämnar vi några förslag till 
åtgärder som syftar till klargöranden avseende svåra avvägningar och utveckling 
av regler och riktlinjer.   
 
Vi ser att det finns en principiellt viktig skillnad mellan sponsring och donation 
nämligen kravet på motprestation som ska vara uppfyllt vid sponsring men inte 
vid donationen. Det är istället så att donation ska utmärkas av att det inte finns 
krav på motprestation. I den praktiska användningen av begreppen tycks dock 
uppdelningen mellan sponsring och donation inte vara entydig. Vissa så kallade 
donationer är förenade med krav på en motprestation i form av ökad 
resurstillförsel t.ex. att sjukvårdshuvudmannen förutsätts ta ett driftansvar för en 
donerad utrustning, vilket kan ses som en problematisk form av donation eller 
istället betraktas som en typ av sponsring. 
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Den etiska analysen pekar på ett antal risker med "vårdsponsring" av olika 
former: 
• Risk för att "vårdsponsringen" inte är i linje med de resursbeslut som följer 

av den etiska plattformen för prioriteringar och därmed strider mot dess krav 
på jämlikhet och rättvisa. 

• Risk för att "vårdsponsringen" driver på en utveckling mot efterfrågestyrning 
av vården. 

• Risk för att makten över vårdens prioriteringar förskjuts med påverkan på 
förtroendet för vårdgivaren. 

• Risk för att "vårdsponsring" lockar till att krav på utvärdering och etisk 
analys av nya vårdåtgärder inte efterlevs med påverkan på patientsäkerhet 
och professionellt ansvar. 

 
I nuläget är det svårt att bedöma omfattningen av "vårdsponsring" och vår 
genomlysning tillåter inte någon övergripande värdering av faktiska positiva och 
negativa effekter. Samtidigt innebär det att vi har ett utmärkt läge för att 
formulera riktlinjer för hur en vårdgivare bör förhålla sig till en framtida 
eventuellt ökande "vårdsponsring" av olika karaktär.  
 
Även om de samverkansregler och de riktlinjer som finns i enskilda landsting 
och regioner täcker flera av de aspekter som vi berört anser vi att det finns skäl 
till olika förtydliganden och tillägg. Likaså täcker dessa regler endast samverkan 
mellan Life Science industrin och hälso- och sjukvården, dvs. varken andra 
kommersiella aktörer, eller andra intressegrupper eller intressen.  
Följande aspekter bör beaktas i en utveckling av riktlinjer och regler för 
vårdsponsring och donationer: 
• De bör täcka in all form av "vårdsponsring" och donationer (oavsett om den 

är företags-, intressegruppsbaserad eller kopplad till någon annan 
organisation eller enskild aktör). 

• De bör på ett mer explicit sätt ta sin utgångspunkt i de etiska normer som 
finns reglerade i svensk hälso- och sjukvård, dvs. den etiska plattformen, 
normer kring patientens och professionens roll etc. 

• Frågor kring vad som avses med ordinarie vårdverksamhet behöver redas ut 
och eventuellt även föras till i de existerande riktlinjerna och reglerna. 

• Det kan behöva förtydligas vilka typer av motprestationer som är rimliga när 
externa aktörer sluter avtal kring "vårdsponsring" med hälso- och sjukvården. 

• All form av "vårdsponsring" innebär en teoretisk risk för etiska konsekvenser 
och ett hot mot den offentliga vårdens trovärdighet. Samtidigt finns det 
vinster med samverkan mellan den offentliga vården och det omgivande 
samhället.  
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Därför måste storleken på risken beaktas i varje fall.  
Exempelvis får inte samverkan mellan hälso- och sjukvård och industrin 
innebära otillbörlig påverkan och äventyra eller uppfattas äventyra hälso- och 
sjukvårdens oberoende utan ska präglas av måttfullhet. Vad som ska anses 
som måttfullhet är med andra ord centralt i detta sammanhang och behöver 
om möjligt förtydligas även när det gäller "vårdsponsring" på motsvarande 
sätt som skett för sponsring av sammankomster etc. Ökade krav på 
utvärderingar, dokumentation och publicering kan vara en väg för att 
motivera ökad extern finansiering av utvecklingsprojekt. Även tidsaspekten 
bör beaktas i detta sammanhang, där korta tidsbegränsade projekt framstår 
som mindre problematiska. 

• En viktig slutsats utifrån den etiska analysen är att om enskilda sponsrings- 
eller donationsinitiativ underkastas en noggrann etisk analys utifrån den 
etiska plattformen och de andra etiska normer som vi återfinner inom hälso- 
och sjukvården - så kan vårdgivaren dels urskilja de sponsringsavtal som är 
mer i linje med dessa etiska normer, dels modifiera dessa avtal så att dessa 
bättre överensstämmer med normerna. 

  
Lars Sandman och Per Carlsson,  
Prioriteringscentrum, Linköpings universitet 
 
Kontaktperson: lars.sandman@liu.se 
 



IV 
 

 

SUMMARY 
 
Is sponsorship of health services consistent with the ethical platform for 
setting priorities in health care? 
 
Recently, the financing of specific health services by non-public entities has 
become a subject of discussion and criticism. “Sponsorship” of health services is 
viewed as a questionable practice in publically financed health care and could be 
in conflict with accepted ethical principles for distributing resources. 
 
The report aims to define “sponsorship” in health care and analyse the 
phenomenon in relation to the ethical platform for priority setting, other ethical 
principles, and the regulatory framework governing health services. We do not 
comprehensively review the sponsorship phenomenon in health care, but use 
examples of such sponsorship (broadly defined) based on actual cases reported 
via the media, registries, and minutes of meetings. Mainly, sponsorship is 
interesting to analyse from an ethical perspective to prepare for its potential 
future growth. 
 
We inventory current ethical regulations and discuss these in relation to each 
other and the examples we present. Alongside of the ethical platform for setting 
priorities in health care there are general regulations regarding sponsorship and 
donations in the public sector, rules for collaboration between the life science 
industry and health services, and regulations by individual regions and county 
councils. We close by presenting several proposals for action aimed to clarify 
difficult trade-offs and development of the regulatory framework. 
 
We see a fundamental difference between sponsorship and donation, namely 
that sponsorships require some form of payback while donations do not. Rather, 
donations should be distinguishable by the absence of required payback. In the 
practical use of the concepts, however, the line dividing sponsorship and 
donation is unclear. Some so-called “donations” are linked to demands for 
payback such as increased resources, e.g. the health provider is expected to pay 
the operational costs for donated equipment, which can be viewed as a 
problematic form of donation, or a type of sponsoring. 
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The ethical analysis points to several risks associated with different types of 
sponsorship in health care: 
• Risk that sponsorship is not in line with the resource decisions resulting from 

the ethical platform for prioritising, thereby opposing its requirements for 
equity and fairness. 

• Risk that sponsorship promotes a trend toward demand-driven health 
services. 

• Risk that the authority over priorities in health care shifts, affecting trust in 
the care provider. 

• Risk that sponsorship discourages required assessments and ethical analysis 
of new health interventions, thereby impacting on patient safety and 
professional responsibilities. 

 
Presently sponsorship is too limited to allow a comprehensive assessment of its 
positive and negative effects. This, however, offers an excellent opportunity to 
formulate guidelines on how care providers should prepare themselves for a 
possible increase in various types of sponsorship. 
 
Even if the rules governing collaboration and the regulations in the different 
county councils and regions cover several of the aspects we have addressed, we 
see reasons for further clarification and additions. Also, these regulations cover 
only the collaboration between the life science industry and the health services, 
i.e. not other commercial entities, interest groups, or interests. The following 
aspects should be considered in developing the regulatory framework for 
sponsoring and donations in health care: 
• Such a regulatory framework should cover all types of sponsorship and 

donations (regardless of whether or not it is interest group or company-based 
or linked to some other organisation or individuals). 

• Such a regulatory framework should be based more explicitly on the ethical 
norms governing Swedish health care, i.e. the ethical platform, norms 
concerning the roles of patients and professionals, etc. 

• Questions concerning what ordinary health services actually include need to 
be addressed and possibly be taken into account in the current regulatory 
framework. 

• As regards sponsorship of health services by external entities, it may be 
necessary to clarify the types of quid pro quo that would be considered 
reasonable. 
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• All forms of sponsorship involve a theoretical risk for ethical consequences 
and a threat against the trustworthiness of public health services. At the same 
time, benefits arise from collaboration between the public health services and 
the surrounding community. Hence the magnitude of risk must be considered 
in each situation. For instance, collaboration between health services and the 
health care industry must not generate inappropriate influence and jeopardise, 
or appear to jeopardise, the independence of health services, but should be 
characterised by moderation.  
What is considered as “moderation” is key in this context and, if possible, 
needs to be clarified even when it involves sponsorship in the same way as is 
done for sponsorship of conferences, etc. Increased demands for assessment, 
documentation, and publication might be a way to motivate greater external 
financing of development projects. 

• An important conclusion based on the ethical analysis is that if individual 
sponsorship and donation initiatives are subjected to thorough ethical 
analysis based on the ethical platform and the other ethical norms found in 
health care, then care providers can identify the sponsorship agreements that 
are more in line with these ethical norms and modify the agreements so they 
better adhere to the norms. 

 
Lars Sandman and Per Carlsson 
National Centre for Priority Setting in Healthcare 
 
Contact: lars.sandman@liu.se 
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1. FÖRETEELSEN "VÅRDSPONSRING" AV HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD 
 
Under senare tid har det uppkommit diskussion och kritik av att specifika 
insatser inom hälso- och sjukvården finansieras av utomstående aktörer.  
"Vårdsponsring" uppfattas då som ett främmande inslag i den offentligt 
finansierade vården som skulle kunna komma i konflikt med gällande etiska 
principer för fördelning av resurser. I en offentligt finansierad och reglerad 
hälso- och sjukvård förväntas fördelningen av resurser vara baserad på 
gemensamma principer för prioriteringar och föremål för politiska eller 
professionella avvägningar. Ett system som det generellt förefaller finnas ett 
starkt medborgerligt stöd för att upprätthålla.  
 
Syftet med rapporten är att definiera vad som menas med "vårdsponsring" och 
analysera fenomenet i förhållande till den etiska plattformen för prioriteringar, 
samt andra etiska principer och regelverk inom hälso- och sjukvården. 
 
 

1.1 Samverkan mellan den offentliga hälso- och sjukvården och 
externa aktörer 
 
Inom den offentliga hälso- och sjukvården finns det en mängd olika exempel på 
värdefull samverkan med externa aktörer och det är viktigt att betona att en 
positiv utveckling av hälso- och sjukvården och av svenskt näringsliv med 
koppling till hälso- och sjukvårdsverksamhet är beroende av en välfungerande 
samverkan. Statsmakternas satsning på den s.k. Life Science sektorn pekar på att 
detta även är ett politiskt högt prioriterat område. I föreliggande projekt 
analyseras och diskuteras endast delmängden ”vårdsponsring” av en sådan 
samverkan som skulle kunna ge upphov till vissa etiska problem och rapporten 
ska inte tolkas som en kritisk granskning av samverkan i stort mellan hälso- och 
sjukvården och externa aktörer. Det finns flera olika exempel på värdefull 
samverkan: 
• Forskningssamverkan - exempelvis kliniska prövningar av läkemedelsbolag 

inom hälso- och sjukvården, gemensamma innovationsprojekt med den 
medicintekniska industrin etc. 

• Sponsring (i den bemärkelse som används inom de samverkansregler som 
gäller för Life Science industrin) - där exempelvis näringslivet bekostar 
sammankomster som anordnas av hälso- och sjukvårdens professioner eller 
av vårdgivare i samverkan med näringslivet i utbyte mot exponering av sina 
produkter eller sitt varumärke. 

• Samverkan kring avgränsade utvecklings- eller andra projekt där vårdgivare 
och externa aktörer gemensamt kommer överens och bidrar med resurser. 
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• Donationer - där externa aktörer bidrar med medel utan någon förväntan om 
motprestation. 

 
När det gäller samverkan mellan hälso- och sjukvården och den så kallade Life 
Science industrin (dvs. läkemedelsindustrin, medicinteknikindustrin och 
laboratorieteknikindustrin) finns det avtalade samverkansregler framtagna i 
samverkan med SKL (SKL m fl 2013). Läkemedelsindustrin har utöver detta 
egna etiska regler där det även finns en granskningsorganisation kring hur dessa 
efterlevs som dels består av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman 
(IGM) och dels Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) 
(Läkemedelsindustriföreningen 2014). I de flesta fall förefaller dessa riktlinjer1 
och dess tillämpning ge god vägledning för hur olika former av samverkan bör 
gå till, på ett sätt som i vissa fall är mer långtgående än i andra jämförbara 
länder. 
 
Under senaste året har man dock uppmärksammat en form av samverkan som 
skulle kunna vara mer problematisk, framförallt utifrån perspektivet att 
resursfördelningen inom svensk hälso- och sjukvård bör följa den etiska 
plattformen för prioriteringar som beslutats av riksdagen (Socialdepartementet 
1996/97:60) och andra etiska riktlinjer för vården, exempelvis hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialdepartementet 1982:763), patientlagen 
(Socialdepartementet 2014:821) och patientdatalagen (Socialdepartementet  
2007/08:126). Det handlar om de fall när en extern aktör tillför medel till något 
som kan uppfattas som ordinarie vård eller något som är närliggande ordinarie 
vård. I föreliggande rapport kommer detta att kallas för "vårdsponsring". Att vi 
väljer att använda citationstecken kring begreppet "vårdsponsring" indikerar att 
detta är ett annat begrepp än begreppet sponsring som det förstås i de ovan 
nämnda samverkansreglerna för Life Science-industrin och de etiska reglerna 
för läkemedelsindustrin. Inom dessa riktlinjer står sponsring för den typ av 
samverkan som beskrevs ovan och som innebär ekonomiskt eller annat stöd från 
företag av aktivitet/sammankomst till medarbetare i hälso- och sjukvården/på 
apotek. Dessutom avses ekonomiskt eller annat stöd till intresseföreningar som 
organiserar medarbetare inom den offentliga hälso- och sjukvården. Framförallt 
handlar det om att bekosta delar eller hela kostnaden för sammankomster (ofta 
med utbildnings- eller informationsutbytessyfte som anordnas av vårdens 
professionsföreningar eller vårdgivare). 
 
  

                                                 
1 I fortsättningen refererar vi till samverkansreglerna och de etiska reglerna som riktlinjer för att inte blanda 
samman detta med det legala regelverket. 



3 
 

 

I de fall den "vårdsponsring" som beskrivs i rapporten involverar någon av Life 
Science-industrins företrädare används snarare begreppet samverkansprojekt 
(SKL m fl 2013, Läkemedelsindustriföreningen 2014). Trots detta har vi valt att 
använda begreppet "vårdsponsring", dels för att det är det begrepp som använts i 
debatten, dels är vi intresserade av analysera företeelsen ”vårdsponsring” 
bredare än avgränsat till de projekt som rör samverkan med Life Science 
industrins företrädare.  
 
 

1.2 Typexempel på "vårdsponsring" i vid bemärkelse 
 
Vi gör inte anspråk på att redovisa en fullständig kartläggning av företeelsen 
"vårdsponsring" utan utgår från ett antal typexempel baserat på fall som återgetts 
i media eller som vi fått kännedom om på annat sätt. Utifrån dessa fall hämtade 
ur verkligheten har vi konstruerat några typexempel på "vårdsponsring" i vid 
bemärkelse (som även innefattar viss form av donation). I huvudtexten har vi 
valt att generalisera dessa fall utan att koppla dessa till konkreta externa aktörer 
eller vårdgivare eftersom vår fortsatta diskussion inte rör de konkreta fallen 
(som vi inte anser oss ha tillräcklig information kring för att bedöma). 
Informationen om det konkreta fall vi utgått från finns dock i fotnoten till 
exemplet. 
 
Finansiering av vård kopplat till behandling av ett visst läkemedel 
Ett läkemedelsföretag finansierar vård eller vårdplatser hos en vårdgivare för 
patienter som, bl.a., får ett av företaget producerat läkemedel förskrivet2. 
 
Finansiering av diagnostik av personer med risk för sjukdom som behandlas 
med ett visst läkemedel 
Ett läkemedelsföretag finansierar aktiviteter vid ett mindre lasarett för att 
identifiera och diagnostisera individer som lider av ett visst sjukdomstillstånd 
där företaget saluför behandling.3 

                                                 
2 Ett läkemedelsföretag har finansierat vårdplatser på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för MS-
patienter som får ett visst, av företaget producerat, läkemedel förskrivet. Det rör sig om 130 vårdplatser till ett 
belopp av 1,3 miljoner kronor. Vidare har företaget sponsrat leasing av EKG apparater på elva sjukhus som 
också kopplas till vård av MS-patienter. Under år 2016 planerar sjukhuset att utvärdera avtalet 
(GöteborgsPosten, http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/f%C3%B6retag-finansierar-v%C3%A5rdplatser-
p%C3%A5-sahlgrenska-1.162907 2015-11-11). Ett annat företag finansierar vård som är knuten till ett MS-
läkemedel vid Centralsjukhuset Karlstad, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset 
(Kurera, http://kurera.se/lakemedelsforetag-finansierar-sjukvarden/ 2016-02-04). 
 
3 Ett läkemedelsföretag finansierar aktiviteter för att identifiera och diagnostisera individer som lider av familjär 
hyperkolestrolemi (FH). Det handlar om ett samverkansprojekt under två år tillsammans med Nyköpings lasarett 
där företaget ska bidra ekonomiskt för att kunna ersätta extratid för en sjuksköterska (Dagens Medicin, 
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/09/30/lakemedelsforetag-sponsrar-sjukvard/, 2015-09-30).  
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Finansiering av utvecklingsarbete inom prevention  
Ett företag med koppling till läkemedelsföretag genomför ett projekt som syftar 
till att förbättra omhändertagandet av patienter med kroniska tillstånd, inom 
vilket läkemedelsföretaget saluför behandling.4 
 
Finansiering av dyr medicinsk utrusning genom donation som kräver 
motfinansiering 
Privata stiftelser eller forskningsstiftelser med inriktning på vissa patientgrupper 
donerar medel för inköp av dyr medicinsk utrustning där vårdgivaren förväntas 
bidra med motfinansiering5. 
 
  

                                                 
4 En vårdutvecklingssköterska, anställd av ett konsultföretag med ekonomiskt stöd från läkemedelsföretag, i 
samarbete med en vårdcentral i Västra Götaland genomförde aktiviteter som syftade till att förbättra 
omhändertagandet av patienter med diabetes och utveckla processer och rutiner för dess diabetesmottagning. I 
avtalet anges att vårdutvecklingssköterskan inte får tilldelas uppgifter som faller inom ramen för mottagningens 
ordinarie verksamhet. Vårdutvecklingssköterskan kan dock stödja och tillsammans med diabetesteamet på 
enheten diskutera patienter och ge råd om behandling, utredning och uppföljning genom att t.ex. delta vid 
patientbesök, tillsammans med enheten kartlägga patientbesöken, tillsammans med sjuksköterskan utforma 
checklista för patientbesök, ge patienter utbildning och information om sin sjukdom och behandling samt ge 
patienter råd som kan förbättra livskvaliteten (Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, 2009: 
Yttrande avgivet 2009-11-06 i ärende 863/09 angående avtal mellan vårdcentraler i Västra Götalandsregionen 
och Kinchard Consulting AB (numera Pharmexx Nordic AB) i samarbete med Sanofi-Aventis AB, som anmälts 
för prövning hos NBL http://lif.se/etik/igm-och-nbl/detaljer/?id=1509 2016-10-27).  
 
5 Två donationer möjliggjorde inköp av en PET-MR utrustning till Umeå universitetssjukhus år 2013. 
Cancerforskningsfonden i Norrland bidrog med 50 miljoner kronor till utrustning och Karin och Krister Ohlsson 
15 miljoner för att stärka kompetensen vid sjukhuset. Landstinget skulle ta det ekonomiska ansvaret för driften 
(Umeå universitet, http://www.umu.se/om-
universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning//norrlands-universitetssjukhus-kan-bli-forst-i-
sverige-med-pet-mr-.cid221421 , 2016-10-20). Under år 2014 lanserades Da Vinci Xi som är den senaste 
modellen av Intuitive Surgicals system för robotassisterad kirurgi. Skånes universitetssjukhus var förmodligen 
först ut av svenska sjukhus att köpa in den. År 2005 köpte sjukhuset in sin första robot och då liksom vid detta 
senare inköp finansierades den via en donation från Crafoordska Stiftelsen under förutsättning att Skånes 
universitetssjukhus finansierade resten av kostnaden. Genom donationen hamnade roboten i Lund och inte i 
Malmö som planerat (Robotnyheter, http://robotnyheter.se/tag/kirurgi/ 2016-10-27). 
 
Avesta lasarett har under år 2016 fått en donation av Södra Dalarnas Sparbank. Södra Dalarnas Sparbanks 
projekt Tro, Hopp och Klöver har som syfte att utveckla det lokala samhället. Lasarettsledningen kontaktades 
med en förfrågan om det fanns behov av investeringar som inte rymdes i landstingets budget. Där konstaterades 
att det fanns specialkompetens som inte helt kunde utnyttjas eftersom det saknades viss utrustning. Medlen ska 
användas till inköp av mobil ultraljudsapparat, utrustning för hjärt- och lungräddning och endoskopiutrustning 
(Dalademokraten, http://www.dalademokraten.se/dalarna/avesta/sodra-dalarnas-sparbank-bekostar-medicinsk-
utrustning-pa-avesta-lasarett,, 2015-11-06). Donationen accepterades av landstingsstyrelsen i februari 2016 
(Landstinget Dalarna. Protokoll, landstingsstyrelsens budgetberedning, www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-
och-protokoll/Budgetberedningen , 2016-02-01). 
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Finansiering av lokaler för speciella patientgrupper eller ändamål men utan 
direkt koppling till vårdverksamhet genom donation som kräver motfinansiering 
En extern aktör med koppling till företag finansierar lokaler som inte är 
kopplade till vårdaktiviteter (exempelvis för övernattning) för speciella 
patientgrupper eller ändamål genom donation som kräver motfinansiering av 
vårdgivare6. 
 
Gemensam finansiering av framtida vård och omsorg mellan vårdgivare och 
extern aktör 
Företag finansierar gemensamt med vårdgivare projekt för att utveckla 
framtidens vård och omsorg med syfte att även bidra till den fortsatta 
finansieringen av reguljär verksamhet av goodwill-skäl7. 
 
Den samlade bilden 
I relation till de typexempel som tas upp är det viktigt att betona att 
initiativtagare till dessa projekt kan vara både en offentlig vårdgivare och en 
extern aktör. "Vårdsponsring" av hälso- och sjukvård tycks än så länge skett i 
ringa omfattning men kan vara något som kan komma att öka kraftigt i en nära 
framtid med tanke på att fler och fler landsting och regioner nu brottas med 
resursproblem. I nuläget har alltså "vårdsponsring" en tillsynes liten praktisk 
betydelse men är ändå principiellt intressant att analysera ur etiskt perspektiv för 
att ha beredskap för en eventuell framtida ökning. I det följande kommer vi att 
generalisera ovanstående typexempel i några olika typer som underlag för den 
fortsatta diskussionen.  
 

                                                 
6 Det finns Ronald McDonaldhus som erbjuder övernattning för föräldrar och barn som erhåller specialistvård 
långt hemifrån. Verksamheten drivs av Ronald McDonald Barnfond som är en fristående ideell stiftelse med så 
kallat 90-konto. Familjerna bor på Husen utan att behöva betala själva.  
Forts fotnot 6. Bidrag från det sjuka barnets hemlandsting samt gåvor täcker kostnaderna för driften. Ur 
landstingets synpunkt är det billigare än att betala för en övernattningsplats på ett patienthotell. Idag finns det 
fem Hus i närheten av universitetssjukhusen i Sverige (Ronald McDonald Barnfond, 
www.ronaldmcdonaldhus.se , 2016-10-20). 
  
7 Vid Karolinska universitetssjukhuset pågår utveckling av vad man kallar Framtidens geriatrik. I projektet 
deltar företrädare för både hälso- och sjukvården och näringslivet. Projektet bygger på en långsiktig sponsring 
från näringslivet även efter avslutad projekttid. På sjukhusets hemsida kan man läsa: ”Vi vill alla bli äldre men vi 
är också rädda för att inte behövas, för att bli ensamma och för inte kunna ta hand om oss själva. Tänk om vi 
bara kunde se fram emot ålderdomen, med eller utan sjukdom. Tänk om vi visste att vi skulle vara trygga och 
respekterade i en social gemenskap, i ett samhälle som sätter högt värde till det bidrag vi gett under våra 
verksamma år.” ”Vi har valt att börja resan inom den geriatriska vården. De allra flesta har någon erfarenhet av 
geriatrisk vård som patient, som anhörig eller som vårdpersonal. Vi kommer att satsa på förändringar som, vi 
vill, ska klinga an i samhällssjälen och som kan upplevas av alla som möter denna vård.” ”Finansiering ska ske 
genom så kallad corporate social responsibility, CSR, där företag med relevant verksamhet för äldrevård deltar 
som partner i förändringsprocessen. Vi vill uppnå en symbios mellan sjukhus och näringsliv, där sjukhuset får 
nödvändiga resurser och där näringslivsparten får möjligheten att fylla ett högre syfte vilket också gagnar 
företagets marknadsföring” (Karolinska universitetssjukhuset, www.karolinska.se/om-oss/utveckling--
innovation/Innovationsplatsen/utvecklingsprojekt/framtidens-geriatrik , 2016-08-22). 
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Sponsring av klinisk forskning är en mer omfattande verksamhet jämfört med 
"vårdsponsring" dit vi räknar utvecklingsprojekt och sponsring av vad som kan 
ses som ordinarie verksamhet.  
Gränsdragningen mellan klinisk forskning och annat är inte på något sätt 
knivskarp och forskningssponsring kan t.ex. ge upphov till svåra 
prioriteringsfrågor när forskningsprojektet upphör8.  
 
I fortsättningen kommer vi undvika att beröra renodlad forskningssponsring. Här 
finns redan en relativt väl utvecklad etisk diskussion och ett tydligare regelverk 
genom att denna form av verksamhet även omfattas av det lagen om 
etikprövning. Det finns dock en gråzon mellan forskning och utvecklingsarbete 
där ”vårdsponsring” kan förekomma. 
 

                                                 
8 Ett exempel på detta är den patient vid Karolinska Universitetssjukhuset som behandlades för Hunters sjukdom 
med särläkemedel inom ramen för en sponsrad forskningsstudie. När studien upphörde så stod sjukhuset inför 
frågan om de skulle ge den aktuella patienten läkemedlet även fortsättningsvis till en kostnad av ca 10 miljoner 
kronor per år. Sjukhusledningen sade inledningsvis nej men efter hårt medialt tryck ändrade man sig (Dagens 
Nyheter, www.dn.se/nyheter/sverige/patient-med-dodlig-sjukdom-far-behalla-medicin/ , 2007-09-13). 
 
Forts fotnot 8. På Region Skånes hemsida framgår att Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, 
under år 2016 har donerat 3 miljoner kronor till projektet brukarstyrda inläggningar. Projektet är ett 
samverkansprojekt mellan Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Som motprestation till donationen ska Region 
Skåne bidra med lika mycket pengar till projektet. Införandet ska ske i Lund i form av en randomiserad 
kontrollerad studie (RCT) där hälften av deltagarna lottas till traditionell behandling samt brukarstyrda 
inläggningar, och hälften lottas till att bara få all sin vanliga behandling. Resultaten beräknas vara klara i slutet 
av år 2018. ”Jag vill rikta ett stort och varmt tack till stiftelsen som har beviljat det generösa bidraget. För 
psykiatrin innebär donationen att forskningsprojektet med brukarstyrda inläggningar nu är totalfinansierat. Det är 
ett oerhört viktigt arbete som på sikt förväntas innebära stora förbättringar för våra patienter med 
självskadebeteende.” (Katarina Viebke, divisionschef i Psykiatri Skåne, 
www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/dsdfdsf/Psykiatrin-valkomnar-generost-bidrag-fran-naringslivet/ 
2016-10-20). (Skånska Dagbladet, http://www.skd.se/2016/01/08/naringlivstopp-satsar-miljon-pa-psykiatrin/, 
2016-01.08) Den här typen av forskningsprojekt som är starkt integrerade i verksamheten styr framtida 
prioriteringar om de är framgångsrika.  
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2. DEFINITIONER OCH TYPFALL 
 

2.1 Definition av sponsring respektive donation i officiella 
dokument 
 
Vid sidan av sponsring är donationer en näraliggande företeelse att förhålla sig 
till och delvis inkludera i analysen. När det gäller begreppet sponsring har 
Statskontoret – Myndigheten för en effektiv statsförvaltning, i samarbete med 
Nämnden för offentlig upphandling utarbetat följande definition: 
  

Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där 
den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta 
medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som 
motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av varumärke eller andra varor 
och/eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. (Statskontoret 
2003) 

 
När det gäller donationer finns sedan länge ett legalt regelverk för under vilka 
förutsättningar statliga myndigheter får ta emot bidrag, donationer och gåvor. 
Enligt donationsförordningen (1998:140) definieras donation på följande sätt:  
  

…med donation avses varje slags överlåtelse av egendom till myndighet genom 
gåva eller testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation. 
(Finansdepartementet 1998:140) 

 
Vi ser att det finns en principiellt viktig skillnad mellan sponsring och donation 
nämligen kravet på motprestation som ska vara uppfyllt vid sponsring men inte 
vid donationen. Det är istället så att donation ska utmärkas av att det inte finns 
krav på motprestation. I den praktiska användningen av begreppen tycks dock 
uppdelningen mellan sponsring och donation inte vara entydig. Vissa så kallade 
donationer är förenade med krav på en motprestation i form av ökad 
resurstillförsel (se ovan) t.ex. att sjukvårdshuvudmannen förutsätts ta ett 
driftansvar för en donerad utrustning, vilket vi i denna rapport väljer att betrakta 
som en typ av "vårdsponsring".  
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2.2 Generaliserade typfall av "vårdsponsring" 
 
Låt oss utifrån dessa begreppsbestämningar och ovanstående typexempel 
formulera ett antal generella typfall av "vårdsponsring". 
 
I de typexempel som nämns ovan där företag sponsrar vård och diagnostik 
förefaller det troligt att det finns en tanke om motprestation eller utfall, även om 
denna kanske inte är reglerad, som ska gynna företagets kommersiella intresse 
(genom att underlätta introduktionen av läkemedel, användas i marknadsföring 
etc.). Låt oss fortsättningsvis kalla detta för företagsvårdsponsring. 
 
I de fall då forskningsstiftelser har skänkt pengar för utrustning och/eller 
kompetensutveckling, så kan det ses som exempel på "vårdsponsring" (även om 
det kallas donation i media och dagligt tal). Det gäller speciellt då donatorn 
ställer krav på motprestationer från mottagaren, exempelvis att landstinget bidrar 
med ekonomiska resurser för att fortsatt drift, eller för att fullfinansiera inköpet 
eller krav på var utrustningen ska vara placerad. Utöver detta kan det även här 
finnas explicita krav eller implicita förväntningar på motprestation eller nytta i 
form av PR etc. för donatorerna9. Samtidigt förefaller inte kravet på 
motprestation vara uppenbart kopplat till nytta för t.ex. forskningsstiftelser. 
Detta beror dock på hur man tolkar begreppet ”nytta för "vårdsponsorn”. Om 
exempelvis Cancerfonden finansierar utrustning som ska användas för 
undersökning av cancerpatienter, så kan man tolka det som en nytta för den 
intressegrupp som "vårdsponsorn" företräder. Hädanefter benämns denna typ av 
sponsring intressegruppsvårdsponsring.  
 
I fallet där en privat stiftelse utan något specifikt intresse riktat till en viss 
patientgrupp ställer krav på motprestation för att donera pengar till en 
operationsrobot är det till skillnad från exemplet när Cancerfonden finansierar 
inköp av utrustning svårare att se att det skulle finnas en motprestation som är 
till nytta för stiftelsen. Däremot kräver fortfarande donationen att mottagaren 
tillför resurser, resurser som skulle kunnat användas till annan verksamhet. Vi 
kallar detta för resursdrivande vårddonation. 
 
  

                                                 
9 Under senare år har även forskningsstiftelser blivit mycket måna om att deras namn syns i olika sammanhang 
där de bidragit med medel och i medelsansökningar är det ofta viktigt att beskriva hur forskningen och dess 
koppling till stiftelsen kommer att marknadsföras i olika sammanhang - något som kan kräva en viss (mindre) 
resursinsats från forskare och kommunikationsavdelningar etc. 
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När det saknas en tydlig intressegrupp som en stiftelse eller annan givare 
företräder kan det inte uteslutas att det finns nytta med gåvan i form av goodwill 
och PR för stiftelsen och de som står bakom stiftelsen. När denna nytta inte kan 
knytas till en tydlig motprestation och inga krav finns på medfinansiering eller 
annan resurstillförsel klassar vi gåvan som ej resursdrivande vårddonation, 
något som i denna rapport inte betraktas som vårdsponsring. 
 
 

2.3 Sponsring och parallella fenomen 
 
Vid sidan av mer renodlad "vårdsponsring" enligt ovan så finns det parallella 
fenomen som kan ha liknande implikationer för hälso- och sjukvården.  
Ett sådant fenomen är de rabattavtal som framförallt sluts på 
läkemedelsområdet. Inom ramen för så kallade trepartssamtal sluter staten 
(genom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV), landsting och 
läkemedelsbolag olika former av rabattavtal. Exempelvis kan det handla om så 
kallade sidoöverenskommelser mellan företaget, staten och landstingen. Vid 
dessa överläggningar kan bland annat osäkerheter kring effekten av läkemedlet i 
klinisk vardag diskuteras. En sådan tidsbegränsad sidoöverenskommelse innebär 
att företaget erbjuder vården läkemedlet till ett rabatterat pris. Detta är ett av 
flera exempel på en företeelse som växer i betydelse. 
 
Detta illustrerar att frågan om hur "vårdsponsring" ska avgränsas vilket 
kompliceras av det faktum att "vårdsponsring" kan ersätta andra typer av 
resurstillförsel från aktörer, framför allt när det gäller kommersiella aktörer. När 
ett eller flera landsting tillsammans bestämmer sig för att använda ett nytt 
läkemedel är man angelägen om att få ett så bra (= lågt) pris på detta läkemedel 
som möjligt. Ett sätt att få till detta är att få en rabatt från företaget på ett antal 
procent eller motsvarande. Ett annat sätt är att man sluter ett så kallat 
riskdelningsavtal som kan innebära att om man kommer upp i en viss volym när 
det gäller användningen av läkemedlet så sjunker priset, eller så betalas del av 
det som man betalat tillbaka om inte läkemedlet ger den utlovade effekten etc. 
Ett tredje sätt kan dock vara en mer renodlad företagsvårdsponsring, dvs. att 
företaget enligt ovanstående erbjuder sig att finansiera annan (relaterad) vård 
(exempelvis undersökningar förknippade med läkemedlet etc.), utbildning etc. I 
alla dessa tre fall så kan det ekonomiska utbytet mellan parterna vara på samma 
nivå.  
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Det kan dock finnas ett flertal skäl för varför företaget framförallt vill ägna sig åt 
"vårdsponsring" av annan vård istället för att bara ge rabatt på läkemedlet:  
 
1) att företaget därmed kan signalera utåt att det upprätthåller ett visst officiellt 

pris på läkemedlet 
2)  att företaget kan få goodwill och därmed en marknadsföringspotential 

genom att peka på att det "vårdsponsrar"- vilket förefaller mer positivt än att 
det bara lyckas sälja sitt läkemedel;  

3) att företaget önskar skapa en efterfrågan på läkemedlet.  
Om "vårdsponsringen" upphör så finns det alltså skäl att tro att 
läkemedelsanvändningen trots det kommer att fortsätta (och då till ordinarie 
pris om man inte lyckas få till en ny förhandling där företaget naturligtvis har 
ett bra utgångsläge med tanke på den etablerade användningen).  

 
Valet mellan dessa olika strategier ses som en rent budgetteknisk fråga om vi 
endast betraktar det ekonomiska utbytet, men i praktiken kan strategierna ha 
olika konsekvenser. En rak rabatt dvs. ett lägre pris utan tidsbegränsning och 
motprestation är naturligtvis ur ett resursperspektiv minst problematiskt. Frågan 
är hur man ska se på riskdelningsavtal som är tidsbegränsade. Här finns det både 
en motprestation dvs. i de fall landstinget förbinder sig köpa en viss mängd av 
ett läkemedel och problemet med att landstinget kan tvingas betala ett högre pris 
den dag avtalet löper ut.  
 
Den definition av "vårdsponsring" som vi utgått ifrån skulle även kunna 
tillämpas på andra former av utbyten eller avtal mellan parter inom hälso- och 
sjukvården. När ett försäkringsbolag eller en svensk eller utländsk vårdgivare 
köper vård av en svensk offentligt finansierad vårdgivare sker ett ömsesidigt 
utbyte där de resurser försäkringsbolaget eller motsvarande tillför får en 
motprestation i form av vård för den patientgrupp de företräder i utbyte. Normalt 
kallar vi inte detta för sponsring - men även ett sådant avtal förefaller delvis 
följa samma form av logik som beskrivs i definitionen. Det kan därför vara 
intressant att kontrastera det som ett parallellt fall10. 
 
  

                                                 
10 Regeringen har under augusti 2016 lagt ett förslag som syftar till att minska möjligheten att köpa vård med 
hjälp av privat försäkring inom offentligt finansierad vård med hänvisning till den etiska plattformens 
grundtanke om att vården ska vara behovsstyrd. (Socialdepartementet, Privata sjukvårdsförsäkringar inom 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Ds 2016:29) 
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På den individuella nivån hittar vi något motsvarande när den individuella 
patienten med- eller egenfinansierar vård inom ramen för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården. På samma sätt som i förra fallet tillför 
patienten resurser i utbyte mot en motprestation i form av nyttigheten vård.  
Medfinansiering leder till prioriteringsetiska konsekvenser som bland andra 
Smer diskuterat (Smer 2014).  
 
Eftersom det handlar om ett utbyte mellan två parter där individen som 
finansierar vården även är mottagare av den direkta nyttigheten vård så 
förefaller det dock långsökt att se det som en typ av "vårdsponsring".  
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3. REGELVERK OCH RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN SOM 
KAN TILLÄMPAS PÅ "VÅRDSPONSRING" 
 

3.1 Legala regelverk kring sponsring och donationer 
 
Risker med sponsring (i generell bemärkelse och inte specifikt kopplat till hälso- 
och sjukvård) av offentlig verksamhet har bland annat uppmärksammats av 
Statskontoret som kom med en rapport år 2003 där man lyfter fram två typer av 
risker som kan uppstå då statliga myndigheter ingår sponsringsavtal 
(Statskontoret 2003). Dels kan misstankar om jävsliknande 
beroendeförhållanden mellan sponsorn och myndigheten komma att äventyra 
allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet, dels kan finansiella 
risker uppstå när tillfälliga sponsringsinkomster används för att finansiera statlig 
kärnverksamhet.  Statskontoret föreslår att statliga myndigheter tar fram egna 
regelverk för sponsring. Samma resonemang och farhågor som Statskontoret 
redovisar för statlig verksamhet bör vara överförbart på annan offentligt 
finansierad verksamhet. 
 
När det gäller donationer ställs följande krav upp i donationsförordningen 
(Finansdepartementet 1998:140). Huruvida den även är legalt styrande för alla 
offentligt finansierade vårdgivare är dock för oss oklart. Samtidigt finns det skäl 
att oavsett detta se den som en viktig vägledning för all offentligt finansierad 
verksamhet: 
 

I enlighet med förordningens 4 § får en myndighet ta emot en donation om 
ändamålet med donationen har ett nära samband med myndighetens 
verksamhet. I enlighet med 5 § får en donation inte tas emot om den medför ett 
ökat behov för myndigheten av medel från statsbudgeten eller om donationen är 
förenad med andra villkor som strider mot donationsförordningen. 
(Finansdepartementet 1998:140) 
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3.2 Riktlinjer för samverkan mellan Life Science industrin och 
hälso- och sjukvården 
 
Sedan den 1 januari 2014 finns en överenskommelse om samverkansregler 
mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner 
och Landsting), läkemedelsindustrin (Lif)11, den medicintekniska industrin 
(Swedish Medtech) och den laboratorietekniska industrin (Swedish Labtech) 
(SKL m fl 2013). Enligt avtalet12 uppfattar parterna samverkan som värdefull då 
den varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar. Framförallt är samverkan viktig för kompetensutveckling. En 
sund samverkan och god följsamhet till gällande lagstiftning krävs för att 
upprätthålla allmänhetens förtroende. I avtalet skriver man när det gäller 
samverkansprojekt att de kan se ut på många olika sätt och ha olika syften och 
ändamål13.  
 
I samverkansreglerna formuleras ett antal generella principer som bör följas vid 
samverkan och som kan vara intressant att förhålla sig till i denna rapport: 
 
Nyttoprincipen: Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov och vara tydligt 
kopplad till företagets verksamhet. Det ska alltså finnas ett ömsesidigt 
nyttoperspektiv. 
 
Transparensprincipen: Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
vara öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, gällande 
författningar, affärs- och uppförandekoder samt policys. 
 
Proportionalitetsprincipen: Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och 
industri ska respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till 
den andres. Vidare ska all form av ersättning vara proportionerlig, rimlig och 
motsvara marknadsvärdet för den tjänst som utförs. 
 
  

                                                 
11 Läkemedelsbranschen har utöver samverkansavtalet sedan år 2007 samlat nationella och internationella 
regelverk i Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER). Här ingår också organ till vilka man kan vända sig 
med anmälningar och få olika regler prövade nämligen Läkemedelsindustrins granskningsman och Nämnden för 
Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL). 
12 Avtalet är en utvidgning av ett tidigare avtal mellan SKL och LIF och gäller både landsting och kommuner. 
Samtliga landsting har i särskilda beslut antagit avtalet.  
13 Bland annat kliniska prövningar regleras i särskild ordning.  
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Måttfullhetsprincipen: Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras 
av industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kraven på måttfullhet innebär att 
förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren. Samverkan 
mellan hälso- och sjukvård och industrin ska inte innebära otillbörlig påverkan 
och får inte äventyra eller uppfattas äventyra hälso- och sjukvårdens oberoende. 
 
Dokumentationsprincipen: All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård 
och industri där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer, 
vare sig det rör enskilda eller grupper av medarbetare eller är på 
verksamhetsnivå, ska vara skriftligt dokumenterad, t.ex. via beslut, avtal eller 
överenskommelse.  
 
I samverkansreglerna används begreppen sponsring, samverkansprojekt och 
donation på följande sätt. Sponsring handlar om situationer när hälso- och 
sjukvården eller dess professioner tagit initiativ till en sammankomst (oftast för 
utbildning eller informationsutbyte av annat slag) och industrin kan bidra med 
ekonomisk finansiering eller annat stöd till en sådan sammankomst. I 
samverkansreglerna definieras sponsring (och donation) på följande sätt  
(SKL m fl 2013): 

 
Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det innefattar en 
marknadsmässig motprestation såsom t.ex. utställningsplats, möjlighet till 
produktdemonstrering eller annan form av exponering. Sponsring skiljer sig 
från en donation, där en motprestation saknas. 

 
I ovanstående branschers preciserade riktlinjer till hälso- och sjukvården - Att 
söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- 
och laboratorietekniska företag – som kom efter samverkansavtalet slutits hittar 
vi exempel på sådant som inte ska sponsras. Här nämns att företag varken får 
sponsra föreningars eller hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamheter eller 
interna aktiviteter utan enbart får ekonomiskt stödja specifika sammankomster 
eller aktiviteter. Som exempel på interna aktiviteter som inte får sponsras kan 
nämnas planeringskonferenser och interna utbildningar som en klinik 
organiserar för den egna verksamheten.  I samverkansreglerna mellan SKL och 
Life Science industrins branschorganisationer talas också om donationer. När 
det gäller dessa får inte heller de, liksom när det gäller forskning, ges till interna 
aktiviteter, ordinarie verksamhet eller sociala aktiviteter. Donationerna får 
endast ges till forskning och utveckling och under förutsättning att donationen är 
transparent, väldokumenterad, samt i enlighet med samverkansreglerna. 
Donationen får inte kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens 
produkter eller tjänster.  
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Det sägs inget om att donationen inte får medföra ett ökat behov av offentliga 
medel eller om donationen är förenad med andra villkor som kan strida mot 
hälso- och sjukvårdens prioriteringar eller hota dess oberoende, opartiskhet, 
saklighet och trovärdighet. Denna begreppsanvändning innebär att sponsring 
eller donation (i samverkansreglernas bemärkelse) inte primärt handlar om 
"vårdsponsring" i den bemärkelse det förstås i denna rapport. "Vårdsponsring" 
faller snarare under det som i riktlinjerna kallas för samarbetsprojekt - så låt oss 
fokusera på dessa. Här är det viktigt att notera att riktlinjerna för 
samarbetsprojekt gäller för samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
läkemedelsindustrin och täcker alltså inte samverkan med övriga branscher inom 
Life Science-fältet. Regleringen av samarbetsprojekt uttrycks på följande sätt i 
Läkemedelsindustrins etiska riktlinjer (men även i samverkansreglerna) 
(Läkemedelsindustriföreningen 2014): 
 

Med samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården 
avses i dessa regler samverkan i projektform i syfte att förbättra patientstöd, 
höja vårdkvaliteten eller på annat sätt bidra till ökad patientnytta. 
 
Projektförslag avseende samarbetsprojekt ska skickas till verksamhetschefen 
som informerar eventuella relevanta instanser. 
 
Ett avtal om samarbetsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en 
enskild medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en 
enhet inom hälso- och sjukvården. Avtalet får inte innebära exklusivitet för 
läkemedelsföretaget att tillhandahålla vissa typer av tjänster till en eller flera 
vårdgivare. 
 
Både hälso- och sjukvården och företaget ska bidra till projektet med resurser 
såsom ekonomiska medel, material och arbetstid. Det ska finnas en projektplan 
som bland annat ska reglera hur projektet ska utvärderas. Samarbetet ska 
redovisas öppet och tillhandahållas i LIF:s samarbetsdatabas. 

 
I den samarbetsdatabas som det hänvisas till är dock nästan samtliga registrerade 
avtal samverkan kring möten eller informationstillfällen av mindre omfattning, 
dvs. det som kallas sponsring. Inom ramen för de riktlinjer som 
läkemedelsindustrin har utformat nämndes Nämnden för Bedömning av 
Läkemedelsinformation (NBL). En kort granskning av några potentiellt 
relevanta fall från denna nämnd förefaller dock inte ge någon ytterligare 
vägledning kring samverkansprojekt utöver ovanstående riktlinjer. 
I detta sammanhang kan det noteras att dessa riktlinjer endast gäller branscherna 
läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik. I ett par av de fall som ligger 
till grund för våra typexempel ovan återfinner vi även andra branscher som alltså 
inte omfattas av dessa riktlinjer.  
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3.3 Exempel på riktlinjer inom enskilda regioner och landsting 
 
Vissa hälso- och sjukvårdsverksamheter har ställt upp egna riktlinjer för 
samverkan och gjort dem åtkomliga via internet.  
Detta kan delvis reglera den lucka som noteras i slutet på förra avsnittet. 
Sahlgrenska universitetssjukhuset har följande policy för sponsring14: 
 

Bidrag från sponsorer får inte stå i konflikt med SU:s allmänna mål och 
verksamhet. Sponsorbidrag och försäljning av reklamplats får inte vara av 
sådan omfattning eller karaktär att verksamhetens bedrivande eller inriktning 
blir beroende av bidraget. Med detta avses att ett eventuellt sponsorbidrag inte 
får vara avgörande för om en ordinarie verksamhet eller aktivitet skall 
genomföras. SU kan till exempel inte ta emot stöd från sponsorer till driften av 
någon sjukvårdsverksamhet. Det är viktigt att sponsringen inte inkräktar på de 
politiska besluten om verksamhetens omfattning och inriktning. 
Sponsringsbidrag får således inte påverka eller ändra politiskt fattade beslut 
inom SU:s verksamheter. Strukturförändringar och andra förändringar i 
verksamheten ska kunna genomföras oavsett eventuella engagemang från 
sponsorer.15 

 
År 2010 fastställde Västra Götalandsregionen principer och riktlinjer för reklam 
och sponsring.16 De generella riktlinjerna säger bland annat att: 
• Extern finansiering/ekonomiskt samarbete får inte påverka eller motverka 

politiskt fattade beslut, t.ex. mål, ekonomisk fördelning, prioriteringar. 
• Extern finansiering/ekonomiskt samarbete får inte innebära ens en risk för att 

Västra Götalandsregionens oberoende, opartiskhet, saklighet och trovärdighet 
kan ifrågasättas. 

• Ingen verksamhet får vara långsiktigt beroende av extern finansiering. 
• Externa medel får inte finansiera någon lagstadgad/ordinarie verksamhet eller 

driften av annan kärnverksamhet som riktar sig till alla medborgare. 
• Västra Götalandsregionen och dess anställda ska inte ta ställning för, gynna 

eller förorda särskilda varumärken, produkter, tjänster, näringsverksamheter, 
organisationer eller dylikt gentemot allmänheten, om det inte finns särskilda 
skäl för det.  

  

                                                 
14 I de exempel som tas upp i detta avsnitt så förefaller begreppet sponsring ges en vidare bemärkelse än det har i 
samverkansreglerna och läkemedelsbranschens etiska regelverk. 
15 Odaterat dokument med titeln: Policy för sponsring och försäljningsverksamhet. 
http://www.infektionshygien.se/upload/SU/Dokument/om_su/policies/sponsringspolicy.pdf., 2016-10-27 
16 Västra Götalandsregionen . 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0d99d3bb-b9b9-
4f6d-9326-
1963200ee6b0/Principer%20o%20riktlinjer%20f%c3%b6r%20reklam%2c%20sponsring%20mm%20RS100119
.pdf?a=false&guest=true 2016-10-27 
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Särskilda skäl kan t.ex. vara politiska beslut om rekommenderade miljömärkta, 
ekologiska och rättvisemärkta produkter, om att förorda den billigaste eller mest 
ändamålsenliga varianten av läkemedel samt t.ex. tjänster/produkter som kan 
vara till nytta får en patients vård, behandling, rehabilitering, friskvård. 
 
Landstinget Uppsala län har riktlinjer för sponsring sedan år 2013. Här nämns 
inget om att ordinarie verksamhet inte får sponsras. Däremot är det inte tillåtet 
att till sponsring binda krav på att landstinget ska köpa in vissa produkter från 
det sponsrade företaget.17 
 
 

3.4 Några reflektioner kring förekommande riktlinjer  
 
Risken med "vårdsponsring" är att den skulle kunna påverka eller ändra på 
politiskt fattade beslut. Antingen genom att extern finansiering styr 
verksamheten i en annan riktning än verksamhetens beslutade mål eller att det 
skapas ett beroendeförhållande genom att verksamhet finansieras externt.   
 
Samtidigt förutsätter sponsring alltid någon typ av ömsesidig nytta. Enligt 
samverkansavtalet mellan hälso- och sjukvård och industri ska samverkan utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov och vara tydligt 
kopplad till företagets verksamhet. Det ska alltså finnas ett ömsesidigt 
nyttoperspektiv. Samtidigt får inte finansiering/ekonomiskt samarbete påverka 
eller motverka politiskt fattade beslut. Externa medel får inte heller gå till någon 
lagstadgad/ordinarie verksamhet eller skapa långsiktigt beroende av extern 
finansiering. Riktlinjernas utformning förefaller kunna ge upphov till vissa 
besvärliga gränsdragningar när det å ena sidan sägs att det ska finnas ett 
ömsesidigt nyttoperspektiv och å andra sidan sägs att det inte får påverka 
politiska beslut eller leda till långsiktigt beroende. Strikt tolkat skulle det 
innebära att endast sådan verksamhet som oavsett "vårdsponsringsinitiativet" 
skulle ha finansierats av vårdgivaren kan bli föremål för sponsring. För att 
förklara, om det inte skulle ha finansierats oavsett sponsringen, så innebär det att 
det inte är prioriterat av beslutsfattarna hos vårdgivaren (politiker eller 
professionella) - av ekonomiska eller andra skäl. Samtidigt, om det ska vara till 
mer långsiktig nytta för den externa aktören finns det ett intresse av att det blir 
mer än ett tillfälligt projekt, utan snarare ett projekt som sedan vårdgivaren 
permanentar och överför till ordinarie verksamhet.  
 
  

                                                 
17 Landstinget i Uppsala, http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/Avtal%20-
Riktlinjer%20och%20till%c3%a4mpningar/riktlinjer%20marknadsforing%202013.pdf 2016-10-27 
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3.4.1 Vad avses med ordinarie verksamhet 
I samverkansreglerna och läkemedelsbranschens etiska regler talas det om att 
sponsring (i den snävare bemärkelsen kopplat till sammankomster) och donation 
inte får ske till ordinarie verksamhet. Här kan vi dock notera att när det gäller 
regleringen av samarbetsprojekt (som är det som förefaller fånga de flesta 
typexempel av det vi kallar "vårdsponsring") så finns det inte någon 
motsvarande skrivning kring ordinarie verksamhet.  
 
Eftersom man där pratar om att projekten ska genomföras "i syfte att förbättra 
patientstöd, höja vårdkvaliteten eller på annat sätt bidra till ökad patientnytta", 
något som är kärnan i ordinarie verksamhet så skulle man kunna tolka det som 
att projektet åtminstone kan ha en nära koppling till ordinarie verksamhet även 
om det i sig är en utveckling av denna.  
 
Däremot kan landsting och regioners egna riktlinjer tolkas som att oavsett 
samverkansform så ska den inte ske av ordinarie verksamhet. Vi har dock inte 
funnit någon diskussion eller något klargörande av vad som ska förstås som 
ordinarie verksamhet i någon av riktlinjerna eller om det är mer tillåtande att 
stödja ordinarie verksamhet inom ramen för samverkan jämfört med sponsring (i 
den snäva betydelsen). 
 
Om en verksamhet ska betraktas som icke ordinarie verksamhet ska den då inte 
vara ordinarie inom någon offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet 
i Sverige, eller räcker det att den inte är ordinarie verksamhet där sponsringen 
specifikt sker? Om patientgruppen redan behandlas med en viss typ av 
behandling och en ny version eller variant av samma typ av behandling 
finansieras - är det att gå utanför ordinarie verksamhet? Eller ska det krävas att 
det också är en helt ny typ av behandling eller insats? Om verksamheten hade 
finansierats av en offentligt finansierad vårdgivare om den inte hade fått medel 
från externa aktörer, exempelvis att dyr medicinsk utrustning hade köpts in även 
om inte ett sådant externt resurstillskott hade skett - ska det då ses som att man 
ger medel till ordinarie verksamhet? Här finns ett behov av ett begreppsligt 
förtydligande. 
 
En annan aspekt kopplat till frågan om ordinarie verksamhet är att när det gäller 
företagsvårdsponsring och intressegruppsvårdsponsring så finns det intresse av 
att den finansierade verksamheten eller den vård och behandling som möjliggörs 
genom finansieringen ska övergå till ordinarie verksamhet. Exempelvis, ett 
läkemedelsföretag vill naturligtvis att hälso- och sjukvården ska använda de 
läkemedel som "vårdsponsringen" ska underlätta introduktionen av. Likaså vill 
en forskningsstiftelse kopplad till en viss intressegrupp att den utrustning de har 
finansierats ska fortsätta användas för att förbättra vården för den aktuella 
intresse- eller patientgruppen.  
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Här finansieras alltså verksamhet som det finns ett starkt intresse av ska bli 
ordinarie verksamhet och när det blir ordinarie verksamhet (dvs. är etablerat) så 
skulle den externa aktören kunna hänvisa till att de inte längre är tillåtna att 
fortsätta finansieringen. Därmed finns det ett tryck på den offentliga vårdgivaren 
att ta över. Frågan är när det sker, dvs. vilka kriterier ska vara uppfyllda för att 
något ska betraktas som ordinarie verksamhet enligt ovan.  
 
Ytterligare en fråga är om det redan vid ställningstagande till "vårdsponsring" 
bör finnas ett ställningstagande till hur detta i förlängningen ska förhålla sig till 
ordinarie verksamhet, exempelvis om det är ett tidsbegränsat samarbetsprojekt. 
Eftersom syftet med den typen av projekt i samverkansreglerna är att på olika 
sätt förbättra vårdkvaliteten måste det naturligtvis finnas en tydlig plan för hur 
detta ska utvärderas och även för att kunna avbryta projektet om kvaliteten av 
olika skäl försämras. 
 
3.4.2 "Vårdsponsring" och samverkansavtalets grundläggande principer  
Generellt när det gäller de grundläggande principerna för samverkan finns det 
ett par punkter som kan behöva tolkas i relation till "vårdsponsring". Vad 
innebär det att samverkan är i överensstämmelse med gällande rätt? Den etiska 
plattformen för prioritering är en av många delar i gällande rätt som därmed 
förutsätts styra samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin. Innebär 
det att även samverkansavtal bör följa den etiska plattformen?  
 
Hur ska kravet på måttfullhet tolkas? Strikt tolkat, om utbytet inte ska vara 
beteendepåverkande så skulle man kunna dra slutsatsen att "vårdsponsring" inte 
alls kan förekomma eftersom det påverkar utbudet och därmed beteendet inom 
hälso- och sjukvården. Eftersom man framhåller att samverkan bör ske, är det 
troligen inte den strikta tolkningen som ska råda, men det väcker frågor kring 
var gränsen för beteendepåverkan går. 
 
Riktlinjerna från Landstinget i Uppsala län tillåter inte företagsvårdsponsring 
som kräver att finansieringen ska motsvaras av köp av företagets läkemedel eller 
motsvarande. Detta hittar vi inte i de andra redovisade riktlinjerna. Däremot 
förefaller riktlinjerna från Västra Götalandsregionen innebära att om 
"vårdsponsringen" enligt ovan syftar till att lägga till någon form av vårdinsats 
för en viss patientgrupp (oavsett om det handlar om företags- eller 
intressegruppsvårdsponsring) - så kan det endast accepteras om vårdgivaren är 
villig att på längre sikt själva stå för finansieringen av denna vårdinsats. I Västra 
Götalandsregionen och på Sahlgrenska universitetssjukhuset får inte heller 
sponsringen gå emot politiskt fattade beslut om inriktning, prioriteringar etc. - 
vilket förefaller göra utrymmet för vårdsponsring relativt begränsat.  
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Framförallt beroende på kravet att vårdgivaren på sikt måste vara villig att ta på 
sig den långsiktiga finansieringen (vilket naturligtvis är ett politiskt beslut på 
någon nivå). En strikt tolkning skulle alltså kunna vara att dessa riktlinjer endast 
ger utrymme för sponsring av insatser av mer tillfällig karaktär, dvs. kanske 
snarare utbildningsinsatser och motsvarande snarare än vårdinsatser.  
 
När det gäller donationsförordningen så förefaller den sätta stopp för det vi 
tidigare kallade resursdrivande donation, där den offentligt finansierade 
vårdgivaren måste tillföra resurser i samband med donationen. Detta samtidigt 
som samverkansreglerna betonar att båda parter ska bidra - här finns alltså en 
potentiell motsättning. 
 
Mest oproblematiskt, givet riktlinjer och regelverk, förefaller ej resursdrivande 
donation (offentlig forskningsstiftelsesponsring) vara, eftersom den inte 
specifikt är förknippad med förväntningar eller krav på att den vård som 
sponsras ska riktas till viss intressegrupp (även om den naturligtvis kan ha en 
sådan effekt implicit som vi ska se i kommande analys). 
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4. GENERELLA TYPFALL OCH ETISKA VÄRDEN OCH 
NORMER 
 
Låt oss nu titta på "vårdsponsring" och de olika typfall vi beskrivit i relation till 
de etiska värden och normer och andra etiskt relaterad aspekter som vi återfinner 
inom hälso- och sjukvården, med primärt fokus på den etiska plattformen för 
prioritering. 
 
 

4.1 Människovärdesprincipen 
 
Människovärdesprincipen formuleras på följande sätt: 
 

Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 
egenskaper och funktioner i samhället.(Socialdepartementet 1996/97:60) 

 
Den explicita formuleringen av människovärdesprincipen säger endast något om 
på vilka grunder prioritering inte får ske, dvs. baserat på personliga egenskaper 
hos patienten och/eller patientens funktion i samhället. Den kan i den 
formuleringen betraktas som en basal likabehandlingsprincip (Smer 2013). 
Principen i sig säger dock inget mer om vad som avses med personliga 
egenskaper och funktioner i samhällen. I Prioriteringspropositionen görs dock 
följande tolkning:  
 

Att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla 
förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i 
egenskap av det hon har eller gör. Människovärdet innebär att alla människor 
har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett 
värdigt liv) som skall respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än 
någon annan. (Socialdepartementet 1996/97:60) 

 
Vidare sägs det att: 
 

Det är viktigt att slå fast att begåvning, social ställning, inkomst, ålder etc. inte 
får avgöra vem som skall få vård eller kvaliteten på vården. 
(Socialdepartementet 1996/97:60) 

 
I en vidare tolkning av människovärdesprincipen sägs att: 
 

Det är en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att 
generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller 
ekonomiska och sociala förhållanden. Däremot är det förenligt med de etiska 
principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar 
nyttan av medicinska åtgärder. (Socialdepartementet 1996/97:60) 
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I propositionen görs bedömningen att det är oförenligt med 
människovärdesprincipen att prioritera enbart på basis av sociala förhållanden 
(här används även begreppen social funktion, social ställning eller social status), 
ekonomisk ställning, kronologisk ålder, eller om behoven uppkommit genom en 
negativ livsstil eller kan anses vara självförvållade. 
 
Prioriteringsutredningen gör dock en distinktion mellan kronologisk och 
biologisk ålder, där kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till 
födelsetidpunkt, medan biologisk ålder avgörs av organens och kroppen 
funktion. Människovärdesprincipen tillåter inte att man tar hänsyn till enbart den 
kronologiska åldern hos patienten eller att man tillämpar generella kronologiska 
åldersgränser vid prioriteringar, om inte den kronologiska åldern är förknippad 
med omständigheter som begränsar eller påverkar effekten av en behandling. En 
patients biologiska ålder i form av nedsatta fysiologiska resurser – som påverkar 
möjligheten att tillgodogöra sig åtgärder, eller som t.ex. leder till att riskerna 
med en åtgärd överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer 
– kan dock vägas in.  
  
Propositionen avvisar att patientens ekonomiska ställning i sig ska få spela roll 
för huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Man 
menar att i princip ska patientens förmåga att kunna betala för sin vård inte få ha 
något inflytande på väntetidens längd eller vården medicinska kvalitet.  
Detsamma gäller patientens sociala förhållanden (här används också begreppen 
patientens sociala ställning, sociala funktion eller sociala status), eller om 
patienten har vissa ansvarsförhållanden. Det är tydligt att ekonomisk ställning 
eller sociala förhållanden i sig inte får vara grund för en prioritering. Frågan är 
dock hur man ska ställa sig till situationer när ekonomisk och social ställning är 
en indikator på social utsatthet och större behov av insatser för att t.ex. 
förebygga ohälsa eller extra stöd för att genomföra en behandling. Flera av de 
personliga egenskaper inklusive hälsoförhållanden som tas upp i 
människovärdesprincipen som faktorer som inte får ligga till grund för 
prioriteringar är kan samtidigt vara indikatorer på särskilda behov. 
 
Propositionen konstaterar att människors lika värde och lika rätt inte ger någon 
direkt vägledning vid prioriteringar. Människovärdesprincipen kompletteras 
därför med behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 
 
4.1.1 Människovärdesprincipen och "vårdsponsring" 
Utifrån denna princip skulle vi först kunna dra slutsatsen att de faktorer som 
principen explicit motsätter sig hänsyn till: kronologisk ålder, social och 
ekonomisk situation och tidigare livsstil, inte heller är något som 
vårdsponsringen bör väga in.  
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"Vårdsponsring" som alltså skulle välja ut vissa åldersgrupper, vissa 
socioekonomiska grupper etc. och fokusera sponsringen på dessa grupper trots 
att det finns andra grupper med motsvarande behov som inte gynnas - vore 
enligt principen problematiskt. Ett exempel på detta skulle kunna vara Ronald 
McDonald-husen. Här bidrar en extern aktör med lokaler för speciella 
patientgrupper - där barn får tillgång till en nyttighet som sponsras genom att 
landstingen får betala en lägre avgift än för andra patienter som istället bor på 
patienthotell (se fotnot 6). Man kan också komma fram till att barn och deras 
föräldrar har särskilt stor behov av att bo i den här typen av boende till en lägre 
avgift, eftersom barn generellt är mer sårbara. Samtidigt leder det onekligen till 
olika behandling av olika åldersgrupper. 
 
Mer generellt kan vi fråga om människovärdesprincipen tolkad som 
likabehandlingsprincip gör det problematiskt med "vårdsponsring"? Man skulle 
kunna hävda att om en och samma vårdinsats sponsras i ett landsting men inte i 
ett annat så påverkar det likabehandlingsmöjligheten. Samtidigt är landstingen 
självstyrande och vi vet att vårdutbuden i olika landsting delvis ser olika ut. 
Frågan om huruvida utvidgad sponsring kan förväntas minska olikheterna eller 
förstärka dem i ett vidare perspektiv är obesvarad och svår att bedöma. Om 
"vårdsponsringen" i ett landsting leder till att vård erbjuds på ett sätt som är i 
linje med det ordinarie utbudet i andra landsting kan det öka likabehandlingen, 
samtidigt kan man då fråga sig om det inte borde vara en del av den ordinarie 
verksamheten. Storleken på problemet är givetvis kopplat till omfattningen på 
"vårdsponsringen" och i vilken utsträckning det rör sig om ordinarie verksamhet.  
 
Möjligen kan det också ses som mer problematiskt om det innebär att patienter 
inom ett och samma landsting inte får tillgång till lika behandling, i de fall det 
sker "vårdsponsring" av enskilda verksamheter inom landstinget, trots att det 
finns fler verksamheter som erbjuder vård till samma patientgrupp. Detta 
problem uppstår alltså framförallt om "vårdsponsringen" riktar sig till en 
begränsad och utvald grupp och vårdgivaren inte har någon möjlighet att 
använda den tillförda resursen brett för hela den patientgrupp som har det 
aktuella behovet. Detta problem riskerar förmodligen att uppstå framförallt i 
samband med företagsvårdsponsring men kan uppstå även vid 
intressegruppsvårdsponsring. Vid ej resursdrivande donation där vårdgivare 
kan använda tillförda resurser till vilka behov man själv anser mest angelägna så 
är dock detta problem mindre. När det gäller den resursdrivande donationen, 
beror detta naturligtvis på varifrån de extra offentliga resurserna tas - dvs. vilka 
grupper den så kallade alternativkostnaden för vårdgivaren drabbar. 
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Skulle vi tolka människovärdesprincipen än striktare, dvs. att den kräver 
likabehandling av alla motsvarande svåra tillstånd skulle den göra det i princip 
omöjligt med vårdsponsring riktad mot en avgränsad patientgrupp (eftersom det 
då finns andra patientgrupper med motsvarande svåra tillstånd som inte får 
tillgång till extra resurser). En sådan tolkning skulle dock innebära att knappast 
någon offentlig vårdgivare lever upp till principen - och kan därmed anses som 
för krävande (utan snarare ses som ett eftersträvansvärt ideal). 
 
Dessa resonemang är delvis kopplade till omfattningen i tid av 
"vårdsponsringen". Om det handlar om ett tydligt avgränsat projekt med en klar 
utvärderingsstrategi, som sedan kan ligga till grund för beslut om spridning 
inom och utanför landstinget/regionen är det naturligtvis relativt oproblematiskt. 
Om det däremot handlar om en mer långvarig insats utan tydlig utvärdering så 
förefaller det mer problematiskt.  
 
Om vi jämför med ett fenomen vi tidigare bedömde kunde vara parallellt med 
"vårdsponsring", dvs. att icke-offentligt finansierade vårdgivare köper vård av 
ett landsting så kan det naturligtvis påverka den jämlika tillgången till vård för 
olika grupper. När en extern privat vårdgivare (t.ex. ett försäkringsbolag) köper 
vård kan det påverka jämlikheten även inom systemet på ett indirekt sätt - 
eftersom det kan skapa brist på personal och krav på att man binder upp 
begränsade resurser som lokaler och kompetens som därmed undanhålls andra 
patienter inom systemet. Åtminstone på kort sikt så kan inte begränsningar av 
kompetens och lokaler lösas genom att det tillförs ekonomiska resurser (dvs. att 
vården köps). Eftersom detta då rör sig om jämlikheten mellan grupper inom 
och utanför det offentligt finansierade systemet så är det en annan typ av 
problem än det som regleras av människovärdesprincipen, som reglerar vården 
inom ramen för det offentligt finansierade vården. En sådan ojämlikhet kan 
naturligtvis ses som problematisk i ett vidare samhällsperspektiv, men det är en 
fråga som vi inte vidare berör i denna rapport.  
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4.2 Behovs-solidaritetsprincipen 
 
Behovs-solidaritetsprincipen säger: Resurserna bör fördelas efter behov 
(Socialdepartementet 1996/97:60) 
 
Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens 
resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste 
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Detta även om inte alla får sina 
behov tillgodosedda. Det sägs att behovets storlek beror av sjukdomens 
svårighetsgrad men även av dess varaktighet (se nedan att detta modifierats i 
tillämpningen av plattformen och nu används begreppet svårighetsgrad som ett 
samlingsnamn för båda dessa aspekter). I Prioriteringsutredningen kopplas 
behovs- solidaritetsprincipen till Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf där 
det sägs att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen (Socialdepartementet 1995:5). Detta menar 
utredarna är ett uttryck för solidaritet och syftar till att utjämna skillnader i 
tillgänglighet, men även i utfall. Patienters olika förutsättningar när det gäller 
utgångsläge och möjlighet att tillgodogöra sig behandling omöjliggör dock en 
fullständig utjämning. I propositionen uttrycks detta som att solidaritetsaspekten 
av principen innebär en strävan efter lika möjligheter till vård och ett så lika 
utfall när det gäller hälsa och livskvalitet som möjligt i samhället.  
 
Solidaritetsaspekten är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta 
behoven hos de svagaste grupperna som inte själva kan göra sin röst hörd. Det 
innebär dock inte automatiskt att dessa grupper ska få en högre prioritering utan 
endast att deras behov ska bedömas på samma sätt som för andra (starkare) 
grupper med motsvarande behov.  
 
I Prioriteringsutredningen ges viss ytterligare vägledning kring hur man ska se 
på behov: 
 

De etiska principerna tillämpade på vårdens innehåll ger följande riktlinjer för 
såväl politisk/administrativ som klinisk prioritering:  
1. Större behov av vård går före mindre behov.  
2. Vid sjukdom och skada väger livskvalitetsrelaterade behov i princip lika tungt 
som hälsorelaterade behov. 
[...]  
4. Människor som till följd av sjukdom eller skada har nedsatt förmåga till 
självbestämmande eller tydliggörande av sina behov, liksom barn utan 
ansvarsfulla vårdnadshavare förtjänar speciell uppmärksamhet. Det finns dock 
olika grad och varaktighet av den nedsatta autonomin, liksom det finns 
vårdbehov av varierande styrka. Utredningens prioritering av människor med 
nedsatt autonomi får därför modifieras beroende på omständigheterna i varje 
enskilt fall. [...] (Socialdepartementet 1995:5) 
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Även i propositionen förefaller ställningstagandet vara att hälsorelaterade behov 
inte ska prioriteras framför livskvalitetsrelaterade (vilket sägs explicit här i 
Prioriteringsutredningen).  
 
4.2.1 Behovs-solidaritetsprincipen och ”vårdsponsring” 
"Vårdsponsring" innebär att det tillförs externa resurser till hälso- och 
sjukvårdssystemet. Oavsett vad denna nya resurs läggs på skulle en tolkning 
kunna vara att all annan resursanvändning inom systemet fortfarande kan följa 
den etiska plattformens krav på att prioritera grupper med stora behov eller 
tillstånd med stor svårighetsgrad? I den mån "vårdsponsringen" inte innebär 
någon större resursanvändning från vårdgivarens sida, dvs. motprestationen är 
sådant som att använda den externa aktörens namn vid kommunikation eller 
tillåta att denne använder kopplingen till vårdgivaren i sin kommunikation etc., 
skulle detta kunna vara sant. Men i flera av de fall som vi har beskrivit tidigare 
så var "vårdsponsringen" förknippad med någon form av ekonomisk eller 
resursmässig motprestation - oavsett om det rörde sig om 
företagsvårdsponsring, intressegruppsvårdsponsring eller resursdrivande 
donation. Det innebär att det också finns en alternativkostnad förknippad med 
"vårdsponsringen", något som innebär att prioriteringen i övrigt inte fullt ut kan 
följa behovs-solidaritetsprincipen (och kostnadseffektivitetsprincipen - se 
nedan). Detta om det inte är så att varje sponsringsåtgärd och den 
resursförskjutning den innebär får till följd att vården i större utsträckning 
prioriterar större behov framför mindre behov etc. Å andra sidan, varje nytt 
beslut som offentligt finansierade vårdgivare fattar om nya vårdinsatser följer 
inte nödvändigtvis heller den etiska plattformen fullt ut - och följaktligen måste 
vi ställa oss frågan om vi ska ställa högre krav på "vårdsponsring" än vad som 
normalt är fallet. I grunden ter det sig attraktivt att den offentliga vården tillförs 
extra resurser när det finns kronisk resursknapphet. Vi kan därför försöka 
bedöma om det finns sämre och bättre fall av "vårdsponsring" utifrån behovs-
solidaritetsprincipens perspektiv. 
 
Låt oss därför titta på några olika tänkta fall här. I första fallet antas att 
"vårdsponsringen" riktar sig till en patientgrupp med stora behov. I det andra 
antas att "vårdsponsringen" riktar sig till en patientgrupp med små eller lindriga 
behov. Om "vårdsponsringen" riktar sig till en patientgrupp med stora behov och 
vi samtidigt förutsätter att "vårdsponsringen" inte sponsrar vård som är indicerad 
inom reguljär vård, innebär det att gruppen får tillgång till vård eller behandling 
som gruppen annars inte skulle fått tillgång till. Varför får de inte tillgång till 
denna vård oavsett sponsring eller inte? Det kan bero på att effekten är för dålig, 
eller att kostnaden är för hög i relation till effekten, eller att budgetpåverkan är 
så stor att den inte går att få in inom ramen för nuvarande budgetram. Om 
effekten är för dålig har den sponsrade vården tveksamt värde och borde kanske 
inte erbjudas alls. En sådan bedömning måste dock kvalificeras.  
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När vårdgivaren bedömer att en åtgärd inte bör erbjudas baserat på 
effektöverväganden kan det handla om att effekten på det hela taget gör mer 
skada än nytta för patienten (dvs. nyttan överstiger inte riskerna) eller på att 
effekten är för liten i relation till kostnaden (men ändå positiv för 
patientgruppen). I det förra fallet bör naturligtvis åtgärden inte erbjudas oavsett 
"vårdsponsring" eller inte. I det andra fallet kan även en mycket liten effekt, om 
den är gratis (eller åtminstone mer rimlig givet sponsringen) för vårdgivaren, 
vara värdefull för patientgruppen. "Vårdsponsringen" skulle därmed kunna 
innebära att en grupp som enligt plattformen bör prioriteras, får tillgång till ännu 
bättre vård och behandling. Samtidigt, eftersom det i de flesta fall kommer 
innebära krav eller förväntningar på en resursmässig motprestation från 
vårdgivaren finns det möjlighet att resurser läggs på den vård och behandling 
som sponsras (eller som är relaterad till sponsringen) trots att det finns alternativ 
vård och behandling (för denna eller någon annan grupp) som varit bättre utifrån 
behovs-solidaritetsprincipen att prioritera. Det är naturligtvis en empirisk fråga 
hur detta förhåller sig i konkreta sponsringssituationer. Det är dock svårt att 
föreställa sig att det är just den sponsrade vården som är det optimala 
prioriteringsalternativet i varje situation där sponsring aktualiseras eftersom den 
i många fall initieras utifrån ett specifikt intresseperspektiv och inte baseras på 
vårdgivaren överblick och beslut kring vad som är mest angeläget att satsa på. 
 
Ytterligare en farhåga i detta sammanhang är den dynamiska effekt vi beskrev 
ovan när vi jämförde företagsvårdsponsring med andra avtal som företag kan 
teckna med hälso- och sjukvården kring sina produkter. Låt oss anta att vid 
företagsvårdsponsring så är ett viktigt skäl till varför vård eller behandling 
sponsras att förändra den totala kostnadsbilden för den produkt som företaget 
saluför, och därmed få vårdgivaren att tillägna sig produkten (vilket annars inte 
hade skett). Detta innebär att företaget kan behålla sitt (höga) pris på produkten. 
När sponsringen upphör, har produkten etablerats i verksamheten och det 
kommer då vara svårt att sluta använda den. Att den är etablerad innebär även 
att företaget har en god förhandlingssituation och kanske i stor utsträckning kan 
bibehålla det höga priset. I det läget sitter vårdgivaren med en behandling som 
till de villkoren inte hade prioriterats i verksamheten utifrån en avvägning 
mellan behovs-solidaritetsprincipen gentemot kostnadseffektivitetsprincipen och 
som kräver att än mer resurser förskjuts till denna vård för att bekosta den i 
fortsättningen. Om företaget istället rabatterat produkten utan tidsbegränsning så 
finns naturligtvis möjligheten att höja priset när den väl etablerats hos 
vårdgivaren, men möjligen kan det vara svårare att få till stånd en prishöjning 
och det kan även ge företaget sämre goodwill hos medborgare och patienter. 
Detta resonemang är naturligtvis något som behöver underbyggas med 
empiriska studier. 
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Om vi istället betraktar fallet där vården för en patientgrupp med lindriga behov 
sponsras så ser dynamiken delvis annorlunda ut. Då tillförs resurser till ett 
område som kanske hade blivit utan vård även om den vård som sponsras är 
effektiv och kostnadseffektiv - dvs. för att det vid en prioriteringssituation krävs 
att vi ransonerar viss vård - och vård av lindriga besvär är en god kandidat för 
sådan ransonering. Om "vårdsponsringen" förutsätter att det tillförs resurser som 
motprestation så kan det ses som mer problematiskt än om det sker vid svårare 
tillstånd eller större behov - om det inte kan förutsättas att dessa resurser tas från 
än lindrigare tillstånd eller från mer ineffektiv behandling etc. Uttryckt på ett 
annat sätt, så skulle alltså en sådan "vårdsponsring" innebära att vi tillför 
resurser där vi snarare borde ta resurser för att satsa på andra patientgrupper 
(med större behov). Givet detta blir det naturligtvis ännu mer problematiskt med 
den form av dynamiska effekter vi beskrev ovan. Samtidigt kan det vara så att 
denna dynamiska effekt är svagare här eftersom det, trots allt, kan vara lättare att 
sluta med vården när sponsringen upphör. 
 
De risker vi beskriver här förefaller vara mest påtagliga vid 
företagsvårdsponsring eftersom det där ofta finns ett tydligt intresse av att med 
hjälp av sponsringen etablera en kommersiell produkt hos vårdgivaren. När 
intressegruppsvårdsponsring sker för att förbättra vården för en viss 
intressegrupp finns det naturligtvis också en risk att det uppstår en prioritering i 
systemet som annars inte hade skett och som är sämre än alternativa 
prioriteringar av de resurser som tillförs som motprestation (och detsamma 
gäller även resursdrivande donation). Samtidigt innebär en 
intressegruppsvårdsponsring eller resursdrivande donation normalt att man 
genom ett engångsbelopp finansierar någon form av vårdinsats eller utrustning, 
och att det är en engångsinsats eller att den är tidsbegränsad är tydligt från 
början. Likaså har en sådan extern finansiär mindre möjlighet att fortsätta 
påverkan för att skapa dessa dynamiska effekter och har inget ekonomiskt 
intresse av att vården fortsätter på ett visst (även om de kan ha ett ideellt intresse 
av detta). 
 
Här kan man ställa sig frågan om det är mindre problematiskt om en sådan 
påverkan sker utifrån ideella intressen, eller intressen som är i linje med hälso- 
och sjukvårdens mål (dvs. patienters hälsa och livskvalitet) än om den sker 
utifrån kommersiella intressen. Spontant kan det tyckas så, samtidigt innebär 
båda fallen att det sker en förskjutning av de prioriteringar som görs till gagn för 
vissa patientgrupper på bekostnad av andra patientgrupper - något som utifrån 
den etiska plattformen kan vara omotiverat. Snarare kan en sådan spontan 
uppfattning innebära att man förhåller sig mer aningslös till en sådan 
"vårdsponsring" än när det gäller uppenbart kommersiella intressen.  
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Vi måste komma ihåg att när det gäller intressegruppsvårdsponsring så har olika 
patientgrupper mycket olika förutsättningar för att ägna sig åt detta, dvs. det 
finns starka och svaga patientgrupper inom detta fält. 
Intressegruppsvårdsponsring kan därmed förstärka redan existerande 
ojämlikheter mellan olika patientgrupper på ett sätt som företagssponsring inte 
nödvändigtvis gör (exempelvis har många företag på senare tid i många fall 
försökt muta in fält där det tidigare saknats behandling - exempelvis för 
sällsynta tillstånd). Samtidigt kan det även från företagshåll finnas intresse att 
sponsra stora och högprofilerade grupper som kan ge större goodwill och 
marknadsförings- och försäljningspotential. 
 
Oavsett vart "vårdsponsringen" riktas så innebär en påtagligt ökad omfattning av 
sponsring ett hälso- och sjukvårdslandskap där olika patientgruppers tillgång till 
vård förändras och där vissa patientgrupper får en bättre tillgång till vård, utan 
att det sker en lika stor försämring för någon annan patientgrupp som om vården 
hade varit helt offentligt finansierad (åtminstone under en övergångsperiod). 
Huruvida detta är problematiskt beror på hur behovs-solidaritetsprincipens 
skrivningar om att eftersträva jämlik tillgång till vård och jämlikt utfall 
angående hälsa och livskvalitet tolkas. I en egalitaristisk tolkning så spelar det 
roll om man förändrar den inbördes relativa jämlikheten på detta sätt. I en mer 
prioritaristisk tolkning, som utgår från huruvida man kan föra någon från en 
sämre till en bättre nivå, är det dock inte lika problematiskt. Här ger oss den 
etiska plattformen ingen tydlig vägledning för hur dessa skrivningar ska tolkas. 
 
Återigen så förefaller i många fall ovanstående potentiella problem minska om 
det rör sig om tidsbegränsade projekt men en tydlig strategi för utvärdering och 
vad som ska hända efter projektslut. Dock, även i det fallet kan det skapas en 
förväntad och efterfrågan på att fortsatt tillgång till den behandling som 
"vårdsponsringen" möjliggör som har dessa problematiska effekter på sikt. 
 
En parallell situation till "vårdsponsring" är när landstinget/verksamheten tillförs 
nya statliga medel som ska prioriteras inom verksamheten. Om dessa medel 
tillförs genom förbättrade skatteintäkter eller genom statliga bidrag av allmän 
karaktär har landstinget/verksamheten i princip full kontroll över hur medlen ska 
prioriteras och kan välja att följa den etiska plattformen fullt ut (även om det inte 
alltid görs). Om det däremot sker genom att landstingen/verksamheten tillförs 
riktade medel för ett specifikt syfte (exempelvis rehabiliteringsgaranti, satsning 
på att korta väntetider, satsning på de mest sjuka äldre etc) - så har inte 
vårdgivaren samma handlingsutrymme. Som påpekats i andra sammanhang, så 
är det inte självklart att dessa satsningar följer den etiska plattformen och de kan 
därmed få återverkningar på vårdgivarens prioriteringar som är större än den 
sponsring vi diskuterar i detta sammanhang (se exempelvis Riksrevisionen, (RiR 
2014:22)).  



30 
 

 

När det gäller externa köp av vård hos vårdgivaren kan även det påverka 
prioriteringssituationen, samtidigt kan vårdgivaren i det fallet analysera och 
besluta sig för att endast sälja sådan vård som inte har den formen av 
problematiska prioriteringseffekter (dvs. där det inte finns risk för problematiska 
undanträngningseffekter p.g.a. begränsad kompetens eller andra resurser). 
 
 

4.3 Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Den tredje principen i den etiska plattformen är kostnadseffektivitetsprincipen 
som säger: 
 

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation 
mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet 
eftersträvas. (Socialdepartementet 1996/97:60) 

 
Enligt propositionen ska svåra tillstånd och väsentliga livskvalitetsskillnader gå 
före mer lindriga tillstånd även om åtgärderna gentemot de förra är förknippade 
med förhållandevis högre kostnader. Propositionen lyfter fram att man i 
bedömningen av kostnadseffektivitet även måste väga in negativa sidoeffekter 
av de åtgärder som bedöms. I propositionen betonas dock: 
 

Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära att man 
underlåter att ge vård till eller försämrar kvaliteten av vården av döende, svårt 
och långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklingsstörda, gravt 
funktionshindrade eller andra som är i liknande situation. (Socialdepartementet 
1996/97:60) 

 
Principerna är rangordnade så att kostnadseffektivitetsprincipen åtminstone på 
individnivån ska vara underordnad människovärdesprincipen och behovs-
solidaritetsprincipen (Socialdepartementet 1996/97:60). Enligt propositionen 
förefaller det innebära att kostnadseffektiviteten i sådana fall endast ska beaktas 
om man väljer mellan olika åtgärder gentemot samma vårdbehov.  
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Dock ges kostnadseffektivitetsprincipen en vidare roll på verksamhetsnivån:  
 

Flera remissinstanser har haft synpunkter på kostnadseffektivitetsprincipen.  
De flesta av dessa instämmer i princip i den etiska plattform som utredningen  
lagt fast och i rangordningen av de etiska principerna. Man menar dock att den  
ekonomiska verkligheten i form av minskade ramar för hälso- och sjukvården i  
ökad utsträckning kommer att påverka möjligheterna att tillgodose behoven,  
varför kostnadseffektivitetsprincipen i det praktiska arbetet kan komma att få  
en större vikt än vad utredningen förutser.  
Vi är medvetna om att de förhållanden som flera instanser pekat på i dag är en  
realitet i många landsting. Kravet på kostnadseffektivitet har således fått en  
annan tyngd än tidigare. Vi menar dock att det är angeläget att skilja på kost-  
nadseffektivitet när det gäller behandling av enskilda patienter och när det  
gäller sjukvårdens verksamhet i stort.(Socialdepartementet 1996/97:60) 

 
Det finns en diskrepans mellan prioriteringspropositionen och hur lagen om 
läkemedelsförmåner har tolkats i praktisk tillämpning. Den lexikala ordningen 
mellan principerna som kommer till uttryck i propositionen när det gäller att 
balansera kostnadseffektivitet mot svårighetsgrad (behov) har tolkats som 
mindre strikt i tillämpningen av lagen om läkemedelsförmåner. In denna 
tolkning tillämpas även kostnadseffektivitetsprincipen vid resursfördelningen 
mellan olika verksamhetsområden. Denna tolkning kommer till uttryck på 
följande sätt i ett flertal av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut 
(här från beslut om Cerezyme från 2012): 
 

”Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader för läkemedel 
skall stå i rimlig proportion till den nytta de tillför och att 
läkemedelskostnaderna inte får medföra att utrymmet för annan angelägen 
sjukvård minskar. Det innebär att tillgängliga resurser skall användas där de 
gör bäst samlad nytta och att kostnaden för en viss insats får vägas mot nyttan 
av insatsen jämfört med kostnad och nytta om resurserna används på annat sätt. 
Det innebär att man vid begränsade resurser kan tvingas göra prioriteringar. 
Kravet på kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna 
sjukdomstillstånd än vid mer angelägna (se prop 2001/02:63 s. 28 och 46).” 
(TLV 2012) 
 
 

4.3.1 Kostnadseffektivitetsprincipen och ”vårdsponsring” 
När det gäller kostnadseffektivitetsprincipen så förändrar "vårdsponsringen" i 
vissa fall relationen mellan kostnad och effekt av en viss eller ett visst paket av 
åtgärder. Det är framförallt fallet när det gäller företagsvårdsponsring och den 
sponsrade vårdinsatsen (exempelvis en viss typ av undersökningar eller 
undersökningsutrustning som är nödvändig för att kunna använda ett visst 
läkemedel) är en del av den totala kostnadsbilden för att använda en ny produkt 
från företaget. Samtidigt är det inte självklart att de kostnader som tas av 
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sponsorn räknas med i kostnadseffektivitetsbedömningen (på det sätt som en rak 
produktrabatt görs).  
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När det gäller "vårdsponsring" från forskningsstiftelser är det mer tveksamt om 
den typen av bidrag vägs in i kostnadseffektivitetsbedömningen (om det ens 
görs en sådan bedömning) - eftersom de i någon mån kan ses som del av de 
kostnader samhället har för vården. Snarare kan sådan "vårdsponsring" ses som 
ett argument för att kunna hantera vården inom ramen för de budgetramar som 
finns (se nedan). Det kan möjligen vara ett argument även i de fall när vården 
inte har bedömts vara kostnadseffektiv, dvs. att genom att externt finansiera 
delar av vården så blir den indirekt mer kostnadseffektiv. 
 
Oavsett om de riskdelningsavtal som sluts mellan hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretag ska ses som en parallell företeelse med likartade egenskaper 
som sponsring eller en typ av företagsvårdsponsring så är det ett område som 
växer i betydelse. I vilken mån riskdelningsavtalet vägs in i 
kostnadseffektivitetsbedömningen på lång sikt är än så länge oklart.  Men som 
betonats tidigare, beror konsekvenserna på hur sponsringsavtalet ser ut och 
utvecklas över tid samt de dynamiska effekter som detta kan ha för den fortsatta 
verksamheten. Framförallt om "vårdsponsringen" dras tillbaka och 
verksamheten blir fast med en kostnadsineffektiv vård och behandling. Denna 
risk är störst vid riskdelningsavtal som är tidsbegränsade. Här finns det både 
motprestation dvs. i de fall landstinget förbinder sig köpa en viss mängd av ett 
läkemedel och problemet med att landstinget kan tvingas betala ett högre pris 
den dag avtalet löper ut. Här finns det en påtaglig risk som måste vägas mot 
risken att inte få tillgång till de aktuella produkterna. 
 
4.3.2 Budgetpåverkan, undanträngning och "vårdsponsring" 
Även om inte "vårdsponsringen" vägs in i kostnadseffektivitetsbedömningen 
eller kopplas till ett sådant resonemang så kan den ses som en viktig företeelse 
utifrån ett budgetperspektiv. I den etiska plattformen för prioriteringar så sägs 
det inget om budgetpåverkan och till viss del förefaller plattformen förutsätta att 
om en vårdinsats bör prioriteras utifrån behovets storlek och bedömning av 
kostnadseffektivitet - så bör budgetramen också anpassas efter detta eller så bör 
någon insats som är mindre prioriterad ransoneras för att bereda budgetmässigt 
utrymme. Även om det alltid kan diskuteras hur stor andel av de samhälleliga 
resurserna som ska läggas på hälso- och sjukvård (något som i sig är en viktig 
fördelningsetisk frågeställning) så har man vid varje givet tillfälle som det ska 
fattas beslut om att införa en ny vårdinsats en begränsad budgetram. Under 
senare år har detta blivit tydligt i flera landsting och regioner som tvingats till 
större sparbeting. Den begränsade budgeten innebär att varje beslut om att 
använda resurserna för ett visst syfte också medför en alternativkostnad - dvs. 
dessa resurser hade istället kunna användas för ett annat syfte med motsvarande 
påverkan på hälsa och livskvalitet. 
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En annan aspekt av detta är risken för undanträngning som vi berörde ovan. Med 
begränsade resurser, inte endast i form av ekonomiska resurser utan även när det 
gäller personalresurser, utrustning etc., så kan varje beslutad användning av en 
viss resurs även riskera att annan beslutad vård trängs ut. I vissa fall är det inte 
tillräckligt att det tillförs mer ekonomiska resurser om det samtidigt saknas 
kompetent personal. 
 
Eftersom flertalet av de vårdsponsringsfall vi beskrivit i rapporten kräver någon 
form av resursmässig motprestation av vårdgivaren, vare sig det handlar om att 
lägga ekonomiska medel på inköp av vissa produkter, tilläggsmedel för att köpa 
in utrustning, förbindelse att bemanna och hantera fortsatt drift etc. - så finns det 
dels en alternativkostnad, dels en risk för undanträngning av annan vård. Enligt 
ovan, för att följa den etiska plattformen, bör det som väljs bort vara mindre 
angeläget utifrån en samlad bedömning av behov, effekt och 
kostnadseffektivitet.  
 
Det är dock viktigt att betona att vårdgivare sällan gör en ingående analys av 
vilken alternativkostnaden är för att använda resurser på en ny vårdinsats och 
inte heller analyserar eventuella undanträngningseffekter i detalj - oavsett om 
det handlar om att omfördela interna medel eller hantera tillkommande medel. 
Samtidigt, för trovärdigheten bör vi kanske ställa högre krav när det gäller just 
"vårdsponsring". En viktig skillnad när det gäller sponsringsavtalet (om dessa 
inte helt och fullt initierats av vårdgivaren) är att frågan om vilken prioritering 
(och därmed val kring alternativkostnad och undanträngning) som ska göras 
lämnas delvis över till en extern aktör. 
 
 

4.4 Efterfrågeprincipen 
 
I den etiska plattformen så tar man avstånd från ett antal principer för 
prioritering. En sådan princip är en efterfrågeprincip. Angående 
efterfrågeprincipen så sägs att personer kan ha behov av hälso- och sjukvård 
men inte förmågan att efterfråga den vård som krävs för att möta dessa behov. 
På motsvarande sätt kan personer efterfråga vård som de inte har behov av. 
Detta innebär dock inte att man helt och hållet kan bortse från efterfrågan på 
vård, men i propositionen betonas att dessa inte kan utgöra grund för 
prioriteringar.  
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I Prioriteringsutredningen diskuteras detta något mer utförligt än i propositionen 
(Socialdepartementet 1995:5). Här menas att patienter vanligtvis efterfrågar det 
de har behov av men att det kan finnas fall när det finns behov utan efterfrågan 
respektive efterfrågan utan behov. Vid behov utan efterfrågan kan det bero på att 
behoven finns hos svaga grupper som inte har förmågan eller redskapen för att 
efterfråga vården. 
 
När det gäller företagsvårdsponsring kopplas sponsringen till de kommersiella 
intressen företaget har och detta kan naturligtvis styra vården, enligt ovan, i en 
riktning som inte vore den riktning vården skulle tagit om samma mängd 
resurser skulle tillförts utan koppling till specifik vård. Huruvida detta i sin tur 
kan kopplas till att man uppmuntrar efterfrågestyrning hos patientgrupper är en 
öppen fråga. Naturligtvis kan det finnas ett intresse för företagen att, vid valet 
mellan olika möjliga sponsringsområden, framförallt fokusera på områden där 
det finns en efterfrågan eller möjlighet att skapa en efterfrågan (trots att kanske 
behandlingen inte prioriteras av hälso- och sjukvården). Detta eftersom det dels 
skapar goodwill hos patientgruppen som företaget i olika sammanhang kan 
använda sig av, men också därför att det kan skapa ett extra tryck på hälso- och 
sjukvården att acceptera "vårdsponsringen" och även att fortsätta använda sig av 
den associerade produkten vid "vårdsponsringens" upphörande. 
 
Om det å andra sidan handlar om intressegruppsvårdsponsring finns det en mer 
tydlig risk för efterfrågestyrning. Man väljer att sponsra den typ av vård som den 
företrädda intressegruppen efterfrågar (för att kunna behålla legitimitet i denna 
grupp men också för att patientgruppen kanske har ett starkt inflytande över 
sponsringsbesluten). Om detta sammanfaller med den vård som utifrån ett 
behovsperspektiv bäst anses gynna patientgruppen är det oproblematiskt – men 
om det finns en konflikt mellan det som efterfrågas och det som enligt en mer 
objektiv behovsbestämning borde prioriteras kan det ses som problematiskt för 
ett hälso- och sjukvårdssystem som har tagit avstånd från efterfrågestyrning. 
 
Även när det gäller donationer (oavsett om de är resursdrivande eller inte) så 
finns det naturligtvis en risk för efterfrågestyrning, dvs. beroende på hur 
ändamålet med donationen är specificerad. I media finns exempel på hur Skånes 
universitetssjukhus tackade nej till en viss donation, eftersom man ansåg (på 
goda grunder) att den efterfrågestyrning som specificerades - dvs. att ge vård till 
personer med svenskt utseende - inte var förenlig med sjukhusets värderingar 
(Helsingborgs Dagblad 2004). Här kan vi även tolka det som att det var en 
efterfrågestyrning som stod i konflikt med den etiska plattformens fokus på 
likabehandling utifrån behov. Risken för efterfrågestyrning kan även vara ett 
problem om det handlar om ej resursdrivande donation utan syften som strider 
mot hälso- och sjukvårdens värderingar.  
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Detta beror på i vilken mån donationer av denna typ framförallt gynnar starka 
patientgrupper och deras efterfrågan eller inte. 
 
En annan form av efterfrågestyrning som inte diskuteras i den proposition eller 
utredning som ligger till grund för den etiska plattformen är den efterfrågan som 
snarare kommer från olika professionella intressen inom vården. Inom olika 
vårdområden så finns olika professionella grupper som inbördes kan ha olika 
intressen angående vilken vård som ska bedrivas. Det kan också finnas en viss 
konflikt mellan specifika professionella intressen och de intressen som 
vårdgivaren utifrån ett systemperspektiv företräder. I detta sammanhang är det 
förmodligen det senare som framförallt skulle kunna blir problematiskt ur ett 
prioriteringsperspektiv. Det handlar om situationer när professionella företrädare 
vill införa vårdinsatser (antingen utifrån att de ser sig som företrädare för sina 
patienter eller utifrån andra intressen, exempelvis forskningsintresse etc.) som 
vårdgivaren inte anser det finns skäl att införa - kanske för att det är för dyrt, 
inte kostnadseffektivt, inte rör sig om en patientgrupp med tillräckligt stort 
behov etc. Här skulle dessa professionella företrädare, genom att skapa allianser 
med externa aktörer, kunna skapa ett visst tryck på vårdgivaren att acceptera en 
viss vårdinsats som annars inte hade prioriterats. Professionella företrädare kan 
både ha goda relationer med forskningsstiftelser inom deras eget fält (sitta som 
vetenskaplig råd, vara engagerade för att bedöma ansökningar etc.) men också 
med relevanta företag (som kliniska prövare, medlemmar av "advisory boards" 
etc.). 
 
Samma problem kan dock uppkomma i samband med försäljning av vård till 
externa vårdgivare. Professionella intressen som företräder en viss form av 
vårdinsats (som vårdgivaren har valt att inte finansiera) kan välja att försöka 
påverka vårdgivaren att sälja den vården till externa intressenter (med 
argumentet att det kan ske utan resurspåverkan för vårdgivaren) för att på sikt 
kanske få in den åtgärden i det ordinarie vårdutbudet. 
 
 

4.5 Andra etiska konsekvenser 
 
4.5.1 Makten över prioriteringar 
Inom svensk hälso- och sjukvård baseras dels den etiska plattformen, dels dess 
tillämpning på tanken att den yttersta makten över hälso- och sjukvårdens 
utformning åvilar ett demokratiskt beslutsfattande. Vi såg i den inledande 
redovisningen av regelverk och riktlinjer att i Västra Götalandsregionens och 
Sahlgrenska universitetssjukhusets riktlinjer så betonas att sponsringen inte får 
stå i strid med politiskt fattade beslut om inriktning, prioriteringar etc. 
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"Vårdsponsringen" kan delvis sägas förändra den bilden. I och för sig skulle 
varje sponsringsavtal kunna underkastas politiskt beslutsfattande. Men delvis 
kan dynamiken i det beslutsfattandet trots detta se olika ut.  
 
Om vårdgivaren och dess politiska företrädare tar initiativet till sponsringen 
utifrån att de ser ett budgetproblem med vård som de skulle vilja prioritera 
(utifrån den etiska plattformen och andra etiska och politiska överväganden) så 
skulle det kunna ses som att man behåller makten över prioriteringarna. 
Samtidigt förefaller det problematiskt utifrån de krav som framförs i 
samverkansreglerna och landstingens egna riktlinjer ovan, dvs. att sponsring inte 
ska ske av ordinarie verksamhet och att vårdgivaren inte långsiktigt ska göra sig 
beroende av sponsring. Om vårdgivaren har prioriterat en viss vårdinsats, så bör 
den förmodligen ses som ordinarie verksamhet eller åtminstone något som ska 
bli en del av ordinarie verksamhet. Detta är förmodligen ofta fallet när vi har att 
göra med "vårdsponsring" som initierats av vårdgivare - kanske framförallt 
genom att ansöka om medel hos forskningsstiftelser eller genom andra kontakter 
pekar på behovet av medel för en viss insats. 
 
Om det å andra sidan, framförallt när det gäller företagsvårdsponsring och 
resursdrivande donationer, är den externa aktören som tagit initiativ till vad som 
ska finansieras blir dynamiken en annan. Då ska vårdgivaren fatta beslut om 
prioriteringar efter förslag från en utomstående part och det kan naturligtvis vara 
lockande att bli erbjuden medel som innebär att en viss vårdinsats får en mindre 
budgetpåverkan. Samtidigt, om vårdgivaren ska behålla makten över 
prioriteringen så bör denne naturligtvis ställa sig frågan om den aktuella 
vårdinsats som ska sponsras hade prioriterats, oavsett om sponsoravtalet hade 
erbjudits eller inte. Om det är en prioritering i linje med beslut som oavsett 
sponsors initiativ skulle fattats behåller vårdgivaren 
problemformuleringsinitiativet och makten över beslutet. Om så inte är fallet, 
dvs. att sponsorerbjudandet ger upphov till en annan prioritering, kan det 
ifrågasättas vem som har problemformuleringsinitiativet och därmed kanske 
delvis makten över prioriteringen. Detta gäller framförallt i de fall när 
sponsoravtalet explicit eller implicit innebär en motprestation i form av 
resurstillskott från vårdgivaren. 
 
Här skulle man kunna argumentera att en svala inte gör någon sommar - dvs. att 
enstaka sponsoravtal av mindre karaktär inte på något avgörande sätt kommer 
att påverkan vårdens inriktning och prioriteringar. Hälso- och sjukvården med 
dess olika nivåer och aspekter har en organisatorisk dynamik som gör att vilken 
inriktning den får och vilka prioriteringar som görs påverkas av en mängd olika 
faktorer och beslut på olika nivåer och att bilden av att makten över vården vilar 
i politikens händer är ett ouppnåeligt ideal.  
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Men man skulle naturligtvis kunna tänka sig en situation där en viss 
intressegrupp eller ett visst särintresse försöker styra vården mer systematiskt 
genom ett antal sponsringsavtal.  
 
Genom att systematiskt sponsra läkemedelsbehandling inom ett visst fält där det 
kanske finns andra alternativa behandlingsformer så förskjuts inriktningen och 
kompetensen på ett sätt som gör det svårare för dessa alternativa behandlingar 
att konkurrera om utrymmet med läkemedel. Eller om man sponsrar 
utbildningsinsatser av personal i en viss riktning så skapar man beredskap för en 
viss vårdinriktning, kanske på bekostnad av en annan inriktning. Detta kan 
naturligtvis låta konspiratoriskt - men det behöver inte ligga någon övergripande 
strategi bakom detta - utan det skulle kunna vara effekten av en mängd 
sponsoravtal utifrån enskilda intressen som på detta sätt får en samverkande 
effekt. Även om det inte finns några sådana långtgående effekter, kan det trots 
allt vara principiellt viktigt att vårdgivaren visar att man håller sig strikt till den 
etiska plattformen i sitt beslutsfattande. 
 
4.5.2 Etisk analys, evidensbasering och utvärdering 
Vid prioritering av vårdinsatser och framförallt om det handlar om införande av 
nya insatser så har hälso- och sjukvården under senare år börjat ställa krav på att 
dessa är utvärderade och därmed evidensbaserade när det gäller olika aspekter 
som effekter, risker, kostnadseffektivitet. Detta är en del av det som brukar 
kallas Health Technology Assessment (HTA). En viktig del av utvärderingen är 
också etisk analys av de insatser som ska användas inom hälso- och sjukvården. 
Sedan 2010 har lagstiftaren infört en paragraf i den svenska hälso- och 
sjukvårdslagen med följande lydelse: 
 

2 h § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för 
människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska 
vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska 
aspekter. (Socialdepartementet 1982:763) 

 
Ett sätt att beskriva en process där dessa aspekter utvärderas och där insatserna 
genomgår en tydlig prioritering är att prata om ordnat införande och många 
vårdgivare har infört eller är på väg att införa processer för detta. Riksdagens 
utredningstjänst presenterade år 2013 en rapport kring hur implementeringen av 
ovanstående paragraf hade sett ut och drog slutsatsen att bortsett från enstaka 
goda exempel fanns det dock mycket kvar att göra innan vårdgivare kunde anses 
leva upp till lagens krav när det gäller etisk analys och bedömning.  
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I följande citat hittar vi en referens till en typ av dyr medicinsk utrustning (se 
ovanstående typexempel), dvs. robotassisterad kirurgi: 
 

Förhållandet att få landsting genomför etiska bedömningar betyder inte att det 
saknas frågor som kan behöva genomgå etisk analys. Uppföljningen visar på en 
mångfald av frågor där etiska överväganden synliggör konflikter mellan 
intressen eller värderingar. Det rör både metoder med koppling till livets början 
eller slut och mer vardagsnära sjukvård för såväl mer och mindre allvarliga 
tillstånd, till exempel robotassisterad kirurgi. I landstingen riskerar den etiska 
diskussionen ofta att reduceras till diskussioner om kostnader samt aspekter på 
prioritering och undanträngning.18 

 
Här måste vi fråga oss om det finns en risk att vårdinsatser som blir föremål för 
sponsring i lägre utsträckning än andra insatser blir föremål för ordentlig 
utvärdering med avseende på ovanstående aspekter, inklusive etiska aspekter. 
Detta är naturligtvis en empirisk fråga som behöver undersökas. Samtidigt kan 
man misstänka att om vårdgivaren erbjuds att få en vårdinsats delvis bekostad 
genom ett sponsringsavtal och därmed inte själva fullt ut behöver bidra med den 
ekonomiska kostnaden för detta - så kan det vara lockande att inte lägga lika stor 
vikt vid en ordentlig utvärdering. Å andra sidan beror detta förmodligen också 
på i vilken utsträckning det finns väl etablerade system för ordnat införande hos 
vårdgivaren som appliceras på alla eller huvuddelen av de beslut som fattas 
kring att förändra eller utöka vårdutbudet, oavsett om det rör sin om interna 
initiativ eller externa initiativ från sponsorer. 
 
Återigen vet vi att det är svårt att sluta med behandlingar eller medicinska 
undersökningar som införts i rutin och att även en negativ etisk eller annan 
utvärdering i efterhand därmed kan vara svårt att få genomslag för. Här är det 
viktigt att vara speciellt uppmärksam på kliniknära forskning som lätt kan glida 
över i krav på förändrat vårdutbud trots att utvärderingen av de metoder som 
beforskas är långt ifrån evidensbaserade. Återigen kan det vara ett mindre 
problem om det rör sig om ett väl avgränsat projekt med tydligt 
utvärderingsstrategi, även när det gäller det etiska aspekterna. 
 
4.5.3 Professionellt ansvar och ”vårdsponsring” 
En fråga som kan relateras till ovanstående punkt angående etisk analys, 
evidensbasering och utvärdering är frågan om professionellt ansvar. Enligt 
svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning så finns det ett professionellt ansvar för 
den vård som erbjuds patienten av vårdgivaren och delvis kan också 
vårdpersonalen ställas till svars om vården som sätts in utsätter patienten för 
risker (Socialdepartementet 2010:659).  
  
                                                 
18 Etisk bedömning av nya metoder i vården – en uppföljning av landstingens och statens insatser. 
Riksdagsrapport 2013/14:RFR1. 
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Om "vårdsponsringen" innebär att vårdutbudet utökas med vårdinsatser som inte 
är tillräckligt utvärderade enligt ovan så finns det naturligtvis en risk för att 
patientsäkerheten äventyras. Detta är farhågor som rests i relation till viss 
"vårdsponsring" Då uppstår också frågan kring hur det professionella ansvaret 
för detta ser ut. Återigen är detta inte en fråga som är unik för sponsring utan 
gäller all vård som införs utan tillräcklig utvärdering - men enligt resonemanget 
ovan kan det vara lockande att föra in vårdinsatser som "kostar mindre" för 
vårdgivaren än vad som annars hade varit fallet. 
 
4.5.4 Patientautonomi 
En viktig norm inom svensk hälso- och sjukvård är att respektera patientens 
autonomi. Traditionell har vi förstått denna norm som att efter 
behovsbedömning så erbjuder vården insatser och informerar om dessa. 
Patienten får därefter ge sitt samtycke till insatserna innan dessa sätts in (finns 
vissa undantag från denna norm i samband med psykiatrisk tvångsvård etc.). I 
vissa fall har patienten möjlighet att välja mellan alternativa behandlingar, men 
då endast under speciella omständigheter vilket uttrycks så här i Patientlagen: 
 

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det 
alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, 
om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna 
för behandlingen framstår som befogat. PL Kap 7. §1 (Socialdepartementet 
2014:821) 

 
Under senare år har det blivit mer fokus på det som kallas patientcentrerad vård 
där inslaget av delat beslutsfattande betonas. Normalt förstås det som att 
patientens utrymme för beslutsfattande och påverkan bör utökas och stärkas på 
olika sätt, genom att patienten har möjlighet att påverka behovsbedömningen, 
erbjudandet om vård och vara delaktig i ett gemensamt beslut. Detta förefaller 
öka patientens möjlighet till inflytande jämfört med den traditionella synen. En 
sådan utveckling kan stödjas av olika etiska argument men är inte helt 
oproblematisk ur ett etiskt perspektiv (Munthe m fl 2012).  
 
Även utifrån det traditionella perspektivet är det viktigt att de insatser som 
patienten ska ta ställning till är relevanta hur hens perspektiv. Som vi antydde 
under avsnittet om efterfrågestyrning så kan "vårdsponsring" innebär att det som 
patienter efterfrågar också genom sponsring blir tillgängligt. Utifrån ett 
patientautonomi perspektiv skulle det kunna ses som positivt - samtidigt som vi 
måste ställa krav på att patienten i så fall har möjlighet att ta ställning till de 
insatser som erbjuds - dvs. potentiella effekter, risker och säkerhet etc. Detta är 
något som vi tidigare pekat på skulle kunna vara problematiskt med sponsrade 
vårdinsatser om de inte är tillräckligt utvärderade.  
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Detta pekar på att "vårdsponsringen" skulle kunna innebära ett problem utifrån 
hänsyn till patientens autonomi i de fall när patienten ställs inför ett val eller 
vårdalternativ som är lockande men som saknar tillräckligt underlag och som 
därför utsätter patienten för ett problematiskt val eller ställningstagande.  
 
Det kan också väcka frågeställningen kring om sponsringsavtalet som ligger 
bakom vårdinsatsen ska redovisas för patienten vid erbjudande om vård. När det 
gäller forskning anser vi det som väsentligt att de sponsorer som stått bakom 
forskningen redovisas tydligt för att den som ska använda sig av eller ta 
ställning till forskningens resultatet kan förhålla sig kritiskt granskande - inte 
minst om sponsorn har ett egenintresse av att resultatet är av en viss karaktär. 
Kanske det även bör redovisas i samband med "vårdsponsring" för att patienten 
ska kunna förhålla sig kritiskt till den erbjudna vårdinsatsen. Ett motargument 
skulle kunna vara att det snarare uppfattas som marknadsföring av eller PR för 
företaget eller intressegruppen, något som det kan vara tveksamt att vårdgivaren 
ska ägna sig åt. Även här kan ett tidsbegränsat projekt ses som mindre 
problematisk, men det bör naturligtvis då framgå för patienten att det handlar 
om ett projekt och i linje med forskningsetiska riktlinjer och lagstiftning bör 
medverkan i projektet då ske utifrån informerat samtycke och möjligen kräver 
ett sådant projekt även etikprövning (Utbildningsdepartementet 2003:460). 
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5. DISKUSSION OCH FÖRSLAG 

5.1 Etiska risker med "vårdsponsring” 
 
I den etiska analysen pekar vi på ett antal risker med "vårdsponsring" av olika 
former: 
• Risk för att "vårdsponsringen" inte är i linje med de resursbeslut som följer 

av den etiska plattformen och därmed strider mot dess krav på jämlikhet och 
rättvisa. 

• Risk för att "vårdsponsringen" driver på en utveckling mot efterfrågestyrning 
av vården. 

• Risk för att makten över vårdens prioriteringar förskjuts med påverkan på 
förtroendet för vårdgivaren. 

• Risk för att "vårdsponsring" lockar till att krav på utvärdering och etisk 
analys av nya vårdåtgärder inte efterlevs med påverkan på patientsäkerhet 
och professionellt ansvar. 

 
I nuläget är det oklart hur omfattande "vårdsponsring" är och vår genomlysning 
tillåter inte någon övergripande värdering av faktiska positiva och negativa 
effekter. Samtidigt innebär det att vi har ett utmärkt läge för att formulera 
riktlinjer för hur en vårdgivare ska förhålla sig till en framtida eventuellt ökande 
"vårdsponsring" av olika karaktär. Utifrån den ovanstående analysen kan vi här 
urskilja några aspekter eller former av "vårdsponsring" som generellt förefaller 
mer etiskt problematiska än andra. 
 
"Vårdsponsring" som definieras av sponsorn utifrån sponsorns egenintresse och 
som därmed har ett intresse av att driva vården i en viss riktning förefaller mer 
problematiskt än "vårdsponsring" där sponsorn inte har ett så tydligt 
egenintresse av vilken specifik vård som bedriva. Följaktligen är det mindre 
problematiskt ju mer öppet syftet med "vårdsponsringen" är. Å andra sidan är 
det mer problematiskt ju mer specifikt kravet på motprestation är från sponsorns 
sida. Detta innebär att företags- och intressegruppsvårdsponsring normalt är 
mer problematiskt än resursdrivande donation. 
 
"Vårdsponsring" som innebär att ordinarie vård påverkas är mer problematisk än 
sponsring av andra aktiviteter som sker inom vården (exempelvis utbildning 
eller utvecklingsprojekt av uppenbart tillfällig karaktär och som inte syftar till 
att direkt införlivas i ordinarie vårdverksamhet). Det innebär också att 
tidsaspekten av "vårdsponsring" kan spela roll - ju längre tid den pågår, desto 
större risk för att det skapas ett mer permanent beroendeförhållande eller en mer 
permanent påverkan på vården. I andra situationer kan det vara ett problem när 
den externa finansieringen är tidsbegränsad.  
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Rabatterade priser på produkter eller tjänster utan tidsgräns förefaller mindre 
problematiska än när rabatten gäller en begränsad tid. 
 
Vi har svårt att se att det är möjligt att bedriva samverkansprojekt som är till 
nytta för hälso- och sjukvården och i linje med den etiska plattformen som 
samtidigt inte på något sätt kan anses vara ordinarie verksamhet, särskilt som 
sjukvårdshuvudmännen förväntas bedriva utvecklingsarbete. Man kan tänka sig 
att ju mer innovativt ett projekt är och om det förväntas generera ny värdefull 
kunskap desto mindre kan det betraktas som ordinarie verksamhet. Om resultatet 
dessutom dokumenteras och görs tillgängligt för andra efterlever man också 
transparensprincipen, dokumentationsprincipen och möjligen också 
måttfullhetsprincipen. Samtidigt kan det vara att sådana projekt då bör 
underkastas etikprövning och följa de regler som följer av etikprövningslagen 
(Utbildningsdepartementet 2003:460). 
 
Flera av de problem som kan vara förknippade med "vårdsponsring" har delvis 
blivit uppmärksammade i de riktlinjer och avtal som finns. Vi har sett 
skrivningar i enstaka avtal som lyfter problematiken och där man 
avråder/förbjuder verksamheten att ingå vissa typer av sponsoravtal. Det har 
dock inte varit möjligt att kartlägga förekomsten av interna föreskrifter i alla 
delar av landet.   
 
 

5.2 Nuvarande riktlinjer och samverkansregler i relation till den 
etiska analysen 
 
En fråga som uppkommer efter denna etiska analys är om existerande riktlinjer 
och samverkansregler vi har funnit i tillräcklig utsträckning reglerar de centrala 
etiska frågeställningar vi belyst på ett tillfredställande sätt.  
 
I transparensprincipen i samverkansreglerna (SKL m fl 2013) betonas att 
samverkan ska ske i linje med gällande författningar och legala regelverk och i 
Västra Götalandsregionens riktlinjer betonas att dessa avtal ska vara i linje med 
fattade politiska beslut kring exempelvis prioriteringar. Detta kan tolkas som 
krav på att vårdgivaren bör tillse att "vårdsponsring" är i linje med de normer 
som lyfts fram i den etiska analysen. Detta skulle dock kunna framgå mer 
explicit och praxis följer inte nödvändigtvis en sådan tolkning. En generell fråga 
är att det endast finns samverkansregler utvecklade för Life Science branschen 
men inte för andra företag eller organisationer som kan beröras av 
"vårdsponsring". 
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I existerande riktlinjer saknas det explicita skrivningar om att samarbetsprojekt 
(dvs. det täcker det vi kallar "vårdsponsring") inte får ske av ordinarie 
verksamhet, något som finns i relation till andra samverkansföreteelser. Men 
även om den skrivningen skulle läggas till, finns det tolkningsproblem kring hur 
man ska se på vad som är ordinarie verksamhet och vilken relation 
"vårdsponsringen" kan ha till ordinarie verksamhet. Gränsen mellan ordinarie 
verksamhet, utvecklingsarbete och tillämpad klinisk forskning är många gånger 
inte tydlig. Återigen finns det skäl för förtydliganden och utveckling av den 
diskussionen i riktlinjerna. 
 
När det gäller det särintresse som ligger bakom företagsvårdsponsring eller 
intressegruppsvårdsponsring så finns det ju i vissa riktlinjer skrivningar kring 
att företag inte får kräva exklusivitet för sina produkter eller avtala om viss 
försäljning som motprestation. När det gäller intressegruppsvårdsponsring finns 
inget motsvarande (eftersom det saknas specifika riktlinjer för det området).  
 
Samtidigt har vi pekat på att "vårdsponsringen" kan vara ett alternativt sätt att 
skapa förutsättningar för försäljning eller påverkan indirekt. Det är 
dock komplicerat att dra en gräns mellan rabatter vid köp av varor och tjänster 
och olika former av motprestationer från företagens sida i samband med 
försäljning av sina produkter. När det gäller riskdelningsavtal mellan, staten, 
landstingen och företag tyder mycket på att Sverige i vissa situationer inte 
kommer att kunna förhandla fram listpriser som kan accepteras med dagens 
kriterier och etablerad praxis. I sådana situationer får vi acceptera att Sverige 
avstår vissa läkemedel med god effekt alternativt att vi kommer att betala 
mycket mer per hälsovinst för läkemedel och därmed tränga ut annan vård. Här 
riskerar "vårdsponsring" att bli en bakväg att ändå skapa förutsättningar för att 
ge vårdgivaren tillgång till produkterna. När kan detta ses som en ren 
affärsöverenskommelse och när är det ett exempel på "vårdsponsring"? Detta 
kan behöva uppmärksammas tydligare i riktlinjerna.  
 
I analysen har vi sett att det är svårt att se att "vårdsponsring" inte skulle påverka 
de prioriteringar som sker hos en vårdgivare, med tanke på att det i princip alltid 
finns krav på någon form av resursmässig motprestation, och detta är också ett 
uttryckligt krav enligt samverkansreglerna. Om detta är en otillbörlig påverkan 
som det talas om i de grundläggande principerna är naturligtvis svårt att säga 
något generellt om. Återigen ges vi ingen vägledning kring vad en otillbörlig 
påverkan består i och inte heller vad som krävs för att vårdgivaren ska behålla 
sitt oberoende. 
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5.3 Ansvaret för att samverkan uppfyller etiska värden och normer 
 
Den ovanstående analysen kan tolkas som en kritisk inlaga av hur framförallt 
kommersiella aktörer agerar när det gäller "vårdsponsring" eller att deras 
agerande kan vara problematiskt utifrån redovisade etiska värden och normer. 
Här är det för det första viktigt att betona att den etiska analysen inte är en 
analys av det faktiska skeendet i de exempel på "vårdsponsring" som vi har 
utgått från och därmed inte heller en etisk värdering av dessa exempel. Analysen 
syftar snarare till att belysa vissa möjliga etiska risker med "vårdsponsring" som 
vi kan behöva medvetenhet om och beredskap för att hantera om de skulle 
uppstå eller för att förhindra att de uppstår.  
 
När det gäller ansvaret för att "vårdsponsring" ska leva upp till hälso- och 
sjukvårdens etiska värden och normer ser vi det som positivt att Life Science 
industrin har tagit på sig att formulera egna regler i samverkan med SKL och 
skulle välkomna liknande initiativ även för andra berörda branscher. Samtidigt 
ligger naturligtvis det primära ansvaret för att dessa etiska värden och normer 
efterföljs inom hälso- och sjukvården och dess beslutsfattare (vare sig det 
handlar om statlig eller landstings/regionnivå). Det kan inte förväntas att olika 
kommersiella aktörer eller andra intressenter ska göra bedömningar om 
specifika "vårdsponsringsinitiativ" lever upp till hälso- och sjukvårdens etiska 
värden och normer. 
 
 

5.4 Förslag i korthet – detta bör beaktas 
 
Även om de samverkansregler som finns och de riktlinjer som finns i enskilda 
landsting och regioner täcker flera av de aspekter som vi berört anser vi att det 
kan finnas skäl till olika förtydliganden och tillägg. Likaså täcker dessa regler 
endast samverkan mellan Life Science industrin och hälso- och sjukvården, dvs. 
varken andra kommersiella aktörer, eller andra intressegrupper eller intressen. 
Det kan också förefalla underligt att reglera hälso- och sjukvårdens enskilda 
ansvar inom den typen av samverkansregler och det kan därför behövas tillägg 
även på den nivån (i linje med de riktlinjer vi har hittat för exempelvis Västra 
Götalandsregionen och Landstinget i Uppsala län). 
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Följande aspekter bör beaktas i en utveckling av riktlinjer och samverkansregler 
för vårdsponsring och donation: 
 
• De bör täcka in all form av "vårdsponsring" (oavsett om den är företags-, 

intressegruppsbaserad eller kopplad till någon annan organisation eller 
enskild aktör). 

• De bör på ett mer explicit sätt ta sin utgångspunkt i de etiska normer som 
finns reglerade i svensk hälso- och sjukvård, dvs. den etiska plattformen, 
normer kring patientens och professionens roll etc. 

• Frågor kring vad ordinarie vårdverksamhet är behöver redas ut och eventuellt 
även föras till i de existerande samverkansreglerna för samarbetsprojekt och 
det behöver bli tydligare i vilken utsträckning "vårdsponsring" får påverka 
sådan vård. 

• Det kan behöva förtydligas vilka typer av motprestationer som är rimliga när 
externa aktörer sluter avtal kring "vårdsponsring" med hälso- och sjukvården. 

• All form av "vårdsponsring" innebär en teoretisk risk för etiska konsekvenser 
och ett hot mot den offentliga vårdens trovärdighet. Samtidigt finns det 
vinster med samverkan mellan den offentliga vården och det omgivande 
samhället. Därför måste storleken på risken beaktas i varje fall. Exempelvis 
får inte samverkan mellan hälso- och sjukvård och industrin innebära 
otillbörlig påverkan och äventyra eller uppfattas äventyra hälso- och 
sjukvårdens oberoende utan ska präglas av måttfullhet. Vad som ska anses 
som måttfullhet är med andra ord centralt i detta sammanhang och behöver 
om möjligt förtydligas även när det gäller "vårdsponsring" på motsvarande 
sätt som skett för sponsring av sammankomster etc. Ökade krav på 
utvärderingar, dokumentation och publicering kan vara en väg för att 
motivera ökad extern finansiering av utvecklingsprojekt. Samtidigt kan det 
även ställa krav på etikprövning, något som bör uppmärksammas. Även 
tidsaspekten bör beaktas i detta sammanhang, där korta tidsbegränsade 
projekt framstår som mindre problematiska. 

• En viktig slutsats utifrån den etiska analysen är att om enskilda sponsrings- 
eller donationsinitiativ underkastas en noggrann etisk analys utifrån den 
etiska plattformen och de andra etiska normer som vi återfinner inom hälso- 
och sjukvården - så kan vårdgivaren dels urskilja de sponsringsavtal som är 
mer i linje med dessa etiska normer, dels modifiera dessa avtal så att de 
bättre överensstämmer med normerna. 
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