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FÖRORD 

Prioritering av vård väcker starka känslor bland många människor. Prioritering 
likställs ofta med nedskärningar av offentlig service. Ändå är prioritering det 
mest naturliga man kan tänka sig inom ett hälso- och sjukvårdsystem som 
finansieras kollektivt genom skatter. När prioritering sker öppet blir frågan dock 
känslig i ett skattefinansierat sjukvårdsystem eftersom solidariteten mellan 
medborgare med olika medicinska behov sätts på prov. En sjukvård organiserad 
efter den generella principen rymmer inslag av omfördelning, mellan frisk och 
sjuk, mellan lite och mycket sjuk, mellan rik och fattig och ofta mellan ung och 
gammal. När sjukvårdens möjligheter expanderar utan att samhällets ekonomi 
riktigt hänger med i svängarna kommer ett sådant system lätt i obalans. Frågan 
blir då hur mycket solidariteten tål – denna problematik möter våra politiker. 
Hur mycket omfördelning går egentligen att visa upp för medborgarna.  
 
I rapporten undersöks tre fall med anknytning till prioritering. De är hämtade ur 
vardagen inom svensk hälso- och sjukvård under senare år och illustrerar en 
problematik som kommer att bli mer och mer påtaglig. Rapporten pekar på både 
möjligheter och problem.  
 
I rapporten redovisas resultaten från delstudie 2 i projektet ”Svåra beslut vid 
prioriteringar i hälso- och sjukvård – kan ’rättvisa processer’ stärka 
legitimiteten?” Projektet har erhållit finansiering genom Det nationella 
forskningsprogrammet om sjukvårdens förändringar, Tema 2: Prioriteringar 
i praktiken (bakom forskningsprogrammet står Landstingsförbundet och ett antal 
landsting och regioner).  
 
Författaren riktar ett tack till finansiärerna samt till alla personer inom tre icke 
namngivna landsting (eller motsvarande) som frikostigt delat med sig av 
erfarenheter, kunskap och åsikter.  
 
Linköping 2006-04-11 
 
Peter Garpenby 
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SAMMANFATTNING 

Prioriteringar och dess konsekvenser i form av ransonering (t.ex. att vänta på 
vård) eller bortval (att vissa åtgärder inte genomförs) är alltid svåra att hantera 
för beslutsfattare, oavsett om dessa är kliniker eller demokratiska valda politiker. 
 
Syftet med studien är att mot bakgrund av teorier om procedurrättvisa 
(”procedural justice”) analysera tre fall hämtade från svenska landsting (eller 
motsvarande). Avsikten är att undersöka förutsättningarna att tillämpa procedur-
rättvisa vid prioritering/ransonering av vård. Därutöver studeras inställningen 
hos svenska sjukvårdspolitiker till olika aspekter i anslutning till legitimitet och 
rättvisa vid prioritering av vård. De tre fallen avser operation för att komma 
tillrätta med ett avvikande utseende, en ny policy för hjälpmedelsområdet och 
behandling av barnlösa par.  
 
Studien visar att ”procedurer” i flera led är viktiga, både sådana som kan 
betraktas som ”interna” (inom vården och mellan vården och politiken) och 
”externa” (mellan vården och patienter och mellan landsting och medborgare).  
 
Det går inte att sätta betyg på de procedurer som förekommer i de tre fallen (det 
är inte avsikten med studien). Det är ändå uppenbart att i fallet A (pojke med 
avvikande utseende) saknades inslag av offentlighet och alla aktörer internt stod 
inte bakom beslutet. I fallet B (ny hjälpmedelspolicy) framstår den interna 
legitimiteten som bättre även om det framgår att de viktiga förskrivarna av 
hjälpmedel, de yrkesgrupper som befinner sig närmast patienter/brukare, hade 
svårt att anpassa sig och hitta sina ”procedurer”. Man kan kanske påstå att fallet 
C (behandling av barnlösa par) är det traditionella sättet att hantera gapet mellan 
efterfrågan och tillgång i offentlig hälso- och sjukvård. Överenskommelsen 
håller bara så länge professionen kan hanka sig fram. Det som skiljer 
infertilitetsbehandling från annan sjukvård är att här finns en säkerhetsventil i 
form av privat vård, och det är accepterat att gå under privat finansiering. En 
norm har etablerats: att det offentliga står för en del av kostnaden för att komma 
tillrätta med problemet och därefter gäller privat finansiering. Fallet C visar 
också vilka krav som ställs på den lägsta nivån när den politiska nivån väljer att 
definiera all prioritering som en medicinsk fråga. Fallet C är intressant, men 
framstår ändå som lite udda inom svensk sjukvård. Den lilla gruppen av 
behandlare har vinnlagt sig om att etablera tydliga regler, och dessa framstår 
också som relativt lätta att förklara för patienter. Här praktiseras likabehandling, 
en rak kö, först till kvarn, inte en sortering efter behov, vilket torde vara svårare 
att förklara.  
 
Intervjuerna med politiker visar att dessa har självinsikt och problemförståelse. 
De vill åstadkomma något mera, framför allt i form av en bättre dialog med 
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allmänheten. De vill i sin beslutsprocess tydligare visa hur villkoren ser ut – 
mellan vilka alternativ valen står. De flesta politiker har också en känsla för 
betydelsen av ”intern legitimitet”, d.v.s. att landstingets olika delar är beroende 
av varandra och måste kunna lämna samma budskap till patienter och till 
allmänheten. Däremot råder delade meningar i politikergruppen om hur ansvaret 
för kommunikation om prioriteringar ska fördelas mellan de förtroendevalda och 
vårdens professioner. 
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ABSTRACT 

In the health care sector, priority setting often takes the form of rationing (i.e. 
waiting lists) or even the exclusion of treatment for which there are inadequate 
funds. This situation is notoriously difficult for decision-makers to handle, 
whether they are clinicians or elected politicians. 
 
In this study we have used a well-known ethical framework for “fair” priority 
setting (accountability for reasonableness) to analyse three cases drawn from the 
regional health care service in Sweden. The aim was to investigate to what 
extent “procedural justice” can be applied to “real-life” cases of priority setting 
and rationing. The cases used in the study are cosmetic surgery, the allocation of 
disability aids and infertility treatment (IVF). In addition, the local politicians 
responsible for health care in three local authorities were asked to express their 
views on issues such as legitimacy and fairness in relation to priority setting.  
 
It is important to take into consideration that priority setting in the public health 
care system consists of at least four different processes, i.e. those that can be 
regarded as internal (within the health care delivery system itself and between 
the delivery system and political decision-makers) and those that are external 
(between the delivery system and patients and between the public provider of 
health care and the general public).  
 
The intention was not to grade the three cases with regard to the “fairness” of 
the priority-setting process. Nevertheless, it can be noted that in case A 
(cosmetic surgery) very little focus was given to the element of “publicity” i.e. 
information to or dialogue with patients and the general public about the 
priority-setting process. In case B (new policy for disability aids) we noted that 
the internal legitimacy was far better, although the medical staff responsible for 
prescribing disability aids found it difficult to develop their own procedures for 
priority setting. The final case C, (infertility treatment) represents the traditional 
way to handle the gap between demand and supply in the public sector. In the 
local authority studied, the political level of decision-makers had delegated all 
the priority-setting decisions to the clinical level, but instead of adopting a 
“muddling through strategy”, the clinicians in charge had spent time on 
developing procedures for disseminating information to patients (publicity) and 
for ensuring fairness (equal rights).  
 
The interviews indicate that Swedish local politicians responsible for health care 
have a relatively good understanding of  the problems related to limited resource 
and the need for priority setting. They are trying to find new solutions, and 
above all to develop a better dialogue with the general public. Most politicians 
appreciate the importance of “internal legitimacy” i.e. the interrelationship 
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between the different decision-making levels within the local authority, and the 
need for a clear-cut message to patients and the public. On the other hand, the 
politicians are not in agreement about how the responsibility for communicating 
the information about priority-setting should be divided between the clinicians 
and themselves.  
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

En solidariskt finansierad hälso- och sjukvård sätts på svåra prov i en tid då 
befolkningens förväntningar och inflödet av teknologier inte riktigt befinner sig i 
paritet med tillgängliga ekonomiska resurser. Den svenska offentliga hälso- och 
sjukvården ska i princip kunna hantera alla hälsoproblem. Grunderna för att 
tillhandahålla den solidariskt (genom skatter) finansierade hälso- och sjukvården 
lades fast under en tid då möjligheterna att diagnostisera och bota sjukdomar 
tycktes oändliga (1950-70-talen) – men inte så oändliga att finansieringen av 
vården framstod som ett oöverstigligt problem. Vår bild av vad som är sjukt och 
friskt liksom vår bild av vilka hälsoproblem som individen bör överlåta till av 
staten legitimerade professioner, formas främst av tillgängliga medicinska 
teknologier, där professionerna fungerar som ambassadörer och bilden förstärks 
av massmediernas rapportering (Hoffman 2001). Hälso- och sjukvårdens 
teknologier har blivit allt mer avancerade och därmed allt mer kostsamma och 
tillhandahålls i än högre grad än tidigare på en kommersiell marknad (Blume 
1992).  
 
Fördelning av resurser är ett inneboende problem i varje samhälle. I en 
demokrati är det självklart att resurserna – om dessa är begränsade – ska 
fördelas på fredlig väg. En möjlighet är att låta människor köpa de nyttigheter 
man föredrar på en marknad, men såsom är fallet med hälso- och sjukvård i 
många länder, anses denna nyttighet vara av en sådan dignitet att det vore 
moraliskt fel att utestänga människor med uppenbara behov av vård även om 
dessa har små eller inga ekonomiska resurser. Lösningen blir att finansiera 
vården kollektivt – genom obligatoriska avgifter eller skatter – men därmed 
uppstår nya problem. Det är ju inte meningen att vi individuellt ska kunna lägga 
beslag på de resurser vi anser nödvändiga för att bekosta den egna vården, därför 
att då skulle kassakistan riskera att tömmas på oklara grunder av några få som 
anser att deras behov väl motiverar konsumtion av alla tillgängliga resurser. Det 
normala i en demokrati är att vi försöker komma överens. Det är dock svårt 
inom hälso- och sjukvårdens område, liksom inom alla områden, eftersom det 
finns olika uppfattning om vad som är den goda eller den rättvisa fördelningen. 
Det går antagligen inte att bli fullständigt överens om vad som är en rättvis 
fördelning av resurser. Forskningen om individers syn på rättvisa har alltsedan 
de första studierna för 30 år sedan inte kunna visa på några riktigt bra vägar att 
nå fram till en gemensam uppfattning om vad som är den bästa fördelningen av 
nyttigheter (”substantiell rättvisa”) (Thibaut och Walker 1975). Däremot finns 
tydliga indikationer på att människor i gemen bryr sig om hur det går till när 
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resurser ska fördelas. Det betyder att förtroende skapas, inte genom ovillkorligt 
stöd för utfallet av fördelningen, utan genom att den procedur som används för 
att lösa problemet med fördelningen uppfattas som rimlig och rättvis. Det finns 
omfattande stöd för uppfattningen att ”procedurrättvisa” har stor betydelse för 
hur människor uppfattar sitt samhälle och dess institutioner (Blader och Taylor 
2003). Frågan är på vilket sätt denna insikt kan överföras till hälso- och 
sjukvårdens område, och få betydelse i en tid då avståndet mellan befolkningens 
förväntningar på sjukvården och de praktiska möjligheterna att tillhandahålla 
vård riskerar att vidgas.  

1.2 Legitimitet och rättvisa 

Det vore ju enkelt om vi alla kunde bli överens om hur sjukvårdens resurser 
skulle fördelas för att göra bäst nytta. I sitt sökande efter lösningar på 
resursbristens dilemma inom hälso- och sjukvården tvingades emellertid 
filosofen Norman Daniels och läkaren James Sabin konstatera att de inte kunde 
hitta några principer för hur resurserna ska fördelas – i alla fall inte på ett sätt 
som har förutsättningar att vinna fullständig uppslutning. 
 
”Unfortunately, no democratic society we are aware of has achieved consensus on such 
distributive principles for health care. Even people who want to cooperate in steering a 
society’s health system will hold diverse moral and religious views.”  

Daniels och Sabin 2002, s.2  
 

Istället riktar de intresset mot sådana procedurer som används för att hantera 
resursbrist. I sin numera klassiska artikel från 1997 utvecklar Daniels och Sabin 
(1997) förutsättningarna för beslutsfattare att hantera resursbrist inom hälso- och 
sjukvård. Även om deras empiriska material är hämtat från det amerikanska 
sjukvårdssystemet, med en blandning av privat och offentlig finansiering och 
produktion, har författarnas frågor stor relevans också i det svenska 
offentligfinansierade systemet. Den första frågan avser legitimiteten, d.v.s. 
varför vi ska överlåta rätten att fördela sjukvårdens resurser till någon annan.  
 
Under what conditions should authority over priority setting decisions be placed in the 
hands of a particular organization, group or person? 
 
Den andra frågan gäller innehållet i besluten, d.v.s. vad krävs för att vi ska finna 
besluten rättvisa. 
 
When does a patient or clinician have sufficient reason to accept priority setting decisions 
as fair?  
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Daniels och Sabin menar att det finns ett tydligt samband mellan legitimitet och 
uppfattningar om rättvisa – om inte besluten uppfattas som rättvisa faller 
grunden för legitimiteten samman.  

1.3 Legitimitetsproblemet i svensk sjukvård 

I den typ av samhälle som Sverige representerar förefaller vid en första anblick 
problemet med sjukvårdens legitimitet redan vara löst. Den svenska hälso- och 
sjukvården är till allra största delen offentligt finansierad och placerad under 
institutioner som är solitt förankrade i den representativa demokratin. De 
övergripande reglerna för tillhandahållandet av hälso- och sjukvården är 
fastlagda i lagar stiftade av riksdagen, som är direktvald av folket. Men inte nog 
med detta, det detaljerade beslutsfattandet är delegerat till regionala politiska 
institutioner med ett eget demokratiskt mandat (direktvalda landsting/regioner 
eller motsvarande). Så långt är allt gott och väl. Det finns emellertid tecken på 
problem med de demokratiska institutionernas legitimitet, särskilt när det gäller 
att ta beslut om begränsningar av hälso- och sjukvård. Förtroendet på en 
övergripande nivå för politiska partier och demokratiska institutioner är lågt i 
Sverige, även om synen på demokratin som styrelseskick är positiv hos 
befolkningen (Holmberg och Weibull 2003). Inom ramen för den i rapporten 
aktuella studien intervjuades tolv landstingspolitiker och samtliga medgav att 
det finns problem idag för politiska institutioner att skapa förståelse hos 
allmänheten för att resurserna inte räcker till allt inom hälso- och sjukvården.  
 
”En väldigt vanlig synpunkt är ju att landstingspolitiker- va, dom förstår sig väl inte på 
sjukvård. Sjukvård, det förstår man sig på om man är doktor eller om man är något annat bra 
inom den här organisationen, andra begriper ju sig inte på det där. Det är ju en ståndpunkt 
som ofta hörs, alltså.” 

Politiker i landsting 
 
Men sjukvården fördelas ju inom en organisation där den medicinska 
professionen dominerar, inte i kraft av sin numerär, men i kraft av sin sedan 
länge etablerade legitimitetsbas. En profession erhåller legitimitet genom det 
förtroende som medborgarna visar för den kunskap som yrkesgruppen besitter. 
Men även den äldsta professionen, den medicinska, upplever i allt högre grad 
problem med sin legitimitet.1 Patienter kan ifrågasätta medicinskt grundade 
beslut och kräva vård som en representant för professionen inte anser motiverad. 
En läkare som intervjuats för denna studie uttrycker det så här: 
 

                                           
1 Skälen till detta är flera och sammanhänger inte bara med en förändrad patient- och läkarroll utan det är också 
ett resultat av ändrade förutsättningar att bedriva sjukvård. Se Potter och McKinlay 2005.  
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”Alltså, vi träffar ju patienter som har höga krav, som lyssnar dåligt på dom medicinska råd 
man ger, som vill ha igenom det dom själva har tänkt ut nästan oavsett dom medicinska råd 
man ger.” 

Överläkare vid sjukhus 
 
Vi tvingas konstatera att i stort sett alla aktörer inblandade i 
prioriteringsdilemmat riskerar att uppleva problem med sin legitimitet idag. 
Dessutom har den svenska hälso- och sjukvården problem med att beslut fattas 
på flera olika nivåer där beslutsfattarna har sin legitimitet delegerad i flera led. 
Ibland delegeras beslutsfattandet från en institution med en typ av legitimitet 
(politiken) till en institution med annan typ av legitimitet (professionella 
organisationer), varefter beslutet förs tillbaka till den första institutionen 
(politiken) för bekräftelse. Ibland kan man få för sig att otydligheten är ett mål i 
sig, eftersom det då blir svårare för en utomstående att kunna fastställa vem som 
bär ansvaret för besluten.  
 
Vi kommer att närma oss denna problematik genom att analysera ett antal 
praktiska exempel på prioritering och ransonering i den svenska sjukvården. Det 
är främst genom att anknyta till verkliga exempel som vi lär oss om det finns 
förutsättningar att utveckla och tillämpa ”procedurrättvisa” och om detta är en 
framkomlig väg för att om inte lösa så åtminstone mildra konsekvenserna av 
resursproblem i hälso- och sjukvården.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att mot bakgrund av teorier om procedurrättvisa 
(”procedural justice”) analysera tre fall hämtade från svenska landsting (eller 
motsvarande). Avsikten är att undersöka förutsättningarna att tillämpa 
procedurrättvisa vid prioritering/ransonering av vård. Därutöver studeras 
inställningen hos svenska sjukvårdspolitiker till olika aspekter i anslutning till 
legitimitet och rättvisa vid prioritering av vård.  
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2. TRE STRATEGIER FÖR PRIORITERING 

I den internationella litteratur som behandlar ämnet ”begränsningar av hälso- 
och sjukvård” (antingen i form av prioritering eller ransonering), förekommer ett 
antal strategier som pekar på möjliga lösningar av detta svåra problem. Några av 
dessa strategier bygger på faktiskt beteende inom verkliga sjukvårdsystem (de är 
empiriskt grundade) medan andra målar upp en ur förespråkarens synvinkel 
idealisk situation (de är normativa).2 Det finns tre strategier som är särskilt 
intressanta i anslutning till den aktuella studien, därför att de fall som här 
redovisas mycket väl låter sig analyseras mot bakgrund av dessa strategier. Det 
är först en strategi där politiska beslutsfattare intar en tillbakadragen roll och där 
ansvaret för att hitta vägar att hantera resursbrist överlåts på beslutsfattare långt 
ned i organisationen. Det är inte alltid klart hur resursbegränsningen hanteras 
och vem som har ansvaret för vad. För det andra den strategi där organisationen 
som helhet på någon sätt är involverad i sökandet efter hållbara lösningar i varje 
enskilt fall av resursbrist och där många parter tillsammans måste hitta en 
acceptabel lösning. För det tredje en strategi där viss del av skeendet utspelas för 
öppen ridå, medan andra delar sköts i det fördolda. Det finns anledning att 
närmare stifta bekantskap med dessa strategier. De kommer att kännas bekanta 
när vi övergår till att undersöka fallen hämtade från svenska landsting.  

2.1 Att fyndigt hanka sig fram 

Denna strategi utgår från antagandet att fördelning av resurser inom vården – 
genom beslut om begränsningar - är ett komplicerat och känsligt territorium som 
är svårt att beträda för såväl allmänhet som beslutsfattare. Hälso- och sjukvård 
bör utmärkas av en hög flexibilitet som möjliggör anpassning till individers 
olika vårdbehov och personliga förhållanden. Fördelningen av resurser till 
vården bör inte ske genom generella regler som tenderar att göra verksamheten 
statisk. Istället bör personalen i vården åtnjuta en betydande frihet att besluta om 
resursernas fördelning. Förespråkarna av denna uppfattning är främst David J. 
Hunter och David Mechanic. De erkänner att resurser måste fördelas mellan 
olika nivåer i vården men tar avstånd från en situation där politiska och 
administrativa beslut bakbinder vårdpersonalens möjligheter till lokal 
anpassning på ”mikronivån”. Mechanic (1997) anger fem skäl till en sådan 
inställning:  
 
 

                                           
2 Alla sex strategier finns beskrivna i sin helhet i Garpenby 2003.  



 

 10

• En standard3 som lagts fast är svår att förändra vilket är olämpligt i ett så 
pass dynamiskt system som hälso- och sjukvården, där nya teknologier 
introduceras som snabbt måste kunna anpassas till enskilda patienter. 

 
• Kärnan i hälso- och sjukvården är det personliga mötet mellan patient och 

läkare, vilket sker i förtroende och dialog och utvecklas till en process av 
”upptäckt” och ”förhandling” om den bästa lösningen i det enskilda fallet. 

 
• Alla patienter är olika och deras behov av och preferenser om vård varierar i 

hög grad, beroende på t.ex. ålder, kön, sociodemografiska förhållanden och 
tidigare erfarenheter av sjukdom. 

 
• Hälso- och sjukvården måste anpassas till individers – patienters och 

anhörigas – livsbetingelser, t.ex. beträffande när och var tjänsterna ska 
tillhandahållas och då är flexibilitet ett viktigt inslag. 

 
• När beslut stadfästs på papper blir konflikten mellan olika behov synlig 

vilket kan skada (destabilisera) hälso- och sjukvårdssystemet och leda till 
misstankar om politisk manipulering. 

 
Hunter och Mechanic efterlyser ett ansvarsfullt kliniskt beslutsfattande som 
innebär att patientnyttan ska vägas mot kostnader. En sådan prioritering kan 
dock inte ske helt och hållet utan insyn, menar de. Konsekvenserna av ett 
kliniskt beslutsfattande som innebär prioritering på individnivå måste kunna 
diskuteras, dels mellan de verksamma i vården (”peer review”) och dels vid 
extern revision (”outside audit”).  
 
Eftersom prioritering innebär känsliga beslut för individen ska det finnas 
utrymme för den enskilda patienten att få sina rättigheter prövade. Hunter (1997, 
139) tänker sig regler för en ”rättvis och konsistent” handläggning av 
patientärenden (”standards for fair and consistent administrative procedures”). 
Sådana regler kan t.ex. föreskriva att sjukvårdens företrädare ska utveckla 
dialogen med patienten och kunna motivera beslut om de ifrågasätts. I detta fall 
kan demokratiskt utsedda församlingar tillåtas garantera ”proceduriell rättvisa”.4  
 
Hunter är skeptiskt till att låta politiker, administratörer eller allmänhet påverka 
beslutsprocessen – om de kliniskt verksamma tvingas ”abdikera” ökar risken för 
                                           
3 Det är inte alldeles klart vad Mechanic (1997) avser med standard. Antagligen åsyftas regler för vilka 
behandlingsmetoder som får användas (i praktiken de som tredje parten ersätter). Mechanic uppfattar försöket i 
delstaten Oregon som det främsta exemplet på ”explicit rationing” med alla dess negativa följder.  
4 Hunter och medförfattare har utvecklat sin syn på ”procedurrättigheter” i sjukvården i annat sammanhang. De 
vill inte se några ”absoluta rättigheter” till vård, vilka är omöjliga att hantera i ett offentligt finansierat system, 
utan det handlar om procedurbaserade rättigheter, d.v.s. möjligheten för varje individ att få sitt fall genomlyst 
och hanterat efter tydliga bedömningsgrunder, vilka ska formuleras i förväg (Coote & Hunter 1996) 
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att icke relevanta kriterier, såsom ålder och livsstil, kommer att påverka 
prioriteringsprocessen. En offentlig diskussion kan möjligen föras om 
fördelningen av resurser mellan hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer. 
Han menar att en öppen debatt om prioritering och ransonering är skadlig 
eftersom den riskerar att skada allmänhetens tilltro till hälso- och sjukvårds-
systemet. 
 
Mechanic (1997, 87) går längre än Hunter genom att tillerkänna politiker och 
administratörer rätten att ta beslut om huruvida mycket kostsamma teknologier 
som gynnar ett fåtal ska tillhandahållas samt vilken policy som ska gälla för nya 
teknologier som tar stora resurser i anspråk.  
 
Mechanic anser att sådana riktlinjer kan vara till hjälp för läkaren vid försök till 
”påtryckningar” från patienter (det är dock oklart vem som bör stå bakom 
riktlinjerna och på vilken nivå de bör utvecklas). Emellertid får detta inte 
innebära att regler bakbinder läkarens kliniska frihet i sådana situationer där 
patientens bästa kräver olika särlösningar.  
 
Det är på den lokala nivån viktiga beslut bör fattas, anser Hunter (1997, 145) 
och allmänheten ska beredas möjlighet att utkräva ansvar för resultatet av 
prioriteringsbeslut. Att låta själva prioriteringsprocessen utspelas inför öppen 
ridå strider dock mot innebörden i Hunters budskap. Det är också oklart om han 
anser att prioriteringsbesluten ska finnas tillgängliga för allmänheten.5 

2.2 Pluralistisk förhandling  

Det finns inga givna principer eller regler som kan ligga till grund för 
ställningstagande om prioritering av resurser inom hälso- och sjukvård. God 
information som beslutsunderlag är aldrig fel men det huvudsakliga problemet 
vid prioritering är inte bristen på information utan förmågan att hantera och 
tolka information. Obalansen mellan tillgången och efterfrågan på vård är ett 
problem som inte kan lösas en gång för alla; vi måste istället inrikta oss på att 
skapa bättre förutsättningar för de institutioner som är satta att hantera 
prioriteringar. Ytterst handlar prioritering om förmågan att ta fram socialt 
acceptabla beslut och denna process måste upprepas gång efter gång. Öppenhet, 
deltagande av många olika parter i processen, förmågan att ställa olika argument 

                                           
5 Det föreligger vissa problem att följa Hunters resonemang på denna punkt. Helt klart är han motståndare till all 
form av centralisering av beslutsfattande om prioritering och uppfattar den brittiska statliga sjukvården, NHS, 
som ett varnande exempel. Beslutsfattandet bör istället decentraliseras till direktvalda lokala organ, med vilka 
allmänheten i efterhand kan diskutera utfallet av prioriteringsprocessen och kan därigenom ställa beslutsfattarna 
till ansvar. Beträffande prioriteringsbeslut framstår det som mycket svårt att hemlighålla dessa om ansvaret 
placeras på direktvalda demokratiska organ. I så fall kommer denna strategi att glida över i det som kan 
benämnas ”öppen prioritering”.  
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mot varandra och att analysera dessa, och slutligen att få besluten att framstå 
som ”rimliga”; det är den bästa möjliga lösningen på prioriteringsproblematiken.  
 
Detta är fundamentet för den strategi som brukar benämnas ”pluralistisk 
förhandling”, (pluralistic bargaining) och vars främsta förespråkare är Rudolf 
Klein (1993, 1998, 2000). Modellen beskrivs ibland som en förhandlingslösning 
mellan utvalda parter (man föreställer sig nattliga manglingar i slutna rum). 
Detta är dock en missuppfattning eftersom utgångspunkten är öppen 
argumentation i syfte att nå fram till en lösning som medborgarna kan acceptera.  
 
Strategin utgår från verkligheten inom ett samhälle med en dominerande 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård, där viktiga ställningstaganden måste 
ske genom en blandning av politiskt, administrativt och kliniskt beslutsfattande. 
Under sådana förhållanden är hela systemet beroende av tidigare beslut. Det går 
inte att räkna med snabba förändringar, oberoende av vilken information som 
presenteras, menar Klein. En försiktig och stegvis förändring av den rådande 
balansen mellan olika aktiviteter inom sjukvården är mer rimlig.6 Beslut på olika 
nivåer i systemet påverkar varandra, vilket kräver en hantering av 
prioriteringsproblematiken på samtliga nivåer (övergripande politisk, 
beställarnivå och den kliniska). Det räcker således inte med att utveckla 
principer på en nivå, eller att ta fram kunskap om kostnader och nytta som kan 
sägas vara tillämplig över hela linjen (alltså på samtliga nivåer). De beslut som 
har avgjort dagens fördelning av resurser, och argumenten bakom dessa, måste 
fram i ljuset och granskas, värderingar och etiska principer som står i 
motsättning till varandra måste ventileras. Detta förhållningssätt ska omfatta alla 
nivåer: den politiska, den administrativa och den kliniska. 
 
Modellens tillskyndare avfärdar inte helt nyttan av bättre information som 
underlag för beslut om prioritering, utan tillstår att i begränsade fall kan t.ex. 
evidens om effekter och kostnadseffektivitet spela en avgörande roll – men det 
tillhör undantagen (Klein 2000). Istället finns ett behov av att ta tillvara 
kunskap, från både det politiska systemet och hälso- och sjukvårdens 
administrativa delar, som visar vilka beslut som fungerar i praktiken och vilka 
konsekvenser av dessa som uppstår. Förmågan till lärande i beslutsprocessen 
(policy learning) måste tränas upp. I detta innefattas också förmågan att ta 
tillvara effekterna av tidigare beslut, i så motto att deltagarnas preferenser kan 
förändras just på grund av utfallet av tidigare beslut.  
 
Klein visar dock inte hur befintliga institutioner ska förändras i ovan angiven 
riktning och det är oklart hur beslutsprocessen ska utvecklas till att bli mer 
                                           
6 Tanken är ingalunda ny utan hämtar mycket näring från Charles Lindbloms kritik mot ett ”rationalistiskt 
beslutsfattande” där det alternativ som han förespråkade redan på 1950-talet är att låta olika intressenter finna en 
pragmatisk lösning tillsammans (”pragmatic agreement among stakeholders”) (Lindblom 1959).  
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pluralistisk. Han antyder dock att felet hittills har varit att prioriteringsprocessen 
inte är tillräckligt pluralistisk, och att den i för hög grad domineras av 
medicinska aktörer. Konsekvensen av detta borde vara att andra intressen skulle 
komma till tals i större utsträckning men det är oklart vem som ska representera 
dessa intressen.  
 
Förespråkarna för den ”pluralistiska strategin” har aldrig i detalj utvecklat hur 
befintliga institutioner ska omvandlas för att beslutsprocessen ska bli öppen och 
möjliggöra deltagande av olika parter. Man bör emellertid inte överbetona 
frågan om vem som ska delta och på vilka villkor, eftersom ”genomlysningen” 
av argument och evidens i kombination med öppenhet utgör kärnan i denna 
strategi. I så fall framstår det som mindre viktigt att diskutera hur allmänheten 
och vårdpersonalen ska representeras och istället koncentrera sig på hur 
processen ska byggas upp så att den ska kunna erhålla ett brett stöd. I den delen 
framstår ”pluralistiskt förhandling” som nära besläktad och de tankar om 
”rättvisa processer” som Daniels och Sabin (1997) utvecklat.  

2.3 Öppen och dold prioritering 

En strategi innebärande olika former för prioritering på skilda nivåer i hälso- och 
sjukvårdssystemet diskuteras av britterna Chris Ham och Angela Coulter (2001). 
De utgår från den faktiska verkligheten i ett antal länder, bl.a. Storbritannien och 
Israel. Vad gäller den sistnämnda nationen finns studier som indikerar att löften 
om ”öppen” prioritering på den nationella politiska nivån följs av ”dold” 
prioritering på andra nivåer i systemet (Chinitz et al 1998). Med hänsyn tagen 
till dessa erfarenheter undrar Ham och Coulter om inte en sådan strategi ligger 
närmast till hands för demokratiskt styrda nationer. På nationell nivå blir det 
svårt att föra debatten om prioriteringar utan att det politiska systemet tenderar 
att inta en mycket generös attityd. Debatten i media och aktioner av t.ex. 
patientorganisationer gör att trycket på demokratiskt valda instanser ökar och 
gör det svårt att säga nej till att nya teknologier ska omfattas av offentlig 
finansiering. En öppen debatt med åtföljande beslut på nationell nivå resulterar 
dock i en mer ”realistisk” beslutsprocess i det fördolda på lägre nivåer. Där 
tvingas man tillämpa hela arsenalen av ”metoder” för att hålla tillbaka trycket på 
vårdkonsumtionen. 
 
Man kan fråga sig om detta är en självständig strategi för prioritering. Hur 
skiljer den sig i så fall från den linje som förespråkas av Hunter (1997) och 
Mechanic (1997)? I den senare strategin uppfattas ”dold” prioritering som något 
positivt för alla inblandade parter eftersom det skapar ”stabilitet” i hälso- och 
sjukvården. I ett ”nivåanpassat beslutsfattande” däremot utgår man från att 
politiker tvingas vara tydliga i frågor om vad som ska finansieras – en 
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konsekvens av fokuseringen på mer ”effektiv” sjukvård – medan den ”dolda” 
processen inte ska uppfattas som ett positivt val, utan som en tvingande 
omständighet. Den öppenhet som tillämpas på en nivå fungerar som ”skydd” för 
den dolda process som måste genomföras på andra nivåer. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

3.1 Legitimitet, rättvisa och rättvisa procedurer 

Legitimitet - som är ett centralt begrepp i en demokrati - är nära förbundet med 
procedurer.7 I en demokrati skapas legitimitet genom olika procedurer som 
befolkningen finner rimliga och rättvisa. De styrande förväntas upprätthålla 
kontrollen över offentliga affärer utan att regelmässigt tillgripa tvång och 
medborgarna förväntas acceptera offentligt beslutsfattande och verkställande 
utan att vara utsatta för tvång. Det innebär inte att alla behöver finna alla inslag i 
offentligt beslutsfattande korrekta, särskilt inte innehållet i besluten. Det 
förutsätter dock att en betydande majoritet av befolkningen godtar de politiska 
institutionernas rätt att fatta beslut och genomdriva dessa – annars får det 
demokratiska samhället stora problem.8  
 
Enkelt uttryckt kan man skilja på sådan legitimitet som utgår från den 
beslutsfattande institutionen (organisationen) och sådan legitimitet som utgår 
från det aktuella beslutet. Vi kan illustrera skillnaden genom två exempel: 
 

A. Ett beslut uppfattas som ”rättvist” därför att det utgår från en institution som 
anses vila på ”rättvis” grund (”landstinget har rätt att fatta beslut därför att 
landstinget är en legitim institution”). Landstingets legitimitet sammanhänger 
ytterst med att de personer som förväntas lägga fast regler i denna organisation 
är utsedda på demokratisk väg.9  
 
B. Ett beslut upplevs som ”rättvist” i sig, därför att det antingen (b1) har 
tillkommit på ett sätt som upplevs som ”rättvist” eller (b2) genom att det får 
konsekvenser som upplevs som ”rättvisa”.  
 
I fallet B har vi att göra med två olika grunder till att ett beslut tillskrivs 
legitimitet, vilka avser sättet att ta fram beslutet (proceduren) respektive 
konsekvenserna av beslutet (resultatet eller substansen).  
 
I en demokrati är legitimitet i dess olika former sammanvävda på ett komplicerat 
sätt vilket kan framstå som svåröverskådligt. I vår svenska demokrati – där 
                                           
7 Procedur  (fr. procédure 'rättegångsförhandlingar', av procéder 'gå till väga', 'förfara', 'handla', av lat. 
proce´do 'gå framåt', 'komma framåt'), tillvägagångssätt, förfarande. Källa: NE.se 
8 Legitimitet avser dock inte ett starkt gillande, utan är en svagare form av samtycke; att man godtar eller 
accepterar vissa förhållanden.  
9 Bakom demokratiska institutioner finns olika ”procedurer” som är grunden för legitimiteten, såsom allmänna 
val (lika möjligheter för alla röstberättigade att påverka), majoritetsomröstning (den som kan samla störst 
majoritet bakom sig vinner) etc. Det räcker således inte med att institutionens beslutsrätt finns reglerad i lag.  
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säkrandet av de grundläggande demokratiska procedurerna ligger åtskilliga 
generationer tillbaka - har proceduren för att ta fram enskilda beslut kommit att 
spela en underordnad roll i nutid (den är sällan känd eller förklaras inte).  
 
Offentliga beslutsfattare har istället i allt högre grad förutsatt att legitimitet kan 
säkras genom att institutioner är lagenliga (legitima) beslutsfattare men framför 
allt genom att utfallet av beslutsfattandet vinner tillräckligt stöd i befolkningen.  
 
I samband med förändringar i sammansättningen av hälso- och sjukvårdens 
resurser kan det ifrågasättas om en sådan kombination (institution och resultat) 
är tillräcklig för att säkra legitimitet. Det kan vara svårt att hävda att en 
institution (t.ex. ett landsting) har ”rätt” att fatta beslut (t.ex. att votera om 
inskränkningar i sjukvårdens utbud) därför att den är demokratisk. Vi har inte 
heller en given grund att stå på när det gäller val mellan olika principer för 
resursfördelning inom hälso- och sjukvård och det är svårt att vinna allmän 
uppslutning kring resultatet av inskränkningar (Daniels och Sabin 2002). När 
allmänheten inte längre uppfattar resultatet som en förbättring utan en 
försämring blir det svårt att upprätthålla legitimitet genom det substantiella. I en 
sådan situation behöver proceduren (processen) bakom beslut uppmärksammas i 
högre grad.10  
 
En demokratisk institution (utsedd genom allmänna val) kan förlora sin 
legitimitet (i befolkningens ögon) om den tillämpar procedurer som inte 
uppfattas som rimliga och rättvisa.11 På samma sätt kan en institution som inte 
formellt äger legitimitet (genom en demokratisk procedur) tillämpa sådana 
procedurer som befolkningen uppfattar som rimliga och rättvisa och därmed 
erhålla förtroende.  
 
När vi diskuterar hälso- och sjukvård är det viktigt att påpeka att det kan finnas 
institutioner som har legitimitet utan grund i en demokratisk procedur. De 
självständigt arbetande yrkesgrupperna i sjukvården – professionerna – åtnjuter 
legitimitet i den utsträckning allmänheten har förtroende för den kunskap 
yrkesgrupperna tillämpar, liksom de procedurer som kommer till användning.12 
Problem kan uppstå om yrkesgrupperna tvingas fatta beslut som innebär 
begränsningar i tillgången på sjukvård där bakgrunden är resursbrist. Det är en 
sak om en läkare nekar eller avråder från behandling av medicinska skäl. I det 
                                           
10 Det finns resultat från forskning som visar att människor fäster stor vikt vid att processen uppfattas som 
”rättvis” oberoende av om resultatet av besluten kan uppfattas som gynnsamt för dem. Se t.ex. Lind et al 1993.   
11 De bästa exemplen torde kunna hämtas från sådana situationer där politiker på ett flagrant sätt använt 
skattemedel för egen vinning.  
12 Denna form av legitimitet har också sin grund i olika procedurer – framtagandet av vetenskapliga underlag, 
skapandet av kunskap genom utbildning och återkommande dagliga demonstrationer att kunskapen fungerar på 
patienter. Utan dessa procedurer skulle professionernas legitimitet gå förlorad. Men det finns också andra 
procedurer som har tillkommit för att upprätthålla sjukvårdens legitimitet, t.ex. respekt för patientens integritet, 
likabehandling, sekretess m.m. 
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fallet behöver inte legitimiteten rubbas om det finns goda skäl som kan användas 
för att motivera beslutet.13 Är bakomliggande skäl resursbrist torde det krävas 
andra slags procedurer som kan uppfattas som rimliga och rättvisa. Denna 
rapport handlar om just sådana situationer där hälso- och sjukvården tvingas 
tillgripa prioritering och ransonering vid sidan av medicinskt motiverade regler 
för att kontrollera inflödet av patienter.  

3.2 Att stärka legitimitetsbasen 

3.2.1 Procedurrättvisa 

Prioriteringar och dess konsekvenser i form av ransonering (t.ex. att vänta på 
vård) eller bortval (att vissa åtgärder inte genomförs) är alltid svåra att hantera 
för beslutsfattare, oavsett om dessa är kliniker eller demokratiska valda politiker. 
Eftersom vi inte kan räkna med att det är möjligt att skapa konsensus om vad 
som är den absolut bästa fördelningen av resurser måste beslutsfattandet vila på 
procedurer som kan uppfattas som rättvisa av flertalet medborgare. Detta är 
kärnan i Daniels och Sabins budskap som tilldragit sig ett mycket stort intresse 
internationellt (Daniels och Sabin 1997, 2002).  
 
De har lanserat ett antal villkor som ska känneteckna en ”rättvis 
prioriteringsprocess”. Dessa har blivit kända under samlingsnamnet ”ansvar för 
rimlighet” (”accountability for reasonableness”) och kan kortfattat beskrivas 
enligt följande: 
 
a) grunderna för prioriteringsbeslut måste vara offentliga (”publicity 

condition”) 
b) dessa grunder måste anses vara relevanta för den givna situationen av 

människor som eftersträvar villkor för samarbete som syftar till att vara 
”rättfärdiga” (”relevance condition”) 

c) det måste finnas ”mekanismer” för att ifrågasätta beslut och revidera dessa i 
ljuset av ytterligare bevis och argument (”appeals condition”) 

d) det måste finnas antingen en frivillig eller offentlig reglering av besluts-
processen så att villkor a-c kan uppfyllas (”enforcement condition”). 

 
Vad avses med dessa villkor? Det finns en bärande tanke hos Daniels och Sabin 
som ibland glöms bort när villkoren presenteras. Den innebär att tillämpningen 
av villkoren syftar till att demonstrera att enskilda beslut ingår i en samman-

                                           
13 Som framgick av avsnitt 1.3 råkar dock även läkare ut för situationer där patienter ifrågasätter medicinskt 
grundade ställningstaganden.  
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hängande kedja av beslut som går tillbaka till genomtänkt principer som hela 
organisationen tillämpar. Först då har besluten förutsättningar att uppfattas som 
rättvisa och därmed stärks beslutsfattarens legitimitet. Det innebär således att 
principer inte är oväsentliga och att de inte kan ersättas med några lösliga 
”procedurer”. Det ställer krav på sammanhang i beslutsfattandet (coherence and 
consistency). Det innebär bl.a. följande: 
 

 Att det väsentliga inte är att göra besluten offentliga utan att kunna 
förklara grunden för besluten för alla berörda i offentlighet. I 
förlängningen utgör detta ett viktigt inslag i en demokrati genom att ge 
alla medborgare en möjlighet att reflektera över fördelningens förut-
sättningar.  

 
 Grunden för beslut ska inte utgå från antaganden hos beslutsfattaren i 

isolering, utan ligga i linje med principer som omfattas av dem som 
berörs av beslutet. Det är mera oklart hur detta villkor ska kunna upp-
fyllas och vad som egentligen krävs av beslutsfattaren. Avsikten är att 
beslutsfattaren ska kunna demonstrera hur enskilda beslut och serier av 
beslut uppfyller kravet på att möta olika slags behov hos befolkningen.  

 
 Möjligheten till revision (omprövning) av beslut innebär inte en domstols-

liknande procedur där en part ”vinner” och en annan ”förlorar”.14 Istället 
ska denna ”mekanism” uppfattas som ett sätt pröva nya argument och en 
väg tillbaka in i beslutsfattandet (”a visible and public route back into the 
policy formulation process”).  

 
Det har gjorts försök att utveckla och förtydliga villkoren hos Daniels och Sabin 
(Gibson, Martin och Singer 2002) liksom att empiriskt fastsälla om det inom 
offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer finns stöd för ”procedurer” som 
ansluter till villkoren (Martin Giacomini och Singer 2002; Garpenby 2004). 
Slutsatsen är att tankegångarna hos Daniels och Sabin vinner stöd hos olika 
kategorier beslutsfattare men att villkoren behöver förtydligas ytterligare. 
Framför allt vet vi ganska lite om hur patienter och allmänhet värderar olika 
inslag av ”rättvisa” procedurer i anslutning till resursfördelning inom hälso- och 
sjukvård. Är vissa villkor mer betydelsefulla i en beslutssituation jämfört med en 
annan beslutssituation? Dolan och medarbetare (2002), som granskat ett flertal 
studier som undersöker betydelsen av ”procedurrättvisa” för befolkningens 
inställning, tvingas konstatera att det inom sjukvårdens område saknas detaljerad 
kunskap. Det finns också en tendens att se förekomsten av ”procedurer” som en 
fråga om de tillämpas eller inte tillämpas, när det egentligen handlar om grader 
av tillämpning (”the degree to which a procedure is upheld may be better treated 

                                           
14 Daniels och Sabin är skeptiska till domstolsprövning av begränsningsbeslut i hälso- och sjukvård (2002,s.59).  
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as a continuum”) (Dolan et al 2002). Antagligen har vi att göra med många olika 
procedurer, vilka i viss utsträckning kan innehålla samma inslag (t.ex. 
öppenhet), men ”komponenterna” varierar beroende på situationen och vilken 
institution som bär upp proceduren.  
 
Givet denna osäkerhet finns ännu större anledning att undersöka hur 
”procedurerna” för att hantera resursbrist är utformade inom svensk hälso- och 
sjukvård. En rimlig utgångspunkt är att använda de villkor som Daniels och 
Sabin har formulerat, men söka förtydliga dem i ljuset av empiriska 
observationer. Nästa steg blir därför att skapa en modell som beskriver de olika 
delarna i en prioriteringsprocess, som kan användas för att analysera fall av 
prioritering och ransonering i dess olika led, både den interna processen (inom 
sjukvårdens verksamhet och mellan olika delar i ett landsting, särskilt mellan 
verksamheten och den politiska nivån) och den externa (mellan verksamhet och 
patienter samt mellan landsting och allmänhet). 

3.2.2 Intern och extern procedurrättvisa 

En prioriteringsprocess är vanligtvis uppbyggd i flera led och med flera olika 
aktörer inblandade. I försök att utveckla villkoren för ”procedurrättvisa” vid 
prioritering, som ursprungligen lanserades av Daniels och Sabin (1997, 2002), 
behandlas i regel en begränsad del av processen. Avsikten med denna studie är 
att undersöka verkliga fall av prioritering i svenska landsting och vi antar att 
olika uppsättningar aktörer är berörda och att prioriteringsprocessen innefattar 
flera olika relationer.  
 
Med utgångspunkt i Daniels och Sabins ursprungliga tankar kring 
”procedurrättvisa” vid prioritering (Daniels och Sabin 2002) samt en ansats att 
utveckla modellen av Gibson, Martin och Singer (2002), kommer vi först att 
lista sådana ”procedurer” som är relevanta för olika aktörer indelade på intern 
respektive extern legitimitet. Det är viktigt att påpeka att indelningen och de 
olika ”procedurerna” ska uppfattas som en analytisk konstruktion (en modell 
över möjliga procedurer i olika led). Det innebär inte att alla aktörer och alla 
procedurer behöver förekomma i en verklig prioriteringsprocess. Vi får tänka 
oss att olika kombinationer av aktörer och procedurer är möjliga. Huruvida 
dessa kombinationer leder till att prioriteringar uppfattas som ”rimliga och 
rättvisa” bland de berörda är en helt annan sak (som denna studie inte kan ge ett 
svar på). Vi kan föreställa oss en situation där den interna legitimiteten är hög 
(alla berörda i verksamheten och på den politiska nivån är överens och tycker att 
man skapat ”rättvisa”) medan patienter och allmänhet är av en annan 
uppfattning (låg extern legitimitet). Vi vet inget om hur en idealisk 
prioriteringsprocess ska vara utformad. Vi utgår dock från antaganden hos Klein 
(1998) att en prioriteringsprocess är ”situationsbunden”, d.v.s. att förut-
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sättningarna måste skapas i varje enskilt fall. Inget fall är egentligen det andra 
likt. Således kan en prioriteringsprocess innehålla olika uppsättningar av aktörer 
och procedurer. Dessa kan antas stödja varandra, men om en ”brist” i en relation 
kan kompenseras av ”goda” procedurer i en annan relation är något som måste 
undersökas empiriskt. Komplexiteten fångas väl av Gibson, Martin och Singer 
(2002) som genom en ”diamantmodell” med sex olika element (institutions, 
people, factors, reasons, process and appeals) sökt utveckla villkoren hos 
Daniels och Sabin: 
 
”The diamond model reflects the fact that legitimacy and fairness are not all or none 
phenomena. Instead, they lie along a spectrum and priority setting can be more or less 
legitimate and fair. Much as a gem’s flawlessness depends on the flawlessness of its facets, 
legitimate and fair priority setting depends on the legitimacy and fairness of each of sis 
elements identified in our study.” 

Gibson, Martin och Singer 2002, s. 3 
 
Härnäst redogör jag för procedurer i fyra olika led, varav två av dessa avser 
intern legitimitet och resterande två extern legitimitet. Bakgrunden är hämtad 
från Daniels & Sabin (D&S) samt Gibson, Martin och Singer (G, M & S) 

Intern legitimitet 
A. Internt inom verksamheten: Med verksamhet avses i första hand hälso- och 
sjukvårdens organisation; sådana enheter vars uppgift är att producera vård. 
Beroende på hur prioriteringsfallet ser ut kan även förvaltningar med i huvudsak 
administrativa uppgifter räknas till verksamheten. Här ingår dock inte den 
politiska nivån, alltså beslutsförsamlingar med förtroendevalda och enskilda 
förtroendevalda.   
 
Relevanta procedurer 
 
a) Bredda deltagandet: Alla som är berörda av ett prioriteringsbeslut ska 
medverka i processen för att framföra sina argument.  
b) Offentlighet inåt i organisationen: Denna offentlighet gäller information 
inåt i organisationen, mot enheter och människor som är berörda av aktuella 
beslut.  
c) Sammansatta skäl & faktorer: En central tanke hos D&S är att grunden för 
beslut ska kunna utvecklas och förklaras. G, M & S pekar på förmågan att göra 
avvägningar mellan olika principer och faktorer som grund för ett beslut, och att 
kunna förklara hur denna avvägning mynnat ut i ett visst beslut.  
d) Intern procedur för omprövning av beslut: Bland relevanta parter måste 
finnas en intern möjlighet att ompröva beslut. Det kan finnas olika anledningar 
till omprövning, t.ex. att nya fakta finns tillgängliga eller att reaktionen på 
tidigare beslut föranleder åtgärder.  
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e) Proceduren gagnar intern tillit: De inblandade parterna ska kunna lita på 
vad som gäller inom verksamheten. 
 
B. Verksamheten – den politiska nivån: Viktigt i detta sammanhang är 
uppdelningen av ansvar för prioritering och hur information och koordinering av 
uppgifter sker mellan olika nivåer.  
 
Relevanta procedurer 
 
a) Bredda deltagandet: En grundtanke hos D&S är att relevanta parter ska 
medverka. Kunskap och värderingar från verksamheten är en viktig input. I den 
mån besluten har en sådan räckvidd att de även angår den politiska nivån kan 
samråd bli aktuellt.  
b) Offentlighet: Detta inslag handlar mycket om kommunikation och dialog 
mellan politik och verksamhet.  
c) Sammansatta skäl & faktorer: En central tanke hos D&S är att grunden för 
beslut ska kunna utvecklas och förklaras. G, M & S pekar på förmågan att göra 
avvägningar mellan olika principer och faktorer som grund för ett beslut, och att 
kunna förklara hur denna avvägning mynnat ut i ett visst beslut.  
d) Utvärdering och omprövning av beslut: Avser förmågan att ta till sig nya 
synpunkter och göra omprövningar av tidigare beslut. En viktig egenskap är 
dock att på ett trovärdigt sätt kunna visa varför omprövning är aktuell eller 
varför man står fast vid ursprungligt beslut.  
e) Proceduren gagnar tillit mellan olika parter: Det måste förekomma en 
tydlighet i fördelningen av ansvar mellan politiken och verksamheten som 
gagnar långsiktigt förtroende.  

Extern legitimitet 
C. Verksamheten – patienten: Till patient räknas givetvis den vårdsökande, 
men också dennes anhöriga och i förekommande fall även patient- och 
brukarorganisationer. Inslag i denna relation som beaktas är information, dialog, 
grund för beslut, omprövning av beslut, och konsistens i beslutsfattandet.  
 
Relevanta procedurer 
 
a) Bredda deltagandet: En grundtanke hos D&S är att relevanta parter ska 
medverka. Beroende på situationen kan deltagande bli aktuellt från inte bara 
enskilda patienter och deras närstående utan också och från 
patientorganisationer.  
b) Offentlighet: Detta inslag kan avse såväl dialog med enskilda patienter som 
organisationer. 
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c) Sammansatta skäl & faktorer: En central tanke hos D&S är att grunden för 
beslut ska kunna utvecklas och förklaras. G, M & S pekar på förmågan att göra 
avvägningar mellan olika principer och faktorer som grund för ett beslut, och att 
kunna förklara hur denna avvägning mynnat ut i ett viss beslut. Detta kan i vissa 
situationer kräva medverkan av patienter och organisationer.  
d) Möjlighet att ompröva individuella fall: Avser möjligheten att kunna 
erbjuda enskilda patienter och deras anhöriga någon form av prövning av beslut. 
En viktig egenskap är dock att på ett trovärdigt sätt kunna visa varför man står 
fast vid ursprungligt beslut.  
e) Sammanhållna beslut: Att varje beslut skapar sina villkor, innebär dock inte 
att beslutsfattaren kan växla mellan principer och bedömningar helt fritt. Det 
måste finnas en linje i beslutsfattandet som utvecklas allteftersom nya beslut 
tillkommer. 
 
D. Landstinget – allmänheten: Landstinget ska uppfattas som en helhet med 
alla dess ingående delar, såväl verksamhet som politiska institutioner. Men 
allmänheten avses den oorganiserade allmänheten (medborgarna) och även 
organisationer som förser dess med information, såsom massmedia.  
 
Relevanta procedurer 
 
a) Bredda deltagandet: En grundtanke hos D&S är att relevanta parter ska 
medverka. I detta fall kan det bli frågan om medverkan från allmänheten i olika 
former (medborgardialog, medborgarråd m.m.). 
b) Offentlighet: Detta avser olika former att kommunicera beslut mot 
allmänheten, t.ex. i form av information på hemsidor, via annonser eller annan 
form för offentliggörande.  
c) Sammansatta skäl & faktorer: En central tanke hos D&S är att grunden för 
beslut ska kunna utvecklas och förklaras. G, M & S pekar på förmågan att göra 
avvägningar mellan olika principer och faktorer som grund för ett beslut, och att 
kunna förklara hur denna avvägning mynnat ut i ett viss beslut. 
d) Utvärdering och omprövning av beslut: Avser förmågan att hitta former 
för utvärdering och omprövning av beslut på gruppnivå.  
e) Sammanhållna beslut: Att varje beslut skapar sina villkor, innebär dock inte 
att beslutsfattaren kan växla mellan principer och bedömningar helt fritt. Det 
måste finnas en linje i beslutsfattandet som utvecklas allteftersom nya beslut 
tillkommer 
 
Den ovan redovisade sammanställningen ger en antydan om vilka procedurer 
som kan vara aktuella i de fyra olika leden som kommer att studeras. Inom 
ramen för studien kan dock inte samtliga led undersökas i detalj – detta gäller 
särskilt de som avser extern legitimitet. I nedanstående tabell visas hur 
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procedurrättvisa kommer att uppfattas när de tre fallen hämtade från hälso- och 
sjukvården ska analyseras.  
 
Tabell 1. Analysmodell för procedurrättvisa som används i denna studie. 

 Öppenhet - 
kommunikation 

Relevans – 
grund för 
beslut 

Omprövning av 
beslut 

Stabilitet i 
handläggning

Internt inom 
verksamhet 

a) Medverkan av 
relevanta parter 
b) Kommunikation 
mellan parter 

c) Stöd för 
kriterier hos 
parter 
 

d) Procedur för 
omprövning som 
har stöd av parter 

e) Tydlig 
fördelning av 
ansvar mellan 
parter 

Verksamheten – 
den politiska 
nivån 

a) Medverkan av 
relevanta parter  
b) Kommunikation 
mellan parter 

c) Stöd för 
kriterier hos 
olika parter 

d) Procedur för 
omprövning som 
har stöd av parter 

e) Tydlig 
fördelning av 
ansvar mellan 
parter 
 

Verksamheten - 
patienten 

a) Medverkan av 
relevanta parter 
(patienter/ 
organisationer) 
b) Kommunikation 
mellan parter 

c) Stöd för 
kriterier hos 
patienter/ 
organisationer 
 

d) Utveckla och 
tillämpa procedur 
för omprövning 
av beslut 

e) Konsekvent 
tillämpning av 
principer 

Landstinget - 
allmänheten 

a) Medverkan av 
relevanta parter 
(medborgardialog 
etc.) 
b) Information, till 
allmänhet och 
media 

c) Söka stöd för 
principer hos 
allmänheten 

d) Utveckla och 
tillämpa procedur 
för utvärdering 
och omprövning 
av beslut 

e) Konsekvent 
tillämpning av 
principer 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Det huvudsakliga underlaget till denna rapport är de 22 intervjuer med 25 
personer som genomfördes under perioden november 2004 till och med maj 
2005. Av dessa genomfördes alla utom två som individuella intervjuer, medan 
de återstående var gruppintervjuer (2+1 personer15 samt 3 personer). Samtliga 
intervjuer har tagits upp elektroniskt (mp3) och därefter transkriberats. Vid 
analysen har programmet NVivo använts.  
 
Tabell 2. Antal personer intervjuade för studien uppdelade på kategorier och fall. 

 Politiker Administration Verksamhet Organisation 
Fallet A 4 1 3  
Fallet B 4 4 1 1 
Fallet C 4  116 2 
 
 
Därutöver har i samtliga tre fall visst skriftligt material använts, främst i fallet B 
och i begränsad utsträckning i fallen A och C.  
 
Att antalet personer i olika kategorier som intervjuats skiljer sig åt mellan fallen 
beror helt på karaktären av respektive fall - vilka personer som har sådan 
information att fallet kan beskrivas och analyseras. Fallen är olika och därmed 
skiljer sig behovet av informationsinhämtning.  
 
De 12 sjukvårdspolitikerna har valts så att 2 i varje fall ingår i majoriteten och 2 
tillhör oppositionen.  
 
Vid analys av ”fallen” har datatriangulering tillämpats, d.v.s. utsagor från olika 
personer ställts mot varandra och jämförts. För politikerintervjuerna har en enkel 
tematisk analys tillämpats som utgår från i förväg definierade frågor (deduktiv 
tematisk analys) 
 

                                           
15 Två personer deltog hela tiden medan en anslöt senare.  
16 I fallet C har verksamhetsföreträdaren intervjuats två gånger; första gången om befintliga regler och andra 
gången om mötet med patienter. 
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5. REDOVISNING AV TRE                            
FALL OM PRIORITERING 

5.1 Fallet A: Pojke med avvikande utseende 

Fallet A handlar om prioritering i klinisk vardagssjukvård. Fallet kan avgränsas 
då det avser en specifik händelse som ligger några år tillbaka i tiden. Det kom att 
beröra såväl verksamhetsnivån som den politiska nivån och rönte stor 
uppmärksamhet i massmedia. Fallet präglas av det faktum att ett barn och dess 
anhöriga stod i centrum.17  

5.1.1 Processen inom verksamheten 

Ledningen för en opererande klinik vid sjukhuset i B gjorde 1999 en prioritering 
(rangordning) av den egna verksamheten. Bakgrunden var klinikchefens åsikt att 
ransonering – främst i form av väntelistor – inte längre var en framkomlig väg i 
en situation där sjukhuset hade svårt att finansiera alla delar av verksamheten 
och där kliniken dessutom hade problem att besätta läkartjänster. Klinikchefen 
förordade istället en prioritering där några av de lägst rangordnade aktiviteterna 
skulle uteslutas ur klinikens arsenal. Man försökte hitta aktiviteter som inte hade 
några ”medicinska konsekvenser”. Beslutet att utesluta vissa aktiviteter vid 
kliniken skrevs in i sjukhusets verksamhetsplan från och med 1999 (se vidare 
nedan). Några särskilda insatser för att informera om beslutet gjordes 
inledningsvis varken inom sjukhuset eller gentemot sjukvårdsledningen – 
inklusive politikerna – eller mot allmänheten.  
 
Den aktuella kliniken liksom sjukhusledningen var medvetna om innehållet i 
prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) och det följande riksdagsbeslutet om 
prioriteringar från 1997 och ansåg att de hade stöd i dessa dokument för sin 
åtgärd. 
 
”…vi fick ju faktiskt order, höll jag på att säga, att vi skulle…att all kosmetik skulle bort, 
alltså …lagen kom ju 97, och kosmetik är ju grupp fyra. Och det skulle bort.” 

Chefläkaren vid sjukhuset i B 
 

Under år 2000 skickade emellertid barnkliniken vid sjukhuset i B en remiss till 
den klinik som gjort bortval, angående en 5-årig pojke med förfrågan om 
operation kunde genomföras. Flera remisser för samma typ av operation kom 

                                           
17 Att prioritering som berör barn får särskild uppmärksamhet framgår inte minst av det internationellt omskrivna 
fallet i Storbritannien som kallas Child B (se Ham och Pickard 1998).  
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också från primärvården. Den opererande kliniken besvarade samtliga remisser 
med att hänvisa till beslutet att inte längre utföra denna typ av operation. 
Motiveringen som lämnades var att kliniken gjort en prioritering med bortval 
och att denna låg fast. Muntliga kontakter skedde sedan mellan läkare vid de två 
klinikerna om möjligheten att ändå göra operationen, men dessa landade i ett 
ställningstagande från den opererande klinikens sida att en sådan aktivitet inte 
skulle utföras.  
 
Under 2001 tog pojkens föräldrar direkt kontakt med den opererande kliniken 
och förde fram argumentet att de tidigare av barnkliniken blivit lovade en 
operation. Det är dock oklart hur ett sådant löfte hade kommit till och när i tiden 
det lämnades. Föräldrarna ansåg att det hade lämnats vid kontakt med sjuk-
vården när pojken var ungefär 1 år. En tillförordnad chef vid den opererande 
kliniken tog då kontakt med barnkliniken, men det visade sig svårt att reda ut 
vad som tidigare hade avhandlats mellan läkare och anhöriga till pojken. Någon 
skriftlig dokumentation fanns inte att uppbringa utöver remissen från 2000. 
Anhörig fick beskedet att operationen inte kunde utföras eftersom denna 
aktivitet hade prioriterats lågt och valts bort. Verksamhetschefen hänvisade till 
beslutet vid kliniken, till skrivningen i verksamhetsplanen och det faktum att 
remissen skickats tillbaka till barnkliniken. En läkare på barnkliniken hävdade 
att han gjort flera framstötar för att få till stånd en operation, då pojken hade 
andra problem (sociala) förutom de kosmetiska. Läkaren hade bl. a. sonderat 
med sin verksamhetschef om en s.k. specialistvårdsremiss (till annat externt 
sjukhus) men detta blev inte tillstyrkt med motiveringen att åtgärden hade valts 
bort vid den egna sjukhuset med politikernas goda minne (se vidare nedan), 
varför det vore fel att köpa tjänsten från annat sjukhus.  
 
Vid sjukhuset i B insåg ledningen att informationen mellan klinikerna inte 
fungerade riktigt bra när fallet först blev aktuellt 1999. Information om att 
utesluta vissa medicinska åtgärder måste nå ut till andra kliniker liksom till 
primärvården. Man hann helt enkelt inte med detta när den opererande kliniken 
genomförde sin prioritering. Dessutom visade fallet att det är viktigt att 
dokumentera diskussioner med och utsagor till patienterna.  
 
”För vi vet ju att patienterna _ _ _ kan ju tolka vad man säger också på olika sätt. Och det är 
ju naturligtvis en ohållbar situation, så kan man inte ha det, men det är ju bra om sådana 
grejor där man - där man vet att det kan vara bra i framtiden, att man dokumenterar det. Så 
vi försöker ju uppmuntra en noggrann dokumentation.” 

Chefläkaren vid sjukhuset i B 
 
Under våren 2001 vände sig pojkens anhöriga till patientnämnden för att få till 
stånd en omprövning av beslutet. Chefläkaren vid sjukhuset i B fick ansvaret för 
att koordinera en genomgång av och en prövning av fallet (se vidare nedan).  
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5.1.2 Processen mellan verksamhet och politik 

Beslutet att inte längre utföra vissa medicinska aktiviteter inom den opererande 
kliniken fanns redovisat i den verksamhetsplan som sjukhuset lämnade till 
sjukvårdsledningen och den politiska nämnden. Verksamhetsplanen för år 1999 
och följande år hade antagits av politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden i 
landstinget P. Sjukhuset i B hade dock ingen kontakt med tjänstemännen i 
sjukvårdsledningen eller med politikerna i detta ärende när beslutet första 
gången fördes in i verksamhetsplanen. Någon reaktion på innehållet i planen 
kom aldrig från politikerna, men sjukhusledningen och kliniken ansåg att de 
underrättat politikerna om sitt principiella ställningstagande.  
 
”Men alltså, vi har… som jag kan se, så har vi inte fått någon skriftlig feedback från 
politikerhåll eller sjukvårdsledning: ’Ja, det här godkänns’, utan det är bara att ingen har 
opponerat sig. Så ser jag det.” 

Chefläkaren vid sjukhuset i B 
 
Sjukhusledningen, å andra sidan, anser att sättet att uttrycka sig i planen var 
väldigt standardmässigt och att det alls inte var ovanligt med bortval vid denna 
tid. Det var flera kliniker som beslutade att ta bort verksamhet.  
 
Flera politiker som ingick i hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget P vid 
tidpunkten då klinikens beslut först dök upp i verksamhetsplanen bekräftar att 
någon egentlig diskussion om innehållet aldrig förekom i första skedet. 
Politikerna tycks inte ha observerat att kliniken istället för att lösa sitt dilemma 
angående resurser och förväntad verksamhet med ransonering, denna gång valde 
att genomföra en prioritering med bortval. Politikerna hade förväntat sig att 
klinik- och sjukhusledningarna skulle lösa problemet på traditionellt vis. Vi hade 
inte hängt med, anser flera politiker, kliniken låg före oss i tänkandet om 
prioriteringar. 
 
”[Kliniken] var alltså lite progressiv, för det handlade ju om att dom fick besparingsbeting 
som dom visste dom skulle uppfylla. Och där så var vi kanske politiskt naiva eller vad du vill. 
Vi säger: Gör som ni vill, bara ni uppfyller villkoren, va. Eller uppfyller och kan visa på att ni 
har gjort en besparing inom dom ramar som vi har sagt att ni ska göra. Och utifrån detta så 
gör dom den här, men då har vi ingen känsla att det ska bli en sån här- ett sånt här resultat, 
förstår du? Alltså, här fick professionen, så att säga, hantera det och det var ingen som 
diskuterade om det skulle vara ett, också, ett politiskt beslut.” 

Sjukvårdspolitiker i landstinget P 
 
När pojkens föräldrar senare vände sig till media för att få uppmärksamhet kring 
fallet valde politikerna i landstinget P att utåt inta en låg profil. Det var den 
högsta tjänstemannen i sjukvårdsledningen som fick förklara och försvara 
beslutet utåt, mot media och allmänhet. Det fanns en känsla i nämnden, menar 
en politiker, att den inte tagit något beslut i frågan och därför inte behövde stå 
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för det utåt. Det fanns dock åsikter bland ledamöter i nämnden att man mer 
aktivt borde ha stöttat sjukvården när beslutet kritiserades.  
 
Sjukvårdsledningen hävdar att ett resultat av händelsen, när kliniken 
genomförde sin prioritering (och som skapade uppmärksamhet kring den 5-årige 
pojken), har blivit en större vakenhet för klinikernas ställningstaganden. 
Prioriteringar och bortval görs nu till enskilda ärenden så att den politiska 
nämnden kan få tydligare insikt i vad verksamheten har för sig. Det innebär inte 
att politiken ska ta beslut om medicinska prioriteringar. Men det skapar 
förutsättningar för en bättre dialog där parterna måste informera varandra och 
vara medvetna om hur den andra parten tänker och resonerar.  

5.1.3 Processen mellan verksamhet och patienter 

Den 5-åriga pojken företräddes av sina föräldrar i kontakterna med sjukhuset i B 
och landstinget P. Först togs muntliga kontakter med barnkliniken och den 
opererande kliniken. Men kan säga att läkare vid barnkliniken agerande i 
pojkens sak gentemot den andra kliniken. Remissen återsändes dock till 
barnkliniken och någon undersökning av pojken skedde aldrig vid den 
opererande kliniken. Ledningen vid denna klinik hävdade ståndpunkten att det 
inte var nödvändigt eftersom den efterfrågade åtgärden inte längre utfördes. Det 
räckte med att informera föräldrarna om klinikens principiella ståndpunkt och 
om beslutet.  
 
I sin skrivelse till patientnämnden i maj 2001 framförde pojkens mor sociala 
skäl till att sjukhusets vägran att göra operationen borde omprövas. Det framgick 
att pojken hade flera sociala handikapp och att inte minst det avvikande 
utseendet hade lett till att han blivit mobbad. Redan vid ett års ålder fick vi 
besked från barnkliniken att pojken skulle få en operaration före lekisstart, 
påpekade mamman till patientnämnden. Vi har fått positivt besked från en 
överläkare på den opererande kliniken via en barnläkare, menade hon, men 
chefen för kliniken har ändrat på beslutet. Vi blir nekade ett enkelt ingrepp som 
kommer att medföra lidande för både vår son och oss föräldrar, avslutade 
modern.   
 
Eftersom patientnämnden inte hade egen kapacitet att utreda och inte heller 
något mandat att ompröva beslut inom sjukvården valde man att hänskjuta 
ärendet till chefläkaren vid sjukhuset i B. Tillsammans med cheferna för de två 
inblandade klinikerna gick chefläkaren igenom fallet. De kunde tillsammans 
konstatera att journalen vid barnkliniken inte gav stor vägledning om pojkens 
problem. Kommunikationen mellan föräldrarna och läkarna hade främst varit 
muntliga. Chefläkaren var dock medveten om pojkens vidare problembild, där 
det avvikande utseendet bara var ett inslag. Någon möjlighet att göra en egen 
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utredning av pojkens problem fanns dock inte på detta stadium. De tre cheferna 
konstaterade att de inte kunde finna någon grund för att ett egentligt löfte om 
operation hade lämnats till pojkens föräldrar. Beslutet om att helt avstå från 
operation låg fast och det fanns många fall som var angelägna. Denna operation 
befann sig dock i en låg prioriteringsgrupp och ingen av de inblandade 
klinikerna var beredda att skjuta till resurser för att återuppta operationerna. 
Hade man tillstyrkt en operation för pojken hade det varit svårt att försvara 
varför andra patienter skulle nekas samma operation.  
 
Chefläkaren lämnade beskedet att sjukhuset inte kunde erbjuda operation 
muntligt till pojkens föräldrar under början av sommaren 2001. Samtidigt fick 
föräldrarna tips från chefläkaren om flera läkare som kunde utföra operationen 
med privat finansiering.  

5.1.4 Processen mellan huvudman och allmänhet 

Beslutet att inte längre utföra vissa aktiviteter vid sjukhuset i B hade aldrig nått 
ut till allmänheten. Sjukhuset hade ingen tanke på att låta offentliggöra den 
opererande klinikens beslut. Något offentliggörande kunde under alla 
omständligheter inte ske innan den politiska nämnden godkänt verksamhets-
planen. Tanken att sjukhuset skulle ansvara för att informera allmänheten 
framstod för sjukhus och klinikledningar som långsökt. 
 
”Jag tycker på något sätt att det här är en sån liten grej, sån liten del i vår verksamhet, så det 
ska det vara dom här större greppen liksom att hela lasarettet ska göra prioriteringar med 
alla sina operationer och hur lång tid ska dom vara. Men, alltså det här är ju en väldigt liten 
del och när ska man bestämma sig för att....- jag vet inte, alltså jag kan inte se något forum 
för hur det skulle ha presenterats till allmänheten...det här beslutet som togs 1999.” 

Verksamhetschefen vid den opererande 
kliniken 

 
”Nä, jag tror i princip att det är bra att man är så öppen och så tydlig som möjligt, men 
problemet är liksom att göra informationen så att den inte blir överväldigande och blir för 
stor. Om man får en informationsmassa som är möjlig att greppa och som folk kan förstå. Jag 
tror att det är svårt att göra listor på allt vi gör och inte gör. Som jag sade tidigare, för det är 
faktiskt ganska små specialiteter, så är det väldigt mycket som inte görs.” 

Chefläkaren vid sjukhuset i B 
 
Initialt förekom inte någon diskussion om sjukhusets prioriteringar i den 
politiska nämnden och heller inget formellt ställningstagande. Således hade 
lokala media aldrig hittat beslutet att utesluta vissa aktiviteter vid den 
opererande kliniken och det hade inte rapporterats till allmänheten.  
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Efter att ha misslyckats att få en omprövning av beslutet till stånd - genom att 
vända sig till patientnämnden - valde pojkens föräldrar att kontakta media. Fallet 
med pojken som nekades operation, rapporterades av både lokala media och 
riksmedia. Pojken och hans mamma förekom med namn och bild i tidningar. 
Som framgick ovan, valde landstingets politiker att hålla en låg profil när det 
gällde att förklara och försvara beslutet. Istället ankom det på sjukvårds-
ledningens högsta tjänsteman att i tidningar och TV förklara bakgrunden till 
beslutet.  
 
En rikstidning rapporterade i juli 2001: ”Många upprördes över historien om X 
som mobbades av sina kamrater på grund av sina _ _ _, men nekas operation av 
sitt hemlandsting P. Landstinget har ansträngd ekonomi och utför inte längre den 
här typen av ’skönhetsoperationer’. Det är de ensamma om i landet.”  
 
Sjukhuset i P höll fast vid sitt beslut och pojken opererades inte med offentlig 
finansiering. En privatperson skänkte emellertid pengar till en operation och 
denna genomfördes hösten 2001 med privat finansiering vid ett annat sjukhus.  

5.2 Fallet B: Varför får inte Agda hjälpmedel när 
Berta får? 

Fallet B är hämtat från ett område som ligger lite vid sidan av den kliniska 
sjukvården men som expanderat ganska ohämmat hos många huvudmän, 
nämligen hjälpmedel. Hjälpmedel är intressant därför att det rymmer en stor 
komponent av individuell efterfrågan men det har traditionellt varit svårt för 
huvudmännen att sätta in hjälpmedel i en prövning av individuella behov. Fallet 
är hämtat från en huvudman som under senare år gjort försök att systematisera 
förskrivningen av hjälpmedel och avgränsa det offentliga ansvaret.  

5.2.1 Processen inom verksamheten 

År 2001 beslutade landstingsstyrelsen inom landstinget S att inrätta en kommitté 
med uppgift att förtydliga landstingets ansvar för hjälpmedel, lämna förslag till 
prioriteringar, avgifter och eventuella avgränsningar inom hjälpmedelsområdet. 
I bakgrunden fanns ett politiskt beslut från 1986 som inte hade blivit genomfört 
(FU § 115/86). Det avsåg en tydligare gränsdragning mellan hjälpmedel som 
skulle subventioneras med offentliga medel och s.k. standardprodukter som 
landstinget inte skulle tillhandahålla. I praktiken hade inte beslutet från 1986 
inneburit någon skillnad, utan hjälpmedel kom att uppfattas som en fri 
”nyttighet”; något som den enskilde kunde efterfråga och som landstinget måste 
tillhandahålla.  
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Det innebar att hjälpmedel inte tilldelades patienter efter bedömning av behov i 
likhet med annan hälso- och sjukvård. Den ansvariga personalen gjorde i ringa 
grad en rangordning av små och stora behov, åtminstone fick detta inga 
märkbara konsekvenser vid förskrivningen av hjälpmedel. Resultatet visade sig i 
form av stora geografiska olikheter i tilldelningen av hjälpmedel inom 
landstinget S. År 1998 hade landstingsstyrelsen på nytt försökt ta tag i frågan om 
en avgränsning inom hjälpmedelområdet, men utan att det fick något genomslag 
i praxis. Det var fortsättningsvis lätt för förskrivarna att lämna ut stora mängder 
hjälpmedel till personer med lindriga funktionshinder, som aktivt efterfrågade 
dessa, medan personer med stora funktionshinder, som kunde bli hjälpta av 
tekniskt komplicerade och därmed kostsamma hjälpmedel, riskerade att få stå 
tillbaka. I takt med att ekonomin inom landstinget S försämrades riktades krav 
mot hjälpmedelsförvaltningen att den skulle begränsa sin budget och då blev det 
uppenbart att den förskrivande personalen uppvisade brister i förmågan att 
prioritera efter behov.  
 
Utnämningen av hjälpmedelskommittén var ett försök att knyta an till beslutet 
1986, men denna gång verkligen hitta former för en avgränsning mellan 
offentligt subventionerade hjälpmedel och sådana produkter som den enskilde 
själv hade att bekosta. Kommittén, som bestod av tjänstemän från landstingets 
centrala förvaltning samt representanter från primärvård, sjukhus och 
kommuner, hade att ta hänsyn till såväl lagstiftningen på området som 
landstinget egna politiska beslut. Första året ägnade kommittén åt att se över 
landstingets tidigare hjälpmedelspolicy, varefter den övergick till att förtydliga 
landstingets ansvar. I den senare uppgiften låg att viss verksamhet kunde hamna 
utanför ansvaret.  
 
I sitt arbete med att förtydliga landstingets ansvar utgick kommittén från en 
formulering i hälso- och sjukvårdslagen som säger att hjälpmedel är ”en 
individuellt utprovad produkt eller utrustning för den dagliga livsföringen och 
för vård och behandling”. Dessutom fanns ett lokalt politiskt beslut som gick ut 
på att det skulle krävas hälso- och sjukvårdspersonal, eller hälso- och 
sjukvårdskompetens, för bedömning, utprovning, anpassning och förändring av 
hjälpmedel. Kommittén tolkade lagen (HSL) så att den inte ger den enskilde rätt 
att få ett hjälpmedel utan enbart rätt att få en individuell bedömning av sitt 
behov – alltså en avsevärd skärpning av det tidigare gällande synsättet.  
 
”Och jag tycker då i alla fall generellt inom landstinget, att om vi efterlever dom beslut och 
regler som fanns, så hade vi hunnit mycket långt, mycket längre än vad vi är idag. Så det är 
inte bara regler och så, utan även beslut, så att säga. Och många av dom här besluten som vi 
har plockat fram här nu, eller som vi har förtydligat, dom är ju väldigt gamla dom är ju ifrån 
tidigt 80-tal, mitten på 80-talet.” 

Ledamot av hjälpmedelskommittén 
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Kommittén lanserade en ny definition av hjälpmedel: ”En produkt/utrustning där 
hälso- och sjukvårdspersonal erfordras för bedömning, utprovning, anpassning 
och träning.” Kommittén hävdade uppfattningen att hjälpmedel fortsättningsvis 
måste betraktas som en integrerad del av vård och behandling och att insatsen av 
hjälpmedel skulle anpassas till andra insatta åtgärder av landsting och kommun. 
Vidare ansåg kommittén att hjälpmedel skulle tydligare prioriteras efter den 
enskildes behov och även efter vårdinsatsernas nytta, och att hjälpmedlet kunde 
dras tillbaka av landstinget om det inte längre bedömdes göra någon nytta.  
 
Med politikernas goda minne slog kommittén fast en ny gräns mellan 
landstingets ansvar och vad som hädanefter skulle hamna utanför offentlig 
subventionering. I fortsättningen fick individen själv bekosta (a) hjälpmedel som 
inte kräver bedömning, utprovning eller anpassning av personal (standard-
artiklar), (b) förbrukningsartiklar, förslitningsdelar och reparationer som är 
”normal konsumtion”, (c) hjälpmedel för hobby- och fritidsverksamhet och (d) 
hjälpmedel till fritidshus. Efter förslag av kommittén, antog landstinget i S år 
2003 en ny hjälpmedelspolicy med denna innebörd.  
 
I sina kontakter med den personal som förskriver hjälpmedel – arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster – fann kommittén att en praxis hade utvecklats som i liten 
utsträckning anknöt till lagstiftningen och till de lokala politiska besluten. 
Kunskapen om vilka regler som borde styra ställningstaganden om tilldelning av 
hjälpmedel var dålig. En följd av landstingets nya policy var att ett mycket större 
ansvar lades på förskrivarna att göra en individuell behovsbedömning och 
prioritering av behov. Reaktionerna på kommitténs förslag bland den 
förskrivande personalen, främst arbetsterapeuter och sjukgymnaster, varierade 
alltifrån en negativ inställning – då man upplevde att det krävdes stora 
förändringar i yrkesrollen - till en positiv reaktion motiverad av att besluten 
öppnade för en mer rättvis förskrivning än tidigare.  
 
Under den tid kommittén verkade uppmuntrades personalen till att bilda 
arbetsgrupper som diskuterade de förslag som kom från kommittén. 
Inledningsvis fanns en stark önskan från förskrivarna att kommittén skulle vara 
ännu tydligare med att göra listor på vilka hjälpmedel som kunde förskrivas och 
vilka som skulle lämnas åt den enskilde att bekosta. Kommittén ansåg dock att 
detta var helt fel väg att gå och valde att lämna endast vägledande exempel, inte 
att göra avgränsningar av enskilda produkter. Undantag gällde särskilt dyra 
hjälpmedel som t.ex. elrullstolar, där kommittén lade fast tydliga kriterier för 
förskrivning. Eftersom hjälpmedelsområdet befinner sig under ständig för-
ändring och landstingets hållning ska vara att den enskildes behov och nytta ska 
avgöra rätten till hjälpmedel, blev det omöjligt för kommittén att en gång för alla 
lägga fast vad som skulle förskrivas och vad som inte skulle förskrivas. För att 
komma till rätta med den turbulens som uppkommit bland förskrivarna 
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initierade kommittén en utbildning av personalen. Förhoppningarna var att den 
förskrivande personalen gemensamt skulle kunna utveckla en professionell 
konsensus och etablera en praxis, i likhet med andra yrkesgrupper inom hälso- 
och sjukvården.  

5.2.2 Processen mellan verksamhet och politik 

Den kommitté för översyn av hjälpmedelsområdet som landstinget S inrättade 
2001 kom att arbeta mycket självständigt. Nya direktiv från landstingets 
politiska ledning ansågs inte vara nödvändiga. De grundläggande principerna för 
hur man skulle se på hjälpmedel var sedan tidigare fastlagda av politiska 
beslutsfattare, som t.ex. att vissa kategorier hjälpmedel skulle kunna definieras 
som standardartiklar där den enskilde själv fick stå för hela kostnaden. 
Uppdraget för kommittén var att hitta former för att i kunna omsätta principerna 
i handling bland förskrivarna. Hjälpmedelskommitténs ordförande, en av 
chefstjänstemännen inom hjälpmedelsförvaltningen, hade fortlöpande kontakter 
med ledande politiker inom landstinget för att berätta om hur kommittén såg på 
arbetet och vilka konsekvenser man kunde förvänta sig av de ställningstaganden 
som kommittén gjorde. Ordföranden upplevde att han fick stöd från politiskt håll 
för det arbete kommittén bedrev. Inga nya politiska beslut efterfrågades av 
kommittén utan denna arbetade mot bakgrund av de beslut som redan var 
fattade, men som tidigare inte hade implementerats.  
 
Ledande politiker inom landstinget S förklarar att de var nöjda med det arbete 
som kommittén utförde. De uppfattar kommitténs arbete som ett bra exempel på 
hur verkställigheten av politiska beslut har genomförts i dialog med brukar-
organisationer, vilket gjort att få invändningar mot den nya hjälpmedelspolicyn 
har nått den politiska nivån (se vidare nedan). Politikerna säger att de hela tiden 
haft uppfattningen att de tidigare besluten angående hjälpmedelsområdets 
reformering har varit tillfyllest. De har legat lågt i denna fråga, då det riskerade 
att framstå som ett politiskt misslyckande att de beslut som tillkom för nästan 
två decennier sedan inte tidigare hade kunnat effektueras. 

5.2.3 Processen mellan verksamhet och patienter 

Hjälpmedelskommittén var tidigt på det klara med att en förutsättning för att den 
skulle lyckas förändra landstingets policy var en dialog med regionala organisa-
tioner som representerar funktionshindrade. Denna dialog skulle dels gälla bak-
grunden till landstingets önskan att omsätta de sedan tidigare tagna politiska 
principerna i praktiken och dels vad det var landstinget önskade åstadkomma. 
Inom landstinget S fanns sedan tidigare ett brukarråd där sex-sju olika 
organisationer var representerade tillsammans med den regionala delen av 
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paraplyorganisationen HSO. Ordföranden i hjälpmedelskommittén var den som i 
egenskap av chefstjänsteman inom hjälpmedelsområdet företrädde landstinget i 
rådet. Det innebar att han kunde förmedla förstahandsinformation från 
kommitténs arbete vid varje möte med rådet och ta med sig frågor och syn-
punkter tillbaka till kommittén. Kommitténs ordförande beskriver kontakterna 
med rådet, och kontakterna direkt mot olika föreningar, som omfattande. 
 
”Så den gruppen [brukarrådet] har jag träffat kontinuerlig, men sen har jag ju också träffat, 
bland annat reumatikerföreningen, varit ute på deras möten … två eller tre gånger, tror jag 
det är, med just reumatikerföreningen. Sen har vi brukarråd ute i alla kommuner som jag gått 
runt och pratat med. Sen har jag blivit inbjuden då till olika utbildningar och seminarier som 
brukarorganisationerna har då, där jag har pratat om dom här frågorna.” 

Ordföranden i hjälpmedelskommittén 
 
Kommitténs ordförande anser att det först och främst gällde att vara klar och 
tydlig i sitt budskap, och att han aldrig försökte dölja för brukarorganisationerna 
att individer riskerade att uppleva landstingets förändrade policy som en 
försämring. Jag tror att vi har fått respekt för vårt arbete och att organisationerna 
tycker att vi gjort vårt arbete på ett rigoröst sätt, hävdar han. Det var möjligt att 
skapa förståelse för och en uppslutning bakom kommitténs strävan att 
åstadkomma större likhet inom landstinget vid förskrivning och likhet mellan 
olika grupper av funktionshindrade.  
 
Kontakterna mellan kommittén och brukarorganisationerna var omfattande i ett 
första skede när hjälpmedelspolicyn skulle revideras. Kontakterna var mindre 
omfattande i senare skeden när kommittén arbetade med att ta fram exempel för 
att vägleda förskrivarna angående gränsdragningen mellan hjälpmedel och 
standardprodukter. Kommitténs ordförande framhåller att han vinnlade sig om 
att förklara bakgrunden och hur olika förändringar passade in i ett större 
sammanhang. En person som representerar brukarorganisationerna, med insikt i 
processen, menar att det är oklart om organisationernas synpunkter egentligen 
påverkade utformningen av hjälpmedelspolicyn. Organisationerna uppskattade 
dock möjligheterna att framföra synpunkter och att dessa bemöttes seriöst av 
landstinget.  
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”Jag kan säga ’Men det här tycker jag är fel, jag tycker att det är orimligt och så lägger jag 
fram hur jag ser på det problemet. Och då kan jag få tillbaka ett svar: ’Att, ja men du kanske 
har rätt i det du säger, vi går vidare och kollar upp det här’. Och bara genom att man får 
fram det, så känner man att det finns vinster i samverkan._ _ _Att man värdesätter oss som 
resurs.” 

Representant för brukarorganisationer 
 
Den intervjuade från brukarorganisationerna menar att det kanske inte är helt 
realistiskt att organisationerna ska vara med och ha synpunkter på varje enskild 
förändring som landstinget gör. Brukarorganisationernas interna dialog tar tid 
och är egentligen inte anpassad till det kommunikationssamhälle som lands-
tinget är en del av. Dialogen har dock ökat förståelsen bland organisationerna 
för landstingets arbete, utan att dessa därför visat sitt gillande av förändringarna. 
 
Den förändrade policyn på hjälpmedelsområdet har inneburit en stor omställning 
för den förskrivande personalen inom landstinget S. Under 2004 bildades lokala 
yrkesgrupper för sjukgymnaster och arbetsterapeuter vid de olika geografiska 
enheterna för rehabilitering. I dessa diskuterades olika typfall vid förskrivning 
av hjälpmedel och hur man skulle kunna hitta en gemensam hållning. Men det 
gällde dessutom att försöka få in allmänläkare och distriktssköterskor i 
diskussionen så att man tillsammans kunde hitta en gemensam hållning mot 
patienterna. En chef på en av landstingets rehabiliteringsenheter bedömer att 
personalen har ett långt arbete framför sig innan den hittat en trygghet i den nya 
yrkesrollen. Diskussionerna har varit heta och vållat stor frustration bland 
förskrivarna. Att förklara landstingets nya policy för brukarna kräver att man är 
säker i sin egen yrkesroll.  
 
”För är vi tydliga accepterar dom flesta ett förändrat förhållningssätt, men det är klart att det 
händer att det kommer patienter hit som har legat på sjukhuset i T och säger att där fick dom, 
men här ska dom få köpa. Och det är ju inte så roligt, då känner dom ju sig orättvist 
behandlade och det blir diskussioner. Så vår hjälpmedelsassistent, som ansvarar för 
hjälpmedelsförrådet, hon får ju många gånger överlämna dom här heta diskussionerna till 
förskrivarna, till arbetsterapeut eller sjukgymnast.” 

Chef inom rehabiliteringsenhet 

5.2.4 Processen mellan huvudman och allmänhet 

Inom landstinget S utlöste revideringen av hjälpmedelspolicyn, och arbetet med 
att omsätta de nya riktlinjerna i praktisk handling, en omfattande diskussion om 
behovet av information till allmänheten. Bland den förskrivande personalen 
fanns en stark önskan att landstinget skulle annonsera i dagspressen och berätta 
för allmänheten om den nya situationen. Därigenom hoppades personalen slippa 
ifrån en del av bördan att själva stå för all information vid mötet med 
patienterna.  
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I hjälpmedelskommittén diskuterades frågan om information till allmänheten 
ingående och landstingets informationsavdelning kopplades även in. I sam-
förstånd kom man överens om att den linje som landstinget borde inta var att 
helt avstå från en annonskampanj. Skälen till detta var flera: informations-
avdelningen menade att en annons måste ha en tydlig målgrupp, inte bara 
befolkningen i allmänhet. Det fanns en rädsla för att annonsering om för-
ändringarna på hjälpmedelsområdet skulle skapa mer oro än nytta. Kommitténs 
ordförande förtydligade problematiken genom att illustrera hur personer som 
redan har hjälpmedel förskrivna, och inte är berörda av förändringen, riskerade 
att bli oroliga helt i onödan. Detta fick vägas mot förutsättningarna att nå 
blivande hjälpmedelsanvändare, och dessa skulle ändå ha glömt bort budskapet i 
annonsen vid den tidpunkt då förskrivning var aktuell. Kommittén drev med 
stöd av informationsavdelningen linjen internt inom landstinget att all 
information om hjälpmedel måste individanpassas och lämnas i samband med 
förskrivning.  
 
För att i någon mån gå personalen till mötes gick kommittén med på att låta 
producera en informationsfolder som skulle vara tillgänglig i alla väntrum i 
landstinget S och som förskrivarna skulle kunna lämna till patienter. 
Kommitténs ordförande menar att landstinget valde rätt väg när det gäller 
information. 
 
”Och jag tror såhär, med facit i hand tycker jag nog ändå att vi valde rätt väg. Vi ska jobba 
mycket mot förskrivarna och mot brukarorganisationerna - informera om allt, för dom träffar 
vi regelbundet. Så dom är uppdaterade och känner att dom äger frågan. Jag tror att det har 
varit riktigt.” 

Ordföranden i hjälpmedelskommittén 
 
Förändringen av landstingets hjälpmedelspolicy har resulterat i en del 
uppmärksamhet i media, men journalisterna har inte hittat många kritiska röster i 
samhället vilket medfört att artiklarna har blivit ganska återhållsamma. Möjligen 
beror detta på att brukarorganisationerna har visat förståelse för förändringarna 
och att det därmed har varit svårt för journalisterna att hitta kritiska röster i dessa 
led.  

5.3 Fallet C: Gärna ett konstgjort barn men inga 
syskon 

Fallet C avser en klinisk verksamhet där den medicinska teknologiutvecklingen 
har varit stark under de senaste 10-15 åren. Den har dock i många länder 
betraktats som kontroversiell med avseende på det offentliga ansvaret för 
finansieringen. Det handlar om ofrivillig barnlöshet (infertilitet) där den svenska 
linjen numera är tydlig – verksamheten hör hemma inom den offentligt 
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finansierade sjukvården men inte till vilket pris som helst. Alla huvudmän har på 
något sätt etablerat regler som sätter gränser för det offentliga ansvaret. Vilken 
nivå som tar ansvar för dessa regler kan dock variera från huvudman till 
huvudman.  

5.3.1 Processen inom verksamheten 

Vid sjukhuset i M bedrivs sedan många år inom kvinnokliniken en mottagning 
för par som vill ha hjälp med ofrivillig barnlöshet (infertilitet). Personellt är 
denna verksamhet blygsam och omfattar en halv läkartjänst (som delas mellan 
två personer) samt en sjukskötersketjänst (som delas av tre personer). 
Verksamheten har dock expanderat över tiden och det beror på skifte i de 
medicinska teknologier som erbjuds barnlösa par. Operativa ingrepp vid 
infertilitet är i stort sett ett avslutat kapitel och har framför allt ersatts med 
provrörsbefruktning eller IVF (in vitro-fertilisering). Inledningsvis utfördes vid 
kliniken 30 IVF per år, senare ökade antalet till 50 och var i slutet av 1990-talet 
88. Under verksamhetsåret 2003/04 gjordes 156 IVF vid sjukhuset. IVF-
behandlingen utförs i samarbete med ett universitets- regionsjukhus 
(plockningen av ägg från kvinnan). Väntetiden för par som söker hjälp vid 
sjukhuset ligger på maximalt tre månader för en första undersökning vilket de 
ansvariga vid kliniken tycker är acceptabelt. Väntetiden till försök med IVF 
beräknas till knappt sex månader.  
 
En viktig förutsättning för att kliniken ska kunna balansera efterfrågan från 
barnlösa par mot de personella och ekonomiska resurser som är avsatta till 
denna verksamhet är att regler för tillträde till undersökning och behandling 
finns och strikt tillämpas. Kliniken lägger stor vikt vid att väntetiderna ska 
kunna hållas på en nivå som de ansvariga upplever som rimlig och reglerna är en 
nödvändig regulator av verksamheten.  
 
Insatser vid infertilitet tillhör inte de högst prioriterade verksamheterna ur 
klinikens perspektiv. Det finns annat som måste hanteras, antingen därför att det 
är reglerat i lag (aborter) eller har en hög medicinsk prioritet (cancersjukdomar). 
Verksamheten för att hjälpa barnlösa har trots detta expanderat och det vore ur 
klinikens perspektiv svårt att minska på omfattningen. Infertilitetsbehandlingen 
är numera etablerad och måste hållas på en nivå som tillfredsställer efterfrågan. 
En dålig balans mellan tillgång och efterfrågan skulle omedelbart visa sig i form 
av klagomål från patienter, de som önskar bli patienter och från patient-
organisationer. Så länge kliniken inte uppfattar att det finns omfattande klago-
mål som avser tillgängligheten tolkar man detta som att uppdraget hanteras 
tillfredsställande. När kliniken - på grund av läkarbrist - ett år tvingades göra 
uppehåll längre än vanligt med infertilitetsmottagningen, utöver det vanliga 
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sommaruppehållet, reagerade en patientorganisation omedelbart och ville för-
vissa sig om att inga permanenta inskränkningar hade beslutats.  
 
De regler som kliniken tillämpar kan indelas i två huvudkategorier. För det 
första sådana som anger vilka som över huvud taget kvalificerar sig för att få 
hjälp som är subventionerad med offentliga medel. För det andra, regler som 
anger hur omfattande insatser som landstinget bjuder på. I den första kategorin 
finns sådana regler som är absoluta, där individen har litet eget handlings-
utrymme och sådana som medger att den enskilde själv påverkar sin situation. 
Till de förstnämnda hör de åldersrelaterade reglerna som säger att kvinnan ej ska 
vara över 40 år och mannen ej över 55 år. I detta fall stödjer sig kliniken på 
anvisningar från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13) som säger att kvinnan inte 
ska ha kommit in i en ålder med avtagande fertilitet och att mannen måste kunna 
bedömas ta ett föräldraansvar under barnets hela uppväxt. Regler som den 
enskilde själv kan påverka gäller krav på ett års äktenskap eller sammanboende 
under äktenskapsliknande förhållanden, samt för kvinnan en viktgräns, BMI ej 
över 35. Regeln för vikt är en lokal tolkning av diskussionen i professionella 
grupper. Dessutom ställs kravet på paret att de försökt åstadkomma en graviditet 
under ett års tid utan att lyckas, vilket är den medicinska professionens 
definition på infertilitet.  
 
Att paret ligger inom åldersgränsen, samt att kvinnans vikt håller sig på rätt 
nivå, är ganska lätt att kontrollera, och till viss del gäller det också att paret är 
sammanboende; det övriga bygger på att patienterna är ärliga vid kontakterna 
med sjukvården.  
 
De par som kvalificerar sig för hjälp mot sin barnlöshet erbjuds maximalt tre 
försök med IVF. Antalet försök per par vid kliniken har ökat något sedan 
tidigare och ligger på den högsta nivån i landet; det finns landsting som erbjuder 
maximalt två offentligt finansierade försök.  
 
Paret får dock inte ha något gemensamt barn sedan tidigare och liksom alla 
landsting i Sverige åtar sig landstinget R att stödja tillkomsten av ett barn med 
skattemedel, men inga syskon.  
 
De regler som begränsar volymen för totalt antal IVF-försök vid kliniken 
(maximalt tre försök och inga gemensamma barn) har inte sitt ursprung i 
nationella föreskrifter. De har tillkommit inom det landsting som sjukhuset 
tillhör, är beslutade av den medicinska ledningen med de politiska 
beslutsfattarnas goda minne (se vidare nedan). Bakgrunden är helt enkelt 
begränsade resurser och kravet på att verksamheten för att hjälpa barnlösa par 
inte får expandera ohämmat. Den får inte tränga ut annat som kliniken anser 
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nödvändigt att tillgodose och allt måste hålla sig inom de ekonomiska ramar 
som politikerna anvisat.  
 
Den läkare vid kliniken som är ansvarig för infertilitetsbehandlingen menar att 
det är nödvändigt med regler att luta sig mot i kontakterna med patienterna. 
Vissa regler är klart medicinskt motiverade, medan andra finns där av resursskäl 
– att kliniken, sjukhuset och landstinget tvingas sätta upp gränser för hur mycket 
hälso- och sjukvården får kosta och det är många verksamheter som ska dela på 
tillgängliga resurser. De flesta bestämmelser har sitt ursprung i nationella 
förordningar (åldersgränser), i diskussioner i medicinska sällskap som omtolkats 
lokalt (BMI35) eller har tagits av medicinsk ledning vid sjukhuset (tre försök). 
Läkaren säger sig kunna stå bakom reglerna i kontakterna med patienterna.  
 
”Ja, den enda regeln som jag skulle kunna tycka var helt okej att ändra på, det är gemensamt 
barn. Alltså, det är ju inte medicinskt grundat överhuvudtaget, att neka par behandling bara 
för att dom har gemensamt barn. Och där skulle jag kunna tycka såhär, att just nu är jag inte 
säker på att vi, med den bemanningen och den organisation vi har nu, skulle kunna ta emot 
dom som önskar behandling för syskon, utan att väntetiden ökar. Om väntetiden ökar skulle 
det inte kännas något bra, det känns bra att ha en väntetid [till IVF] på sex månader. Men om 
vi kunde omorganisera så att vi kunde ta emot syskonbehandling, och fortfarande hålla oss 
till en arbetsbörda som var rimlig och till en väntetid som var rimlig, då tycker jag att det 
skulle kunna kännas bra att ge dom syskonbehandling. Men. min trygghet i det är väl att vi 
lämnar dom ju inte helt i sticket. Om det inte fanns privat behandling att tillgå så skulle det 
kännas ännu mer ’kinkligt’, det finns privat behandling att tillgå även om alla inte kan komma 
i åtnjutande av det av ekonomiska skäl.” 

Överläkare vid sjukhuset i M 

5.3.2 Processen mellan verksamhet och politik 

Landstinget R, där sjukhuset i M ingår, har nyligen ändrat sin organisation 
genom att bl. a. slopa politiska driftstyrelser. Den politiska makten koncentreras 
till fullmäktige och landstingsstyrelsen. Dessa nivåer ska tydligare företräda 
befolkningen och ta kontroll över prioriteringar. Men samtidigt innebär den nya 
rollfördelningen ökat ansvar och ökade befogenheter för chefer på 
verksamhetsnivån.  
 
Landstinget R ägnar sig åt prioritering av medicinsk verksamhet. Eftersom 
resurserna är begränsade måste prioriteringar göras utifrån de principer som 
riksdagen slagit fast, anger landstinget i sina policydokument. I detta landsting 
faller emellertid ett mycket stort ansvar på chefer i vården och medicinska 
befattningshavare att bedriva den faktiska prioriteringen. Genom politiska beslut 
fördelas pengar till stora medicinska verksamhetsområden – närsjukvård, 
medicin, kirurgi etc. Avvägningen av hur resurserna ska fördelas vidare ner i 
systemet sker helt utan politiska beslut. Den del av kvinnokliniken vid sjukhuset 
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i M som är avsatt för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par får sin del av resurserna 
efter interna diskussioner inom kliniken. Läkarna som grupp träffas vid något 
tillfälle per år för att bedöma om de olika verksamheterna klarar sina åtaganden 
– om inte kan det bli aktuellt att omfördela resurser. Men läkarnas 
ställningstaganden bygger inte på att patienternas behov vägs mot varandra, utan 
de utgår från faktiska förhållanden inom befintlig verksamhet. Klarar vi de 
åtaganden som vi som läkare anser att kliniken ska uppfylla? Är väntetiderna vid 
vår klinik rimliga, med hänsyn tagen till varje verksamhet som här bedrivs?  
 
Infertilitetsbehandlingen, inklusive de regler som styr tillgängligheten och 
volymen på IVF-behandlingarna, har inte varit föremål för några politiska 
beslut. Detta är en medveten hållning från den politiska nivån inom landstinget 
R, där relationen mellan politik och chefer i verksamhet bygger på att de senare 
ser till att de ekonomiska ramarna hålls och därför måste, om så krävs, införa 
regler som styr tillgängligheten. För infertilitetsbehandlingen kan politikerna 
avläsa resultatet genom frånvaron av klagomål från allmänheten. En politiker 
ansvarig för hälso- och sjukvården inom landstinget R säger apropå den regel 
som hindrar par med gemensamt barn att få hjälp: 
 
”Jag kan tala om för dig att jag har hittills inte fått en enda familj som har vänt sig till mig, 
och jag har ändå varit ansvarig dom sista fem, sex åren för den här verksamheten. Jag har 
inte hört någon som har haft barn tidigare som har vänt sig till mig och klagat på 
förfaringssättet.” 

Sjukvårdspolitiker 1 i landstinget R 
 
Den politiska ledningen i landstinget är medveten om att regler för tillgänglighet 
finns för behandling av ofrivillig barnlöshet. Politikerna tycker dock inte att 
etablerandet av sådana regler är en uppgift för dem. Samtliga regler uppfattas 
som möjliga och lämpliga att formuleras av medicinskt skolad personal – det 
följer av rollfördelningen i landstinget, som går ut på att politiker inte ska agera 
på denna nivå. Det är endast undantagsvis som politiska beslutsfattare är 
beredda att backa upp professionella beslutsfattare, om de senare efterfrågar 
vägledning, vilket de sällan gör. Det är främst läkarna som får ta diskussionen 
med patienterna och när de gör en prioritering måste de kunna stå för den och 
kunna motivera sitt beslut. En sjukvårdspolitiker säger apropå den regel vid 
kvinnokliniken som anger att maximalt tre försök med IVF erbjuds: 
 
”Dom gör ju sina medicinska bedömningar och dom ifrågasätts ju aldrig av en politiker. 
Dom är ju suveräna att fatta dom besluten. Och saknar dom medicinska argument för att inte 
kvinnan ska få ett försök till, så att säga, så då måste dom ju ha möjlighet att kunna ge det.” 

Sjukvårdspolitiker 2 i landstinget R 
 

Den medicinska professionen efterfrågar inte heller ett politiskt beslutsfattande 
som stöd för prioriteringar, så länge de ekonomiska resurser som tillförs 
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verksamheten räcker för att utföra det som professionen anser att den bör göra 
inom den egna kliniken. Om läkarna däremot skulle hamna i ett läge där 
resursanvändningen skulle ställas på sin spets, där valet stod mellan att missköta 
uppdraget eller helt välja bort en medicinsk verksamhet, t.ex. behandling av 
barnlösa par, då skulle frågan om politiskt stöd hamna i ett annat läge. Om olika 
gruppers behov handgripligen skulle ställas mot varandra och företrädare för 
patientgrupper skulle argumentera för sin sak offentligt, då skulle professionen 
få mycket svårt att föra denna diskussion på egen hand. I det fallet blev frågan 
om politiskt ansvarstagande synnerligen aktuell.  

5.3.3 Processen mellan verksamhet och patienter 

De patienter som söker till kliniken för infertilitetsproblem uppfattar den 
ansvariga läkaren som i regel mycket väl pålästa. Man kan räkna med att de 
regler som kliniken tillämpar kommer att vara kända utanför sjukhuset, bland 
många patienter. Kliniken är beroende av att kunna upprätthålla de regler för 
tillträde och behandling som man etablerat, för att inte balansen mellan tillgång 
och efterfrågan ska rubbas, och det förutsätter att patienterna har tillit till 
klinikens tillämpning av reglerna. Om dessa skulle praktiseras helt godtyckligt 
skulle snart missnöjet bland patienterna göra det omöjligt att bedriva 
verksamheten. Så resonerar den ansvariga läkaren.  
 
”Det jag nekar en patient, det ska den patienten veta att det nekar jag alla som är i den 
situationen.” 

Överläkare vid sjukhuset i M 
 
Detta gäller reglerna för tillträde och behandling och någon individuell prövning 
av patienternas behov i relation till andra patienter sker inte, utan en rak kö 
tillämpas. Hur förtvivlad man än är kommer ingen att gå före i kön till utredning 
och IVF. 
 
Vid det första samtalet med paret (man behandlar alltid par även om orsaken till 
infertilitet kan spåras till en partner) går ansvarig läkare igenom samtliga regler, 
motiverar varför de finns till och i vilka situationer de kommer att tillämpas. Det 
är mycket sällan som patienterna ifrågasätter några regler. Från klinikens sida 
uppfattas detta som ett resultat av, dels att man från början är tydlig med vad 
som gäller och att det gäller för alla patienter, och dels på att kliniken - trots 
vissa inskränkningar - i ett nationellt perspektiv ligger på ett riksgenomsnitt eller 
i vissa fall på den övre delen av skalan när det gäller vad som kan 
tillhandahållas.  
 
De regler som har en medicinsk bakgrund – kvinnans vikt och åldersgräns – 
uppfattas ur klinikens perspektiv inte som särskilt problematiska att kunna 
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motivera. Antingen finns en god evidens att stödja sig på eller också – i det fall 
professionell konsensus saknas nationellt – har man i den grupp vid kliniken 
som ansvarar för infertilitetspatienter diskuterat fram en regel som man 
tillsammans står för. Att det finns en gräns för antalet försök med IVF upplevs 
inte heller som något problem – tre försök betraktas som rimligt och patienten 
har därmed fått en god behandling. Att kliniken inte åtar sig att hjälpa par med 
gemensamt barn, är visserligen en regel som inte har en medicinsk bakgrund, 
utan beror på begränsade resurser, men den upplevs som nödvändig givet 
situationen vid kliniken. I det fallet finns möjligheten att hänvisa till privat 
behandling vilket gör beskedet mindre dramatiskt – att landstinget inte 
finansierar tillkomsten av ett syskon betyder inte att dörren är helt stängd för 
paret. Det skulle kännas svårare om inte det privata alternativet existerade, 
menar den ansvariga läkaren.  
 
Något utrymme för att göra undantag från reglerna finns egentligen inte vid 
kliniken. Det skulle som tidigare framgått kunna leda till att patienterna tappar 
förtroendet för verksamheten. Den grundläggande hållningen är att alla ska 
behandlas lika. Däremot finns möjlighet att i den lilla gruppen av personal 
överväga om patienter ska kompenseras på något sätt, i de fall man anser att inte 
alla givits samma möjlighet till behandling. Det kan till exempel gälla om 
patienten inte fått rätt information i rätt tid på grund av ett misstag som ligger 
hos kliniken. Det från klinikens sida mest genomgripande avsteget gällde att 
hjälpa ett par, där det gemensamma barnet hade en begränsad förväntad 
livslängd, med att få ett syskon.  
 
Det går inte att påstå att kliniken har en väl etablerad procedur för att hantera 
klagomål från patienter med infertilitetsproblem. Eftersom det egentligen inte 
förekommer att någon patient vägrar finna sig i de uppsatta reglerna, finns ingen 
praxis utvecklad. Möjligheten finns i princip att vända sig högre upp i den 
medicinska hierarkin, till klinikchef och en nivå högre. Den politiska nivån 
befattar sig inte med individuella klagomål utan hänvisar alltid tillbaka till 
verksamheten.  
 
I Sverige finns en patientorganisation för infertila (IRIS) vars principiella 
ståndpunkt är att om regler som begränsar tillträdet till behandling och antalet 
behandlingar är nödvändiga, ska likhet råda över hela landet. IRIS är skeptisk 
till politiska beslut som begränsar tillträdet till vården, utan föredrar ett 
professionellt beslutsfattande så långt ner som möjligt i sjukvårdens 
organisation. Patienten litar mer på läkare än på politiker, menar IRIS 
representant i landstinget R. Detta gäller även för regler som inte har en 
medicinsk grund. 
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”Om läkaren framför det som att vi måste främst tänka på dom som inte har något barn alls, 
tror jag att om det var en politiker och en läkare som sa samma sak, så skulle man lita mer på 
läkaren.” 

Representant för patientorganisation 

5.3.4 Processen mellan huvudman och allmänhet 

 
Det finns en genomgående positiv inställning hos den politiska ledningen inom 
landstinget R till att möta befolkningen i diskussioner om sjukvårdens uppdrag 
och hur man ska kunna få tillgängliga resurser att räcka till ökade krav på vård. 
Denna diskussion vill landstingsledningen föra på ett allmänt och övergripande 
plan. Eftersom inte politikerna anvisar hur prioriteringar ska gå till på sjukhus- 
eller kliniknivå, och inte heller vill ha inflytande över dessa beslut, blir det under 
sådana förhållanden svårt för politikerna att föra fram en egen åsikt till 
allmänheten på en hög detaljeringsnivå. Arbetsgrupper i landstinget med 
representation från den politiska nivån och den medicinska professionen har 
diskuterat principer för prioritering. Några politiska beslut om hur insatser för 
par med problem att få barn ska vägas mot andra verksamheter har aldrig tagits. 
Det finns således inte mycket att förmedla till allmänheten i denna fråga utöver 
de ställningstaganden som är gjorda av den medicinska professionen. I mötet 
med allmänheten får politikerna rollen som förmedlare av hur professionen 
tänker beträffande avgränsningar inom ett visst medicinskt område.  
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6. POLITIKERNAS SYN PÅ           
LEGITIMITET VID PRIORITERING 

I en demokrati är legitimitet ett centralt begrepp – det innebär att medborgarna 
erkänner rätten för politiska institutioner att fatta även svåra beslut och helst ska 
tilltron vara så stor att politiker vågar ta beslut som de anser gagna det allmänna 
bästa - även om någon kan känna sig förfördelad. Klarar dagens politiska system 
att fördela sjukvårdens resurser på ett sätt som befolkningen kan acceptera? Tror 
våra politiker att man kan komma dithän att medborgarna kan bli överens om 
fördelningen av sjukvårdens resurser? Vilka procedurer är viktiga att utveckla 
och tillämpa för att förstärka befolkningens förståelse för prioriteringar, även där 
situationer med bortval kan bli aktuella? Dessa frågor är väsentliga för en 
organisation där finansiering av tjänster är kollektiv och alla medborgare måste 
dela på vårdens resurser. I studien intervjuas 12 sjukvårdspolitiker som fick 
svara på frågor som anknyter till olika aspekter av systemlegitimitet och rättvisa 
vid fördelning av resurser. Flera frågor utgår från de villkor om procedurrättvisa 
som lanserats av Daniels och Sabin (2002).  

6.1 Förtroendet för politiska institutioner 

Intervjupersonerna fick först reflektera över om allmänheten har ett sådant 
förtroende för politiska/demokratiska institutioner att dessa kan ta beslut om 
begränsningar av vård. Därefter följde frågor om vad som kan göras för att 
förbättra förtroendet.  
 
Bland sjukvårdpolitikerna återfinns varierande uppfattningar om huruvida 
medborgarnas förtroende medger att beslut tas om begränsningar av sjukvårdens 
meny. En vanlig inställning är att politiska institutioner generellt sett saknar 
folkligt stöd för att göra tydliga bortval. Argumentet att ”jag är över huvud taget 
inte vald för att försämra sjukvården”, framfördes av ett fåtal politiker. Däremot 
ansåg politikerna att det kan vara väl så svårt att få acceptans hos den 
medicinska professionen för att ta bort saker, som hos allmänheten.  
 
Man kan notera att politikernas uppfattningar varierar (i viss mån) beroende på 
vilken situation dessa befinner sig i – t.ex. om de själva upplevt en uppslitande 
diskussion om strukturbeslut (nedläggningar av sjukhus etc.). Det är inte helt 
förvånande att sådana erfarenheter påverkar synen på hur omfattande åtgärder 
som kan behövas för att komma tillrätta med allmänhetens sviktande förtroende 
för demokratiska institutioner.  
 
Flera sjukvårdspolitiker menar att allmänhetens bild av det demokratiska 
uppdraget i anslutning till styrning av hälso- och sjukvård innehåller motstridiga 
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drag. Å ena sidan ifrågasätter medborgarna politikernas förmåga att förstå sig på 
sjukvård (”det gör ju bara doktorerna, så låt dom bestämma”), och å andra sidan 
framförs önskemål om att politiker ska ge sig in på professionernas domäner, för 
att ta beslut i enskilda fall, ställa saker tillrätta och utlova favörer till enskilda 
medborgare efter personliga uppvaktningar.  
 
Det finns röster bland politikerna för ett stort ”paradigmskifte” i relationen med 
allmänheten, där lösningen (om än både svår och långsiktig) sägs vara en 
”folkbildning” om samhällets, sjukvårdens och politikens villkor. I detta ligger 
också en insikt om att den nuvarande situationen är delvis självförvållad, genom 
att politikerna i alltför hög grad har tagit ifrån medborgarna det egna ansvaret. 
En sjukvårdspolitiker jämför med situationen flera decennier tillbaka: 
 
”Då tog institutionerna över ansvaret från människorna och sade att: Vi fixar det här! Ni kan 
lugnt bara betala eran skatt, så fixar vi det här, tryggt och lugnt. Och nu försöker vi göra 
tvärtom. Nu försöker vi säga: Men vi fixar inte det här utan er, ni måste vara med, ni måste 
förstå. Så det är ett stort paradigmskifte kan man säga, enormt stort.”  
 
Många sjukvårdspolitiker hänvisar till en utvidgad dialog med allmänheten som 
en lösning på problemet med de politiska institutionernas trovärdighet. Det svåra 
blir dock att förklara komplexiteten och de olika alternativ som står mot 
varandra, menar politikerna. Det är heller inte lätt att skapa förståelse för att 
situationen inte alltid medger att om man väljer det ena alternativet så kanske 
man inte samtidigt kan välja det andra alternativet.  
 
“Så om vi inte klarar det här då är det kört alltså med en demokratiskt styrd modell. För man 
måste ju lyfta fram helheten i det här när man för dom här dialogerna.” 
 
Det finns en tendens bland dagens politiker att beskylla massmedia för att 
påverka allmänhetens föreställning om demokratiska institutioner och deras 
göranden och låtanden. Mycket lite av sådan kritik framkommer i intervjuerna 
med de tolv sjukvårdspolitikerna. Istället tenderar många att göra självrannsakan 
och hävdar uppfattningen att demokratiska institutioner och dess valda före-
trädare själva måste göra en stor del av grovarbetet för att återskapa allmän-
hetens förtroende.  
 
Självrannsakan avser framför allt att minimera striderna för ”annat än det som är 
grundläggande för uppdraget”. Det handlar om att politiska partier tenderar att 
smutskasta varandra, att politiker inför ett val lovar sådant som de inte har 
möjligheter att infria och att ta till olika populistiska inslag för att vinna eller 
behålla makten. De folkvalda inser att allmänheten i regel genomskådar sådana 
knep. Situationen är självförvållad, eller som en politiker uttrycker saken:  
 
”Vi politiker håller själva på att skjuta demokratin i sank.” 
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6.2 Uppfattningar om resultaträttvisa  

Tidigare i rapporten hänvisas till forskningsresultat som entydigt visar att det är 
svårt för människor att bli överens om hur nyttigheter ska fördelas i ett samhälle. 
Sjukvårdspolitikerna har mycket varierande uppfattningar i denna centrala fråga. 
Några argumenterar för att det går att komma en bit på väg mot att få 
allmänheten att sluta upp kring lösningar på hur sjukvårdens resurser ska 
fördelas. Uppfattningarna kan emellertid placeras in på en skala från total 
pessimism angående möjligheten att nå enighet vid fördelning, till att det är 
möjligt även om det är mycket svårt.  
 
“I mina svartaste ögonblick säger jag att det finns inga möjligheter alls att få någon samsyn, 
utan det är mer att man nästan måste tvinga fram den här samsynen. Jag tror inte, med dom 
utgångspunkter vi har idag, att det ser speciellt bra ut...” 
 
“Så att...svaret på frågan är ju: Ja, det är möjligt, men det krävs en väldig massa insatser.” 
 
“Jag hävdar att det är fullt möjligt, men att det tar väldigt lång tid.” 
 
Det är lättare att bli överens om vissa övergripande principer såsom vård efter 
behov, menar politikerna. Men även i det fallet får man räkna med att det hos 
befolkningen kan finnas uppfattningar som strider mot etablerade principer. 
Några politiker påpekar att det hos människor finns en instinktiv vilja att sätta 
barn före andra grupper och ibland gäller även detta åldringar. Men det är ju 
ingen självklar prioritetsordning att barn och gamla ska gå före, menar 
politikerna. Om ”människovärdesprincipen” i den etiska plattformen ska 
accepteras fullt ut krävs insatser i form av diskussioner med allmänheten. 
 
Däremot hyser politikerna en stor skepsis inför möjligheten att få enskilda 
individer att acceptera beslut som går dem personligen emot. Medborgare som 
inte får den vård de förväntar sig kommer alltid att vara missnöjda, anser 
sjukvårdspolitikerna (”här finns en stor otålighet, man anser sig ha rätt till viss 
behandling omedelbart”). 
 
Sådant som inte omedelbart berör den enskilde, t.ex. beslut om vårdens struktur, 
är i regel lättare att skapa förståelse för, menar en del politiker. De hävdar att 
man i ett samtal kan förklara så mycket att den värsta aggressionen lägger sig 
hos de mest upprörda. När man som politiker kommer nära människor i en 
personlig dialog går det att skapa insikt, menar politiker som har praktisk 
erfarenhet av allmänhetens protester.  
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6.3 Uppfattningar om procedurrättvisa  

Det finns omfattande forskning som visar att människor bryr sig om hur regler 
och bestämmelser som angår dem har tillkommit (bakgrund) och hur de sedan 
tillämpas (procedurrättvisa). Intervjuerna visar att sjukvårdspolitikerna mycket 
väl kan reflektera över grundläggande förutsättningar för att vinna förståelse hos 
allmänheten. Det gäller både förståelsen för fördelningens dilemman i stort och 
förståelsen för prioritering av sjukvård som den enskilde kan uppleva som 
begränsningar. Politikerna är i hög grad medvetna om svagheter i de procedurer 
för beslutsfattande som landstingen tillämpar och anser att de kan förbättras.  
 
Möjligheten att åstadkomma förståelse för prioriteringar (begränsningar) hos 
allmänheten ökar om beslutsfattaren är tydlig, anser flera politiker, liksom om 
budskapet upprepas och om beslutsfattaren anger vad ställningstagandet grundar 
sig på och berättar vilka konsekvenser det för med sig. Men detta ställer krav på 
resurser för att bättre än idag kommunicera beslut, menar politikerna. Ett 
problem i sammanhanget är att ta fram konsekvensbeskrivningar (”hur ska man 
annars kunna förklara”) och att kunna motivera så att människor i gemen förstår. 
Allmänheten måste få möjlighet att uppfatta mellan vilka alternativ som 
beslutsfattarna har valt. 
 
Dagens politiska institutioner har inte tillräcklig kapacitet för att kunna visa hur 
de politiska alternativen ser ut, menar en del politiker, och inte heller kapacitet 
att kunna göra tydliga motiveringar. Ett problem är att tjänstemanna-
organisationen inte förmår producera tillräckligt bra underlag och ett annat är 
kravet på snabbhet i beslutsfattandet vilket medför att det finns begränsad tid 
mellan förslag till beslut och själva beslutsfattandet.  

6.4 Uppfattningar om stabilitet och flexibilitet 

En grupp politiker bland de intervjuade hävdar att det är viktigt att bestämma sig 
för vissa principer för prioritering av vård - som utarbetas tillsammans med 
medicinsk sakkunskap. Tillämpningen av principerna kräver att beslutsfattaren 
är klar och tydlig om vad som gäller och står fast vid sin övertygelse. Besluten 
måste också hänga ihop så att allmänheten förstår sammanhangen. 
 
Andra politiker menar att man visserligen ska vara så konsekvent som möjligt 
när det gäller prioriteringar men att det samtidigt måste finnas utrymme för 
politiska hänsynstaganden i enskilda beslut. Även om tjänstemännen har gjort en 
klanderfri utredning som pekar i en viss riktning kan det politiska priset för detta 
alternativ bli för högt. De förtroendevalda har olika lojaliteter och knytningar till 
befolkningen och gruppen politiker är inte, i likhet med befolkningen i sin 
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helhet, homogen. Det finns dessutom andra relationer inåt i sjukvårdens 
organisation som måste bevakas, t.ex. relationen med den medicinska 
professionen. En politiker som hävdar betydelsen av flexibilitet i besluts-
fattandet menar: 
 
”Alltså, som politiker, förstår du, så kan man inte tillämpa den där kristallklara tekniken, som 
att lägga ihop ett plus ett till två. Utan det kan hända att ett plus ett blir fyra eller fem. Det 
finns många hänsyn att ta när du är politiker.” 

6.5 Interna och externa dialoger 

Åtskilliga politiker talar under intervjun om dialoger av olika slag – en extern 
dialog riktad mot allmänheten och en intern sådan riktad mot vårdens 
yrkesgrupper. En förbättrad dialog med allmänheten uppfattas av många som en 
absolut förutsättning om problematiken med resursbrist inom sjukvården ska 
kunna belysas. Intervjuerna visar emellertid att det finns en stor spännvidd bland 
politikerna i synen på vilken roll dessa ska inta i samtalet med allmänheten och 
vilka ämnen som en förtroendevald bör diskutera med befolkningen.  
 
Åsikterna varierar med avseende på hur aktiv en politiker ska vara när det gäller 
att förklara för allmänheten om prioriteringar; från att politikerna måste vara 
mycket aktiva till att ett stort ansvar bör läggas på den medicinska professionen. 
En politiker, som anser att en förtroendevald måste ta på sig en stor del av 
ansvaret för att samtala med befolkningen, framhåller problemet med att föra 
samtalet på rätt sätt från början, annars kan svårigheter uppstå. Det är inte alls 
lämpligt att byta inställning i ett senare skede utan det är nödvändigt att hålla 
fast vid den ursprungliga kursen.  
 
Andra politiker menar att befolkningens trygghet i anslutning till hälso- och 
sjukvård framför allt skapas genom en dialog mellan den enskilde och läkaren. 
Politikernas roll i det sammanhanget blir att skapa förutsättningar för att trygg-
heten ska frodas. Således bör politikerna inse att de måste stödja professionen i 
den svåra uppgiften att förklara för allmänheten och för patienter.  
 
Samtliga politiker är medvetna om betydelsen av att ha läkarna på sin sida när 
debatten om prioriteringar ska föras mot patienter och allmänhet. Alla riktlinjer 
som berör allmänheten måste utformas i samråd med läkarna. En politiker 
hävdar att professionen måste bli bättre på att ta hand om patienter och förklara 
varför de i vissa situationer måste vänta på att få vård. Det är mycket lättare för 
en läkare att hänvisa till professionella riktlinjer och konsensus än för en 
politiker att föra en diskussion om övergripande principer.  
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I den interna dialogen har vi hamnat fel, anser en politiker Det är ett resultat av 
1990-talets syn på tydliga ansvarsgränser mellan politik och verksamhet. Denna 
uppdelning fungerar inte idag utan politik och profession måste gå hand i hand, 
för att dessa parter ska förstå varandras problem och inte hamna i en situation 
där de skyller ifrån sig på den andra parten.  

6.6 Synen på omprövning av beslut 

Ett inslag i de villkor för ”procedurrättvisa” vid prioritering som lanserats 
internationellt är möjligheten till omprövning av beslut. Det är emellertid inte 
helt klart hur upphovsmännen har tänkt sig en sådan procedur – om den ska 
tillämpas på grupp- eller individnivå. De intervjuade visar över lag liten för-
ståelse för behovet av en utvidgad överprövning av enskilda fall i vården. En 
möjlighet för den enskilde – om han eller hon anser sig förhindrad att komma i 
åtnjutande av sjukvårdens resurser - att få sin sak prövad i någon instans. Denna 
problematik sysselsätter inte svenska sjukvårdspolitiker i någon större ut-
sträckning. De uppfattar inte utökade möjligheter för den enskilde att få sin sak 
prövad som den rätta vägen för att nå fram till ökad tilltro till prioriteringar i 
vården. I den mån politikerna över huvud taget reflekterat över frågan 
identifierar de flera problem. En politiker förklarar varför han är tveksam till en 
utökad rätt att pröva enskilda fall: 
 
”Därför att just det här som vi pratade om förut, det här med möjligheten till bättre 
information genom media, som du idag kan skaffa dig, du kan bli medicinsk expert i din egen 
sjukdom. Och du kommer alltid att vara felbehandlad om du inte får 100 procent av det som 
har stått i alla dom här böckerna, artiklarna och så vidare. Och framför allt, ingen människa 
får säga nej på vägen, du har alltså garanterat rätt. Det ligger i sakens natur att man 
fungerar på det viset. Och då ska man fråga: Hur mycket ska vi öppna upp för denna dialog? 
Jag vet inte. Och jag vet ju att vi inte kan, nu pratar vi prioriteringar. Det är en omöjlighet att 
göra detta, och skapa ett sådant forum. För då faller 90 procent av prioriteringsarbetet.” 
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7. SLUTSATSER 

Det är snarast en truism att hälso- och sjukvården alltid har bedrivit prioritering. 
Det bekräftas vanligtvis av personer med god insikt i denna samhällssektor. I 
regel avses någon form av ”dold” prioritering eller ransonering (på individnivån 
genom vårdpersonalen eller på den politiska nivån genom budgetar eller andra 
ställningstaganden). 18 Sammanhangen och begränsningarna har dock sällan 
varit uppenbara för allmänheten. Faktum är att svenska sjukvårdshuvudmän 
(landsting och motsvarande) har en långtgående skyldighet att bedriva ett 
prioriteringsarbete. När riksdagen våren 1997 godkände huvudtankarna i 
regeringens proposition 1996/97:60 innebar det att Sverige ställde sig i spetsen 
bland länder som lovade att bedriva ett genomtänkt prioriteringsarbete. Och 
prioriteringar skulle inte betraktas som undantag, något som man möjligen 
måste ta till när skatteintäkterna tillfälligtvis sviktar. Så här resonerade 
riksdagens socialutskott:  
 
”Alldeles oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut kommer dock prioriteringar att 
behöva göras. Behovet av prioriteringar inom vården är enligt utskottet en naturlig följd av 
att resurserna alltid är knappa i betydelsen att de inte räcker till för att täcka alla behov och 
önskemål. Varje gång det fattas beslut om resurser av något slag görs en prioritering, ett val, 
och det innebär också att man samtidigt har avstått från att använda resurserna till något 
annat.” 

Socialutskottet 1996/97:SOU14, s. 1 
 
Genom riksdagsbeslutet blev Sverige känt för att – till skillnad mot andra länder 
vid den tidpunkten och även idag – uppfatta prioritering som något som inte kan 
lösas en gång för alla, utan något som måste växa fram i en fortgående process 
med många inblandade. Andra länder har förgäves letat efter principer och 
kriterier som en gång för alla på ett rationellt och ”tekniskt” sätt ska lämna svar 
på hur prioriteringar ska göras. Visserligen innebar riksdagsbeslutet att tre 
grundläggande etiska principer för prioritering inom svensk sjukvård slogs fast 
(människovärdes- behov & solidaritets- och kostnadseffektivitetsprinciperna) 
men dessa löser inga problem, utan ska uppfattas som en vägledning för 
sjukvårdens beslutsfattare på olika nivåer. Istället lämnade riksdagen över till 
landstingen (och motsvarande) att hitta lämpliga former för att göra 
prioriteringar. Riksdagsbeslutet innebär en långtgående skyldighet för 
huvudmännen att föra en ”öppen diskussion” med befolkningen om dessa saker. 
Man kan påstå att riksdagen ställde sig bakom ett tänkande om 
”procedurrättvisa”, som inte ligger så långt från de villkor som har påverkat 
denna studie (Daniels och Sabin 2002). Så här uppfattade socialutskottet 
andemeningen i regeringens proposition, vilken också blev riksdagens beslut: 

                                           
18 För en mer utförlig diskussion och exemplifiering kring olika former av prioritering och ransonering se 
Garpenby 2003, s.3ff. För en mer omfattande analys av begreppen prioritering och ransonering se Liss 2004.  
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”Det demokratiska samtalet och människornas acceptans av nödvändiga prioriteringar 
förutsätter enligt propositionen kunskaper om på vilka grunder prioriteringar görs, vilka 
möjligheter man som patient har att påverka dessa och vilka vägar man kan gå om man inte 
är nöjd med den gjorda prioriteringen. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att utveckla 
metoder för att sådan information finns tillgänglig både för dem som är patienter i dag och 
för dem som kan förväntas bli patienter i framtiden.” 

Socialutskottet 1996/97:SOU14, s.7 
 
Således en ganska långt gående skyldighet att informera patienter och med-
borgare om de regler och den praxis för tillträde till och tillgång till vård som 
varje landsting tillämpar. Vad riksdagen däremot inte uttalade sig om var hur 
enskilda landsting skulle fördela ansvaret mellan den politiska nivån, medicinsk 
ledning och kliniskt arbetande personal. Eftersom både ”demokratiskt samtal” 
och ”hälso- och sjukvården” nämns kan man dra slutsatsen att alla nivåer på 
något vis är tänkta att vara inblandade (det är högst rimligt). Men exakt hur detta 
ska gå till är inte givet – man kan föreställa sig att olika landsting (och 
motsvarande) hittar sina egna vägar. Huvudsaken är ju att man – som riksdagen 
påpekade – vinner acceptans bland patienter och medborgare för val i vården 
som innebär att alla inte kan få allt samtidigt, och några kanske aldrig.  
 
Studien består av endast tre fall, som är hämtade från olika delar av svensk 
hälso- och sjukvård. Den kan inte - i likhet med andra ”fallstudier” - göra 
anspråk på att uppvisa en representativ bild av prioritering i svensk miljö. Men 
det är inte heller det som är avsikten. Den är tänkt att vara ett litet steg mot 
förståelse av villkoren för att göra svåra val i vården, och ett test på 
föreställningen att ”procedurrättvisa” är viktig att ha med sig i arbetet. Genom 
upplägget av studien vill jag visa att ”procedurer” i flera led är viktiga, både 
sådana som kan betraktas som ”interna” (inom vården och mellan vården och 
politiken) och ”externa” (mellan vården och patienter och mellan landsting och 
medborgare). En brist i studien är självfallet att den i hög grad har ett ”internt 
perspektiv” – det är framför allt företrädare för vård, administration och politik 
som har intervjuats. Patienternas, brukarnas och medborgarnas perspektiv 
saknas. Anledningen är givetvis att det är mycket mer resurskrävande att samla 
in empiri från det hållet – det räcker inte med några få intervjuer.  

7.1 Sammanfattande analys av fallen 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av observationer från de olika fallen, 
uppdelade på fyra olika relationer, och med hänsyn tagen till den modell för 
procedurrättvisa som presenterades inledningsvis.  
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Analys av fallet A 
Inom landstinget P var den förhärskande formen för att hantera resursbrist en 
strategi som påminde om ”att elegant hanka sig fram”. Den innebar att sjukhuset 
i B och dess kliniker förmodades klara gapet mellan tillgängliga resurser och 
möjliga medicinska åtgärder genom i huvudsak ransonering (främst 
tidsransonering i form av väntetider) men även effektivisering av vården. När en 
klinik bröt mot det invanda mönstret genom att göra en prioritering med bortval 
av lågt rangordnade åtgärder, saknade landstinget en beredskap för att möta den 
uppkomna situationen. Det blev desto tydligare när ett enskilt patientfall fick 
stor massmedial uppmärksamhet. Den interna processen inom verksamheten 
uppvisade brister i inomprofessionell konsultation, vilket fick till följd att de två 
inblandade klinikerna hade svårt att koordinera fallet (pojken med avvikande 
utseende). Det fanns också brister i offentliggörandet av den opererande 
klinikens beslut internt inom verksamheten. Processen mellan verksamheten och 
politiska institutioner hade inte utvecklats för att lösa en situation där faktisk 
prioritering i vården visade sig få politiska konsekvenser. Av vad som går att 
fastställa kan vi dra slutsatsen att politikerna inte uppfattade i vilken 
utsträckning kliniken bröt mot traditionen genom att göra en prioritering med 
bortval och kliniken såg ingen anledning att föra en diskussion med politikerna 
om saken. Grunden för klinikens beslut tydliggjordes aldrig för politikerna. 
Kliniken ansåg däremot att den hade stöd i nationella beslut i riksdagen. 
Processen mellan verksamheten (sjukhuset i B) och patienten (pojken och 
anhöriga) visade att sjukhuset inte (och än mindre landstinget) hade genomfört 
en medveten prioritering där grunden för beslutet hade diskuterats och 
förankrats. I kommunikationen med pojkens föräldrar hänvisade sjukhuset till 
nationella beslut, men det är tveksamt om riksdagsbeslutet från 1997 kunde 
läggas till grund för klinikens ställningstagande.19 Det saknades en lokal process 
för att utveckla grunden för beslutet. Sjukhuset i B hade heller inte någon 
genomarbetad plan för hur beslut om bortval kunde offentliggöras gentemot 
allmänhet och patienter. Eftersom pojkens föräldrar vände sig med ett formellt 
brev till landstinget måste sjukhuset i B ta ställning till frågan om prövning av 
det enskilda ärendet. Men det fanns ingen praxis vid sjukhuset för att hantera fall 
som det aktuella. Det hindrade dock inte att olika befattningshavare försökte 
göra sitt bästa inom ramen för tillgänglig tid. De försökte vara konsekventa och 
försökte förklara för pojkens anhöriga. En ordentlig utredning av fallet kunde 
dock inte göras och några mekanismer för prövning av fallet utanför sjukhuset 
fanns inte. För den enskilde kan publicitet i media fungera som ett substitut för 
en bristfällig process med omprövning, vilket torde illustreras av fallet A. 
                                           
19 Andemeningen i riksdagsbeslutet från 1997 missuppfattas ofta (eller vantolkas medvetet) på så vis att man 
menar att detta i detalj visar hur prioriteringar ska göras och vilka åtgärder som eventuellt kan uteslutas. Detta är 
helt fel. Riksdagen lämnar viss vägledning men kräver att varje landsting (och motsvarande) självt genomför en 
egen prioriteringsprocess för att överväga grunderna för beslut och hur dessa ska förmedlas till patienter och 
allmänhet.  
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Landstinget P var inte förberett på massmedial uppmärksamhet av den 
omfattning som förekom, och processen mellan huvudman och allmänhet var 
därför inte väl genomtänkt. Det framgick av de svårigheter som uppstod när det 
gällde att avgöra vem som skulle företräda landstinget och förklara beslutet 
externt (i media). Den politiska beslutsnivån var på inget vis förberedd på den 
situation som uppstod. Brister i den interna processen fick konsekvenser för 
nästa led – den externa processen.  
 
Tabell 3. Sammanfattning av de olika leden i fallet A med hänvisning till 

procedurrättvisa 

 Öppenhet - 
kommunikation 

Relevans – 
grund för 
beslut 

Omprövning av 
beslut 

Stabilitet i 
handläggning

Internt inom 
verksamhet 

a) Ingen dialog 
inom verksamheten 
inför prioriterings-
beslutet 
b) Brister i 
kommunikation 
inom verksamheten

c) Inga tydligt 
utvecklade 
kriterier (vag 
hänvisning till 
riksdagsbeslut) 

d) Ingen stabil 
procedur för 
omprövning av 
det enskilda fallet 

e) Ingen 
konsekvent 
hantering av 
fallet mellan 
olika kliniker  

Verksamhet - 
politisk nivå 

a) Ingen 
medverkan av 
politiker i 
beslutsprocess 
b) Brister i 
kommunikation 
mellan parter 

c) Ingen 
diskussion om 
principer och 
kriterier mellan 
sjukhus och 
politik 

d) Ingen procedur 
för att ompröva 
principer 

e) Ingen 
tydlig 
fördelning av 
ansvar mellan 
politik och 
verksamhet 

Verksamhet - 
patient 

a) Ingen 
medverkan av 
patienter eller 
organisationer vid 
utveckling av 
kriterier 
b) Brister i 
offentliggörande av 
beslut till patient 

c) Svårigheter att 
i efterhand 
förklara grund 
för beslut 

d) Ingen stabil 
procedur för 
omprövning av 
det enskilda fallet 

e) Försök till 
konsekvent 
tillämpning av 
principer 

Landsting - 
allmänhet 

a) Ingen 
medverkan av 
allmänheten  
b) Ingen 
information till 
allmänheten om 
beslut 

c) Försök att i 
efterhand 
förklara 
principer och 
tillämpning efter 
uppmärksamhet 
i media 

d) Ingen procedur 
för omprövning 
känd hos 
befolkningen 

e) Svårt för 
allmänheten 
att bilda sig 
en uppfattning 
om 
tillämpning av 
principer  

 



 

 54

Analys av fallet B 
Fallet B, som avser utformningen av en ny policy för hjälpmedel inom 
landstinget S, är ett exempel på hur en beslutsprocess om prioritering kan vara 
både öppen och dold (explicit-implicit) i olika led. Det ursprungliga politiska 
beslutet om en tydligare gränsdragning mellan produkter som skulle 
subventioneras respektive betalas av den enskilde kan å ena sidan betraktas som 
öppet (det var tillgängligt). Å andra sidan är innehållet i beslutet otydligt: 
beslutet är svårt att åskådliggöra innan det konkretiserats genom praktisk 
tillämpning vilket skedde långt senare (en sak som vi inte berör här är varför det 
ursprungliga beslutet aldrig effektuerades). Genom att ansvaret lämnades över 
till en särskild kommitté blev delar av den fortsatta processen tämligen dolda. 
Men även fortsättningsvis fanns inslag som måste betraktas som öppna, men 
dessa varvades med en mindre synlig process. Om intresset riktas mot den 
interna processen inom verksamheten, kan vi notera att kommittén arbetade med 
en bred sammansättning av erfarenheter och konsulterade olika professioner 
med erfarenhet av klientkontakter. Kommittén ägnade mycket tid åt att försöka 
hitta en praktisk tillämpning av såväl nationella dokument som lokala politiska 
beslut, samt att klargöra grunden för de nya regler som skulle gälla för 
tillhandahållande av hjälpmedel. Ett problem som snart visade sig var dock att 
de yrkesgrupper som var berörda av förändringarna hade svårt att axla sitt nya 
ansvar (att bedöma behov enskilt hos patienter). Den interna processen blev 
därmed tidskrävande och rymde en del konflikter. Processen mellan verksamhet 
och politiska institutioner utgjorde inget egentligt problem då gränsdragningen 
för ansvar var tydliggjord och kommittén fortlöpande förankrade sina 
ställningstaganden hos de politiska institutionerna. Politiska beslut om principer 
(offentligt ansvar och egenansvar) låg fast och kommitténs roll var att tydliggöra 
och förankra bland olika parter internt och externt. Den politiska nivån kände till 
hur kommittén resonerade och hur dess ståndpunkter skulle omsättas inom 
verksamheten. Tyngdpunkten i processen mellan verksamhet och patienter var 
den konsultation av brukarorganisationer som genomfördes under den första 
delen av arbetet med att revidera hjälpmedelspolicyn då grundläggande 
principer lades fast. Genom att organisationerna visade förståelse för principerna 
lades en grund för att förändringarna senare skulle komma att uppfattas som 
rättvisa (vi kan dock inte fastställa i vilken grad detta kom att gälla). 
Fortsättningen av processen var dock beroende av hur väl enskilda förskrivare 
av hjälpmedel lyckades utveckla sin yrkesroll och på den punkten har vi ingen 
evidens, mer än att förskrivarna av hjälpmedel på många håll kom att uppleva 
omställningen som svår. Någon procedur för omprövning av beslut på 
individnivå fanns inte utvecklad inom landstinget S. I frågan om hur den nya 
policyn och dess implikationer skulle offentliggöras fanns åsiktsskillnader 
mellan kommittén och förskrivarna, som tangerade processen mellan landsting 
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och allmänhet. Bland förskrivarna fanns röster för en informationskampanj från 
landstingets sida riktad mot allmänheten, medan kommittén ansåg att 
förskrivarna borde förmedla relevant information direkt i förskrivnings-
situationen. Landstinget avstod emellertid från att upplysa allmänheten med 
hänvisning till svårigheten att kunna förklara besluten i generella termer utan att 
detta skulle skapa oro. Inom landstinget penetrerades dock frågan om ett 
offentliggörande noga och olika alternativ vägdes mot varandra. Kommittén 
planerade också en uppföljning av genomförandet – en utvärdering av 
konsekvenser och en eventuell justering av innehåll och tillämpning efter 
konsultation av politiska institutioner.  
 
Tabell 4. Sammanfattning av de olika leden i fallet B med hänvisning till 

procedurrättvisa 

 Öppenhet - 
kommunikation 

Relevans – grund 
för beslut 

Omprövning av 
beslut 

Stabilitet i 
handläggning 

Internt 
inom 
verksamhet 

a) Medverkan av 
flera parter 
b) Kommunikation 
mellan parter  

c) Process för att 
utveckla kriterier 
som delas av 
verksamheten 

d) Intern 
diskussion 
mellan parter 

e) Åsiktsskillnader 
mellan kommitté 
och förskrivare 

Verksamhet 
– politisk 
nivå 

a) Medverkan av 
politik och 
verksamhet 
b) Kommunikation 
mellan parter 
 

c) Kommunikation 
om principer, 
kriterier och 
tillämpning 

d) Relationen 
tydlig och 
omprövning inte 
aktuell 

e) Tydlig 
fördelning av 
ansvar mellan 
parter 

Verksamhet 
- patient 

a) Medverkan av 
brukarorganisationer 
b) Kommunikation 
med klienter oklar 
(evidens saknas) 

c) Diskussion med 
brukarorganisationer 
om kriterier 
Oklart beträffande 
klienter (evidens 
saknas) 

d) Oklart vilken 
roll brukar-
organisationer 
spelade under 
processen 
Oklart 
beträffande 
klient (evidens 
saknas) 

e) Oklart om 
konsekvent 
handläggning 
(evidens saknas) 

Landsting - 
allmänhet 

a) Ingen medverkan 
av allmänhet 
b) Landstinget 
övervägde alternativ 
för information och 
gjorde 
ställningstagande 

c) Principer fanns 
tillgängliga i 
dokument och via 
hemsida 

d) Landstinget 
planerade 
process för 
utvärdering av 
konsekvenser 
och omprövning  

e) Oklart om 
konsekvent 
handläggning 
(evidens saknas) 
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Analys av fallet C 
Inom landstinget R praktiserades under den aktuella perioden en medveten 
fördelning av ansvar, som innebar att beslut om eventuella begränsningar i 
tillhandahållandet av vård (prioritering och ransonering), åvilade verksamheten 
(hälso- och sjukvården). Det var ett förhållningssätt som ansluter till strategin 
”att elegant hanka sig fram”, men – som jag kommer att visa - i praktiken 
medförde att strategin i alla dess delar inte kunde följas. Vi kan se hur en 
uppdelning av ansvar (som också innebar en indirekt definition av prioritering 
som en rent medicinsk åtgärd och därmed en naturlig uppgift för i första hand 
den medicinska professionen) hade tydliga implikationer för hanteringen av 
medicinska tjänster till par med infertilitetsproblem. I motsats till fallet A, som 
visade hur landstinget P fick problem i det ögonblick verksamheten gjorde 
bortval av åtgärder, var situationen inom landstinget R möjlig att hantera.  
 
Detta gällde dock bara så länge professionella företrädare på en låg nivå inom 
verksamheten kunde hantera glappet mellan tillgång och efterfrågan genom 
ransonering (i första hand köer) samt regler som begränsade volymen av tjänster 
(där reglerna var en blandning av ställningstaganden på medicinska grunder och 
rena ransoneringsåtgärder) vilka i stort accepterades av patienterna. Vi kan dock 
konstatera att den professionella legitimiteten (grundad på förtroende för 
kunskap) i detta sammanhang inte var tillfyllest. Istället måste företrädare för 
verksamheten utveckla flera stödjande procedurer. Dessa tog sin utgångspunkt i 
de regler för infertilitetsbehandling som etablerats vid kliniken och innehöll 
inslag som tidig information, förklaring av grunden för ställningstagande och 
inte minst likabehandling av patienterna. I det avseendet avvek man från 
strategin ”att elegant hanka sig fram”, genom att så stor vikt lades vid explicita 
regler som tillämpades lika för alla.20 Den interna processen inom verksamheten 
utgick från att konsensus kunde etableras inom en väl sammansvetsad grupp 
som självständigt utvecklade och reviderade de regler som ansågs nödvändiga. 
Inom denna vägdes samman inslag av vetenskaplig evidens och professionell 
praxis, som kompletterades med utlåtanden från nationella myndigheter och 
slutligen fick formen av en uppsättning regler som verksamhetsföreträdarna 
ansåg rimliga och som de kunde ta ansvar för inför patienterna. Beträffande 
processen mellan verksamhet och patienter, fäste personalen stor vikt vid 
likabehandling, eftersom de var medvetna om att patienterna oftast var 
välinformerade om klinikens praxis för tillhandahållande av tjänster. Genom att 
betona likabehandling och genom att den verksamhet som kliniken bedrev för 
barnlösa kunde betraktas som relativt generös (i relation till vad övriga huvud-

                                           
20 Min tolkning av strategin ”att elegant hanka sig fram” (muddling through elegantly) såsom den utvecklats av 
Hunter (1997) är att frånvaron av regler är ett viktigt inslag; i första hand regler som etablerats på en högre nivå i 
systemet (politisk nivå), men även explicita regler på låg nivå, d.v.s. en klinisk nivå i hälso- och 
sjukvårdssystemet. Se Garpenby 2003.  
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män bjuder på inom ramen för offentlig finansiering) var brukarorganisationen i 
stort nöjd med tillståndet i landstinget R.  
 
Även om inte alla regler tillkännagavs öppet fanns de på papper och 
presenterades för patienterna vid den första läkarkontakten. Någon genomtänkt 
procedur för omprövning av patientärenden hade dock inte utvecklats vid 
sjukhuset i M. Möjligen var det ett resultat av att patienterna inte gjorde några 
allvarliga försök att få tillstånd en omprövning. En annan trolig förklaring var 
dock att den privata vården fungerade som en säkerhetsventil för klinikens 
åtgärder för att hålla tillbaka volymen av tjänster (främst regeln inga syskon). 
Det är möjligt att beskriva processen mellan verksamhet och politiska 
institutioner som en tyst överenskommelse som byggde på att den sistnämnda 
nivån inte gjorde några ställningstaganden som kunde störa verksamheten i dess 
ansträngningar att hitta former för dolda prioriteringar (inklusive ransoneringar) 
och att politikerna konsekvent hänvisade alla patienter som var missnöjda 
tillbaka till verksamheten. Verksamheten å sin sida klarade av sitt uppdrag och 
behövde inte söka stöd från den politiska nivån; men endast under förutsättning 
att resurserna gav utrymme för ransonering istället för öppen prioritering med 
bortval av hela verksamheter, t.ex. hela infertilitetsbehandlingen. Överens-
kommelsen hade också konsekvenser för hur processen mellan landsting och 
allmänhet utformades, på så sätt att politikerna bara kunde diskutera 
prioriteringsfrågor på ett generellt plan med medborgarna. Detta skedde hela 
tiden med vetskap om av att de var beroende av att verksamhetens företrädare 
lyckades med att få ransoneringen av vård att uppfattas som rimlig.  
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Tabell 5. Sammanfattning av de olika leden i fallet C med hänvisning till 

procedurrättvisa 

 Öppenhet - 
kommunikation 

Relevans – 
grund för 
beslut 

Omprövning av 
beslut 

Stabilitet i 
handläggning 

Internt inom 
verksamhet 

a) Alla beslut 
samlade inom liten 
grupp på låg nivå 
b) Omfattande 
kommunikation 
inom gruppen 

c) Kriterier 
utvecklades på 
låg nivå i 
verksamheten 
Hög grad av 
självständighet 
gentemot övriga 
delar av 
verksamheten 

d) Kontinuerlig 
procedur för 
omprövning på 
låg nivå i 
verksamheten 

e) Delegering av 
ansvar till liten 
grupp 
Stark 
inomprofessionell 
konsensus på låg 
nivå 

Verksamhet - 
politisk nivå 

a) Ingen 
medverkan av 
politiska 
företrädare 
b) Ingen 
regelmässig 
kommunikation 

c) Ställnings-
tagande 
delegerat till 
verksamheten 
 

d) Inga 
procedurer för 
omprövning som 
involverar flera 
parter  

e) Tydlig 
fördelning av 
ansvar mellan 
politisk nivå och 
verksamhet 

Verksamhet - 
patient 

a) Ingen 
medverkan av 
patienter/ 
organisationer 
b) Omfattande 
information till 
patienter 

c) Kriterier 
erhöll stöd hos 
organisation 
Kriterier och 
dess grund 
förklaras 
ingående mot 
patienter 

d) Ingen 
standardiserad 
procedur för 
omprövning på 
patientnivå 
 

e) Konsekvent 
tillämpning av 
principer  
Viss individuell 
anpassning 

Landsting - 
allmänhet 

a) Ingen 
medborgardialog 
b) Ingen 
regelmässig 
information till 
allmänheten 

c) Ingen 
regelmässig 
information till 
allmänheten 

d) Inga offentliga 
procedurer för 
utvärdering eller 
omprövning  
Bygger på 
informell 
kontroll genom 
brukar-
organisation 

e) Oklart (evidens 
saknas) 

 

7.2 Sammanfattande analys av 
politikerintervjuerna 

De tolv sjukvårdspolitiker som har intervjuats är hämtade från de tre landsting 
(eller motsvarande) som figurerar i fallen om prioritering. Det framgår av 
intervjuerna att politikerna upplever att den situation som präglar sjukvården – 
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där svårigheter råder att få tillgängliga resurser att räcka till allt man vill göra 
och möta patienternas efterfrågan – kräver något mer än vad landstingen hittills 
har mäktat med. Så gott som alla politiker visar självinsikt och problem-
förståelse. De vill åstadkomma något mera, framför allt i form av en bättre 
dialog med allmänheten. De vill i sin beslutsprocess tydligare visa hur villkoren 
ser ut – mellan vilka alternativ valen står. De flesta politiker har också en känsla 
för betydelsen av ”intern legitimitet”, d.v.s. att landstingets olika delar är 
beroende av varandra och måste kunna lämna samma budskap till patienter och 
till allmänheten. Däremot råder delade meningar i politikergruppen om hur 
ansvaret för kommunikation om prioriteringar ska fördelas mellan de 
förtroendevalda och vårdens professioner. Baksidan av myntet är att politikerna 
framstår som ”systemets fångar” – de vet inte riktigt hur processen ska kunna 
ändras för att legitimiteten ska stärkas. Fortfarande finns många politiker som 
hyser förhoppningar om att det ska vara möjligt att övertyga allmänheten om att 
det finns en bästa lösning på fördelningens dilemma (resultaträttvisa). I 
politikernas ögon handlar ”rättvisa” procedurer främst om att förklara för 
allmänheten och diskutera med befolkningen, men i liten utsträckning om att 
enskilda medborgare skulle kunna få sin sak prövad i andra former än vad 
landstingen idag medger.  

7.3 Avslutande diskussion  

Under de senaste 10 åren har intresset för ”procedurrättvisa” i anslutning till 
prioritering av hälso- och sjukvård varit stadigt i ökande. Främst är det den 
modell och som lanserats av Daniels och Sabin (1997, 2002), som tilldragit sig 
intresse. Men i bakgrunden finns 30 års forskning om problem med ”resultat-
rättvisa” och möjliga vägar att genom ”procedurrättvisa” förbättra legitimiteten 
för olika samhällsinstitutioner och i slutänden hela det demokratiska systemet.  
 
Daniels och Sabins modell ”ansvar för rimlighet” (”accountability for 
reasonableness”) ska inte betraktas som en gång för alla given sanning. En 
absolut tilltro till prioriteringar inom sjukvården kan inte garanteras om någon 
försöker tillämpa villkoren. För det första vet vi inte exakt hur villkoren ska 
tolkas och omsättas i praktisk handling: vad innebär t.ex. offentlighetskriteriet, 
och hur ska kriteriet om grunder för beslut som de flesta samförståndsvilliga 
individer kan anslut sig till, egentligen uppfattas? 
 
Daniels och Sabin lämnar en del kloka anvisningar som pekar ut riktningen och 
sedan gäller det att lära sig hur och när olika inslag av ”procedurrättvisa” kan 
förbättra situationen och ytterst att befolkningen känner tilltro till en 
demokratisk styrning av hälso- och sjukvården. Mycket arbete kvarstår dock. 
Det är troligtvis som Dolan och medförfattare (2002) påpekar att procedur-
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rättvisa handlar om annat än ”svart” och ”vitt” eller om att ”tillämpa” eller ”inte 
tillämpa”, utan om grader på en skala (”the degree to which a procedure is 
upheld may be better treated as a continuum”). I den här studien har jag försökt 
visa att det i ett svensk system finns flera olika led som måste beaktas i 
anslutning till prioritering. Studien visar att de olika leden är relaterade till 
varandra och hur ”procedurer” i ett led kan påverka andra led. Det är också 
möjligt att ”procedurer” i ett led är särskilt viktigt i en situation, medan andra 
led kan vara av mindre betydelse. I andra situationer kan samspelet mellan olika 
led se annorlunda ut. Vi vet egentligen inte hur det förhåller sig. Så kan t.ex. 
politiskt beslutsfattande framstå som viktigt i en situation, men en annan 
situation bäst kan hanteras genom procedurer som utvecklas av sjukvårdens 
professioner. Procedurer hänger dock inte i luften utan de är knutna till olika 
institutioner. Frågan är, för att anknyta till Klein (1993), om inte problemet sitter 
i förmågan – eller oförmågan – hos olika slags institutioner (såväl politiska som 
professionella) att kunna bära upp nödvändiga procedurer. Intervjuerna med 
sjukvårdspolitikerna pekar åt det hållet. Befintliga institutioners kapacitet och 
möjligheten att utveckla nya institutioner för att lösa uppgifter behöver 
övervägas.  
 
Det går inte att sätta betyg på de procedurer som förekommer i de tre fallen (det 
är inte avsikten med studien). Det är ändå uppenbart att i fallet A saknades 
inslag av offentlighet och alla aktörer internt stod inte bakom beslutet. I fallet B 
framstår den interna legitimiteten som bättre även om det framgår att de viktiga 
förskrivarna av hjälpmedel, de yrkesgrupper som befinner sig närmast 
patienter/brukare, hade svårt att anpassa sig och hitta sina ”procedurer”. Man 
kan kanske påstå att fallet C är det traditionella sättet att hantera gapet mellan 
efterfrågan och tillgång i offentlig hälso- och sjukvård. Överenskommelsen 
håller bara så länge professionen kan hanka sig fram. Det som skiljer 
infertilitetsbehandling från annan sjukvård är att här finns en säkerhetsventil i 
form av privat vård, och det är accepterat att gå under privat finansiering. En 
norm har etablerats: att det offentliga står för en del av kostnaden för att komma 
tillrätta med problemet och därefter gäller privat finansiering. Fallet C visar 
också vilka krav som ställs på den lägsta nivån när den politiska nivån väljer att 
definiera all prioritering som en medicinsk fråga. Fallet C är intressant, men 
framstår ändå som lite udda inom svensk sjukvård. Den lilla gruppen av 
behandlare har vinnlagt sig om att etablera tydliga regler, och dessa framstår 
också som relativt lätta att förklara för patienter. Här praktiseras likabehandling, 
en rak kö, först till kvarn, inte en sortering efter behov, vilket torde vara svårare 
att förklara.  
 
I studien saknas i stor utsträckning patienternas perspektiv. Vi behöver mer 
forskning som belyser vilka procedurer som är viktiga för patienter.  
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