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FÖRORD 
 
Två medarbetare vid Prioriteringscentrum Lars Sandman och Gustav Tinghög 
har utifrån den gällande etiska plattformen utarbetat en fördjupad vägledning för 
ransonering av vårdåtgärder. Rapporten är ett viktigt bidrag till klargörande av 
hur olika prioriteringspriciper ska kunna tillämpas för att uppnå rättvisa. 
Innehållet ansluter väl till den nationella modellen för prioriteringar men 
författarna går betydligt längre när det gäller problematisering och diskussion 
kring hur den etiska plattformen kan tänkas tolkas i speciella situationer som 
kan uppstå. På så sätt är denna rapport ett värdefullt komplement.  
 
Författarna avslöjar en rad svåra avvägningar och motsägelser i den nuvarande 
plattformen och regeringens riktlinjer som behöver bearbetas ytterligare. 
Exempel på områden som behöver förtydligas eller förändras är: 
 

 Människovärdesprincipen behöver förtydligas med avseende på hur 
aspekterna kronologisk ålder/biologisk ålder, tidigare/framtida livsstil och 
ekonomisk och social ställning ska tolkas. 

 Frågan om hur solidaritetsaspekter av behovs- och solidaritetsprincipen 
ska tolkas i relation till positiv diskriminering.   

 Hur kan egenansvar vägas in och frågor om gränserna för 
egenfinansiering och egenvård.  

 Vilka aspekter som får vägas in vid en kostnadseffektivitetsbedömning 
 Den strikta lexikaliteten mellan behov- och solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen behöver förändras för att bättre avspegla 
den rimliga avvägning som görs mellan dessa principer.    

 Huruvida kronologisk ålder ska kunna vägas in under vissa 
omständigheter behöver utredas vidare.    

 
Flera av ovanstående frågeställningar diskuterades i rapporten Vårdens allt för 
svåra val som Prioriteringscentrum publicerade 2007. Lars Sandman och Gustav 
Tinghög presenterar en fylligare och mer sammanhängande analys som kan 
användas som grund för både för vägledning för den som brottas med 
komplicerde prioriteringsbeslut idag och som utgångspunkt för ett 
utvecklingsarbete av den etiska plattformen. 
 
Linköping, december 2011 
Per Carlsson, föreståndare Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsfältet är väl 
etablerad i den svenska kontexten och används genom sin tillämpning i den 
nationella modellen för prioriteringar i stor utsträckning när hälso- och 
sjukvården ska genomgå prioriteringsprocesser på olika nivåer. Samtidigt är 
plattformen och modellen öppen för tolkningar när det gäller de olika 
avvägningar och hänsynstaganden som måste ske i samband med prioriteringar. 
Dessa avvägningar och hänsynstaganden ställs än mer på sin spets när 
prioriteringsprocessen ska resultera i ransonering, dvs. när man ska sluta erbjuda 
vårdåtgärder inom det offentligt finansierade systemet.  
 
Syftet med denna rapport är att ge en tolkning av hur den etiska plattformen kan 
förstås när vi fokuserar på ransoneringssituationer. Detta sker genom att vi 
ställer upp ett antal kriterier utifrån den etiska plattformens explicita 
formuleringar, de tolkningar som återfinns i bakomliggande styrdokument och 
en allmänetisk diskussion i relation till dessa. Det ska naturligtvis påpekas att 
det är författarnas egna tolkningar av hur man rimligen bör förstå den etiska 
plattformen och vilka hänsynstaganden som bör göras i samband med 
ransoneringssituationer, men förhoppningsvis ansluter dessa väl även till 
tolkningar från andra perspektiv. 
 
Rapporten inleds med en begreppsutredning av begreppet ransonering för att 
därefter gå igenom den etiska plattformens tre principer och de relevanta 
skrivningar i bakomliggande styrdokument som bildar fond till tolkningarna i 
resten av rapporten.  
 
I huvudkapitlet formuleras kriterier att ta hänsyn till i samband med ransonering 
(och i stor utsträckning även när det gäller prioritering i allmänhet) i relation till 
de tre principerna i plattformen. De hänsynstaganden som inte tillåts enligt 
människovärdesprincipen formuleras som ett antal ramkriterier.  
 
Därefter utgår vi från behovs- och solidaritetsprincipen och inleder det avsnittet 
med att reda ut vad som kan menas med vårdbehov och vårdåtgärder av olika 
karaktär, hur ett vårdbehovs storlek ska bedömas samt hur en vårdåtgärd ska 
vägas in. Utifrån en distinktion mellan livslängdsbehov och livskvalitetsbehov 
formuleras därefter ett antal kriterier för ransonering.  
 
Huvudkapitlet avslutas med att diskutera kostnadseffektivitetsprincipen och 
detta avsnitt inleds med en tolkning av effekt av åtgärd samt hur vi ska se på 
kostnad respektive kostnadseffektivitet. Även här formuleras ett antal 
ransoneringskriterier utifrån kostnadseffektivitetsprincipen.  
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I det avslutande kapitlet (innan diskussionskapitlet) ställs de formulerade 
ransoneringskriterierna samman till en stegvis checklista för vad ransonering 
som tar hänsyn till den etiska plattformens värderingar och normer bör ta hänsyn 
till.  
 
I diskussionskapitlet pekar vi på ett antal motsägelser eller problem med den 
nuvarande etiska plattformen som kan krävs fortsatta förtydliganden eller 
förändringar.  
 
Som bilaga till rapporten finns även en kortfattad sammanfattning av en etisk 
analys av utmönstring/ransonering vid Sahlgrenska universitetssjukhuset där 
beslutsmodellen använts. 
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SUMMARY 
 
The ethics platform for prioritisation in the health care sector is well established 
in the Swedish context and is applied in the national model for prioritisation, 
largely when health services engage in prioritisation processes at different 
levels. Nevertheless, the platform and model are open to interpretation regarding 
the different appraisals and considerations that must take place in conjunction 
with prioritisation. These appraisals and considerations should receive even 
greater attention when the prioritisation process must be used for rationing, i.e. 
when the publicly financed health system decides to stop offering certain 
services. This report aims to present an interpretation of how the ethics platform 
can be understood when we focus on rationing situations. It involves: 
establishing several criteria based on the ethics platform’s explicit statements, 
the interpretations that appear in underlying policy documents, and a general 
discussion on ethics related to these. We should emphasise that this is the 
authors’ interpretation of how the ethics platform should be understood and the 
considerations that should be taken in conjunction with rationing situations. 
Hopefully, these concur with interpretations from other perspectives.  
 
The report begins by exploring the rationing concept, followed by a review of 
the three principles in the ethics platform and the relevant sections in the 
underlying policy document that forms the foundation for interpreting the 
remainder of the report. The main chapter formulates criteria to be considered in 
conjunction with rationing (and to a large extent prioritisation in general) in 
relation to the three principles of the platform. The considerations not allowed 
by the human dignity principle are formulated into several framework criteria. 
Thereafter, we use the needs and solidarity principle to introduce the section to 
determine what can be meant by care needs and care interventions of various 
types, how to determine the scope of a care need, and how to weigh a care 
intervention. Based on a distinction between life-length (or expectancy) needs 
and quality-of-life needs, several criteria for rationing are then formulated.  
 
The main chapter concludes with a discussion of the cost effectiveness principle. 
This section is introduced with an interpretation of the effects of intervening and 
how we should view costs and cost effectiveness. Again, several rationing 
criteria are formulated based on the cost-effectiveness principle. In the final 
chapter (before the discussion chapter), the formulated rationing criteria are 
compiled into a checklist of steps concerning what rationing should take into 
account in considering the values and norms of the ethics platform. 
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The discussion chapter addresses several contradictions or problems involving 
the current ethics platform, which may require further clarification or changes. 
The appendix presents a brief summary of an ethics analysis concerning phasing 
out and rationing at Sahlgrenska University hospital, where the checklist is used.  
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1. INTRODUKTION 
 
Ransonering är otvivelaktigt någonting som förekommer inom svensk hälso- 
och sjukvård och som sker på ett flertal olika nivåer. Det sker på makronivå när 
man väljer att låta patienten bekosta viss form av vård själv (exempelvis 
tandvård) eller vissa hjälpmedel själv (exempelvis hörapparater). Det sker på 
mesonivå när man ransonerar genom att dra ner på en viss hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (exempelvis lägger ner en förlossningsmottagning), eller 
genom att inte erbjuda en viss typ av behandling (exempelvis viss typ av 
kosmetisk kirurgi), eller en viss behandling till vissa grupper av patienter. Men 
man kan också ransonera på mikronivå i relation till en enskild patient när vid 
beslut att inte erbjuda patienter behandlingar som skulle tillfredsställa deras 
vårdbehov (Coulter och Ham 2000). 
 
Den teknologiska och medicinska utvecklingen ger ständigt ökade möjligheter 
att behandla existerande och nya patientgrupper och ökar därmed både 
förväntningar och efterfrågan på sjukvård från medborgarna. Samtidigt har vi en 
demografisk utveckling med en åldrande befolkning, vilket också medför en 
minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder i framtiden. Eftersom det 
svenska systemet i hög utsträckning är skattefinansierat kommer detta 
automatiskt att minska det ekonomiska utrymmet att svara upp mot den ökade 
efterfrågan och de ökade behoven. Enligt beräkningar som Sveriges Kommuner 
och Landsting har gjort kommer gapet mellan behov/efterfrågan och resurser när 
det gäller hälso- och sjukvård uppgå till cirka 200 miljarder 2035 (SKL 2010). 
Följaktligen är det troligt att kravet på ransonering inom svensk hälso- och 
sjukvård kommer att öka1. 
 
Dessa oundvikliga ransoneringar bör dock grundas på överväganden och 
resonemang som kan anses etiskt acceptabla i samhället. Inom svensk hälso- och 
sjukvård ska den etiska plattformen som tagits fram av Prioriteringsutredningen 
och som genom Prioriteringspropositionen lett fram till lagstiftning vägleda 
denna form av resursfördelningsbeslut (Socialdepartementet 1995, 
Socialdepartementet 1996/97). Även om Prioriteringscentrum i andra 
sammanhang har föreslagit ändringar av de etiska principer som i dagsläget ska 
ligga till grund för prioriteringar i den svenska kontexten så kommer 
utgångspunkten i denna rapport vara den av riksdagen fastslagna etiska 
plattformen (Prioriteringscentrum 2007). 
 

                                           
1 Det kan även finnas andra skäl till att hälso- och sjukvårdens utbud bör begränsas, exempelvis att patienten 
själv bör ta ansvar för vissa aspekter av sitt liv eller att hälso- och sjukvården inte bör bidra till att förstärka 
problematiska värderingar i samhället, exempelvis genom att erbjuda fosterdiagnostik för att konstatera ett barns 
kön. Dessa skäl för begränsningar kommer dock att ignoreras i detta sammanhang. 



2 
 

 
 

Ett huvudsakligt problem med den etiska plattformen är att den i många stycken 
är alltför generell och tvetydig för att kunna ge konkret vägledning vid specifika 
prioriterings- eller ransoneringssituationer (Tinghög 2011). Prioriteringscentrum 
har därför i samverkan med Socialstyrelsen och ett antal professionella 
organisationer tagit fram en modell för hur man konkret kan arbeta med att 
tillämpa plattformen, den så kallade Nationella modellen för prioriteringar 
(hädanefter nationella modellen) som nyligen har vidareutvecklats utifrån 
samlade erfarenheter från olika aktörer (Prioriteringscentrum 2011). Syftet med 
föreliggande rapport är dels att öka förståelsen för vissa centrala begrepp som 
används i plattformen och den nationella modellen och därmed ge en bättre 
grund för de avvägningar som behöver göras när den nationella modellen ska 
tillämpas, dels vidareutveckla diskussionen om hur plattformen och nationella 
modellen bör tillämpas i samband med ransoneringssituationer. 
 
Vår tolkning av den etiska plattformen utgår från principernas exakta 
formuleringar, men eftersom principerna ger utrymme för olika tolkningar 
kommer vi att föra ett resonemang kring vilken tolkning som vi finner mest 
rimlig givet allmänna etiska värden och normer inom svensk hälso- och 
sjukvård, samt givet det som uttrycks i de övriga principerna och i de tolkningar 
som görs redan i diskussionen kring principerna i framförallt 
Prioriteringspropositionen ((Socialdepartmentet 1996/97), men även till viss del 
i Prioriteringsutredningen (Socialdepartmentet 1995)). Tolkningarna kommer att 
presenteras i form av ett antal kriterier som är tänkta att ge vägledning i de 
resonemang som kan uppstå i samband med prioriterings- och 
ransoneringssituationer. I rapporten har vi valt att inte ta ställning till huruvida 
vi anser den nuvarande etiska plattformen vara den mest rimliga och lämpliga 
utgångspunkten för prioriteringar i den svenska hälso- och sjukvården. Dock 
kommer vår diskussion att lyfta fram vissa centrala oklarheter, motsägelser eller 
konsekvenser som en tillämpning av plattformen resulterar i och som kan kräva 
vissa modifieringar. 
 
I rapporten väljer vi att fokusera på kriterier för ransonering istället för att, i 
likhet med den etiska plattformen, tala om kriterier för prioritering eftersom 
fokus för rapporten är ransoneringssituationer och det kan ställa specifika krav 
på dessa kriterier som inte generellt är tillämpliga i alla prioriteringssituationer. 
Prioritering innebär endast att vi rangordnar en åtgärd framför en annan och en 
sådan rangordning kan fylla olika syften varav ransonering är ett (Liss 2004). 
Samtidigt bör en rimlig och etiskt motiverad ransonering ske med början i det 
som rangordnas lågt och sedan följa en sådan rangordning från lågt till högre. 
Det innebär att kriterierna för ransonering även i stor utsträckning kommer vara 
kriterier för vad som bör rangordnas lägre. Följaktligen kommer flera av de 
kriterier vi formulerar vara generellt användbara vid en prioriteringssituation, 
oavsett syfte.  
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Samtidigt finns det skäl att fokusera särskilt på ransoneringssituationen eftersom 
den dels är politiskt känslig och även kan ge upphov till speciella etiska 
överväganden som går utöver de fall när vi endast ska göra en prioritering 
mellan olika åtgärder inom vården. Rapporten ska därför ses som ett försök att 
lyfta fram ransoneringar som en viktig del av det strukturerade 
prioriteringsarbetet och ge verktyg för att hantera dessa ransoneringar på ett sätt 
som är i linje med den etiska plattformen och som därmed kan komplettera den 
nationella modellen.  
 
Kriterierna kommer att utformas för att användas vid principbeslut kring vilka 
åtgärder som inte ska erbjudas patienter inom hälso- och sjukvården. När dessa 
principbeslut tillämpas kommer det att få återverkningar på enskilda patienter, 
men kriterierna kan inte självklart användas för val mellan enskilda patienter. 
Därför, när vi talar om patienter i texten eller exemplifierar med individer så ska 
dessa patienter ses som typpatienter som representerar en viss grupp med ett 
visst behov eller där en vårdåtgärd kommer att ha en viss effekt. Eftersom 
kriterierna handlar om typer av behov, effekter och kostnadseffektivitet kan de 
endast användas för val mellan enskilda patienter när de står som representanter 
för dessa typer och resulterar då i mer generella principbeslut kring den grupp 
som den enskilda patienten representerar. Kriterierna ska inte heller ses som en 
enkel formelsamling att följa i ransoneringssituationer utan måste, som alla 
etiska normer och principer, anpassas till och tillämpas i en faktisk situation och 
ska därför ses som ett stöd för en sådan beslutsprocess snarare än strikt 
vägledande. 
 
Rapportens upplägg ser ut enligt följande: Kapitel 2 inleds med en analys och 
defintion av begreppet ransonering och därefter ges en redogörelse för den 
etiska plattformen och för hur de centrala begrepp som den innehåller allmänt 
definieras enligt Prioriteringspropositionen (Socialdepartmentet 1996/97). I det 
tredje kapitlet tolkas och diskuteras plattformens olika principer: 
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Denna diskussion resulterar i ett antal kriterier 
för avvägningar som kan behöva göras i samband med ransoneringar. I det 
fjärde kapitlet sammanställs dessa kriterier till en checklista att använda vid 
ransonering. Rapporten avslutas med en övergripande diskussion. Som bilaga 
finns en sammanfattning av en etisk analys utförd i samband med 
utmönstringar/ransoneringar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 
där checklistan använts som underlag. 
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2. BAKGRUND 
 
Som en grund till formulerandet av kriterier för ransonering kommer vi i detta 
kapitel att presentera begreppet ransonering samt den etiska plattformen som vi 
utgår från i rapporten. 
 
 

2.1 Begreppet ransonering 
 
I likhet med Liss (2004) använder vi oss av följande övergripande definition av 
begreppet ransonering inom hälso- och sjukvårdsområdet i rapporten2: 
 

Ransonering innebär begränsade möjligheter att optimalt tillfredsställa vård- 
eller omsorgsbehov.  

 
I sin fortsatta begreppsutredning kategoriserar Liss olika former för ransonering 
(Liss 2004): 
 

 Målransonering – en begränsning av behovsmålet, d v s behovet blir 
åtgärdat till en viss grad och optimal hälsa eller livskvalitet kommer ej att 
uppnås.  

 Bortval – vissa besvär, sjukdomar eller tillstånd av nedsatt livskvalitet blir 
inte alls åtgärdade.  

 Tidsransonering – målet kommer ej att uppnås inom rimlig tid.  
 Utspädning – begränsning av kvaliteten.  
 Indikationsändring – ökad försämring innan behovet åtgärdas.  

 
Det finns dock vissa problem med dessa förslag till former för ransonering. För 
det första förefaller de olika formerna ge uttryck för olika grad av generalitet där 
målransonering endast är ett annat sätt att uttrycka den övergripande 
definitionen av begreppet ransonering och där de övriga är olika typer av 
exempel på en sådan målransonering, d v s behandlingen uppnår inte längre 
optimal hälsa. För det andra innehåller definitionen av tidsransonering en 
värdering (rimlig tid) som implicerar att all ransonering är orimlig, vilket är 
olyckligt eftersom vi kan komma fram till att tidsransonering trots allt är rimligt 
givet den resursbegränsning vi har. Att definitionen för tidsransonering 
innehåller en referens till vad som är rimligt eller inte kan vara kopplat till Liss 
definition av vad som är ett optimalt åtgärdat vårdbehov: 
 

                                           
2 Det är viktigt att i detta sammanhang skilja mellan ransonering och effektivisering. Effektivisering innebär ju att vi behåller 

samma möjligheter att optimalt tillfredställa vård- eller omsorgsbehov, men med en lägre resursförbrukning . Alternativt, att 

vi bättre kan tillfredställa vård eller omsorgsbehov till samma resursförbrukning. 
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Att behovet åtgärdas optimalt betyder med andra ord att:  
 behovets mål realiseras, d v s optimal hälsa eller livskvalitet uppnås,   
 behovet åtgärdas inom en rimlig tid,  
 behovet åtgärdas med rimlig kvalitet,  
 behovet åtgärdas innan försämringen blivit orimligt stor. (Liss 2004) 

 
Återigen är det olyckligt att definiera ett optimalt åtgärdande av vårdbehov på 
detta sätt. Dels eftersom ett vårdbehov därmed kan tillfredställas suboptimalt 
även om ingen ransonering har skett; det vill säga att de vårdåtgärder som står 
till buds kanske inte kan realisera målet. Dels eftersom det innebär att ett icke 
optimalt åtgärdande är orimligt. Vårt förslag till definition är istället: 
 

Ett vårdbehov åtgärdas optimalt om insatsen av de tillgängliga vårdåtgärderna 
för detta vårdbehov resulterar i största möjliga behovstillfredställelse, givet de 
kunskapsmässiga förutsättningar som existerar vid tillfället.  

 
Det innebär alltså att vi har använt de vårdåtgärder som vi i dagsläget har bäst 
skäl eller evidens för att tro kommer att möta vårdbehovet i fråga utifrån den 
samlade kunskapen inom hälso- och sjukvården och vi har satt in denna åtgärd 
vid den tidpunkt som denna kunskap rekommenderar (vilket i många fall är 
direkt när vårdbehovet konstateras och i vissa fall kan kräva en viss väntetid på 
grund av nödvändiga förberedelser som inte är kopplade till resursbrist). 
Insatsen av dessa vårdåtgärder resulterar då i den bästa möjliga effekt vi kan 
förvänta oss. I många fall är det naturligtvis så att det råder en viss osäkerhet om 
huruvida en vårdåtgärd verkligen kommer att åstadkomma det den syftar till. 
Här är vi dock ute efter ett optimalt åtgärdande och det sker när åtgärden 
åstadkommer det den syftar till. I en faktisk ransoneringssituation blir detta 
väsentligt eftersom sannolikheten att en vårdåtgärd åstadkommer det den syftar 
till kommer att påverka hur vi bedömer effekten av denna vårdåtgärd. Utifrån 
detta kan vi formulera en något modifierad lista över olika former av 
ransonering: 
 

 Nivåransonering: åtgärder ransoneras så att vårdbehovet inte tillfredställs 
optimalt och graden av behovstillfredställelse blir därmed lägre än om 
sådan ransonering inte hade skett.  

 Indikationsransonering: åtgärder ransoneras så att vårdbehovet måste öka 
(i jämförelse med om det inte sker någon ransonering) innan åtgärder för 
att åstadkomma behovstillfredställelse sätts in. När behovet väl åtgärdas 
sker det så att vårdbehovet tillfredställs i samma grad som i de fall när 
ingen ransonering skedde. 

 Tidsransonering: åtgärder ransoneras så att vårdbehovet förblir 
otillfredställt under en längre tid än om ingen ransonering hade skett. När 
vårdbehovet väl åtgärdas sker det så att vårdbehovet återställs till samma 
nivå som om ingen ransonering hade skett. 
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Vid en nivåransonering kommer patienten att få en åtgärd som inte resulterar i 
samma grad av behovstillfredställelse som om nivåransoneringen inte hade 
skett, alternativt inte få tillgång till någon åtgärd alls. En sådan nivåransonering 
kan ske på olika sätt och i olika utsträckning. Ett sätt att gå tillväga är att endast 
erbjuda en mindre andel av vårdåtgärden, vad vi skulle kunna kalla begränsat 
utbud. I vissa fall kanske vårdåtgärden inte erbjuds alls; då kan vi tala om 
bortval. I de fall nivåransoneringen sker genom att man erbjuder vårdåtgärden 
men försämrar kvaliteten, kan vi tala om utspädning (Liss 2004). Låt oss ta ett 
exempel med en smärtpåverkad patient för att illustrera dessa olika fall av 
ransonering (med ett nogsamt påpekande om att vi därmed inte föreslår att 
värktabletter till smärtpåverkande patienter bör ransoneras).  
 

EXEMPEL - RANSONERING AV SMÄRTLINDRING  
Låt oss säga att en viss form av smärta kan åtgärdas fullt ut med fyra 
värktabletter. Om vi endast erbjuder den patientgrupp som lider av denna form 
av smärta två värktabletter så kommer de patienter som tillhör denna grupp ha 
kvar en viss grad av smärta. Det är då ett exempel på nivåransonering i form av 
begränsat utbud. Om gruppen inte får några värktabletter alls handlar det om 
bortval och om gruppen istället får tabletter som har en sämre effekt handlar det 
om utspädning. 
 
Vid en indikationsransonering kommer patientgruppen inte att få sina 
värktabletter innan de har en viss grad av smärta men när patienterna har 
kommit upp i den indicerade nivån kommer de att få fyra värktabletter som gör 
dem smärtlindrade (om det inte också sker en nivåransonering). I likhet med 
tidsransonering innebär det att patienterna får vänta på att få sin smärta lindrad, 
men till skillnad från när det bara handlar om tidsransonering så är det inte den 
tid de får vänta som är relevant för ransoneringen utan den försämring de 
genomgår. Om försämringen kommer snabbt kommer de att få smärtlindringen 
snabbt, om tillståndet inte försämras kommer de inte att få någon smärtlindring 
alls.  
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Vid en tidsransonering kommer patientgruppen vara tvungen att vänta längre 
innan den får sina fyra tabletter och får därmed leva längre med sin smärta innan 
den åtgärdas. Om det bara är fråga om tidsransonering dock kommer gruppen att 
få lika god smärtlindring när åtgärden (de fyra tabletterna) väl sätts in som om 
det inte skett någon ransonering. Utifrån ett resursperspektiv kan det förefalla 
som om detta inte resulterar i någon direkt besparing, eftersom kostnaden för de 
fyra tabletterna bara förskjuts framåt i tiden. Men tidsransonering kan ge upphov 
till resursplanering som lägger grund för en mer effektiv användning av de 
resurser som står till buds. Exempelvis att vi inte behöver ha ständig beredskap 
för att genomföra vissa vårdåtgärder eller att vi kan sprida ut utnyttjande av våra 
resurser mer jämnt. Tidsransonering kan även leda till besparing i den mån den 
aktuella patientgruppens vårdbehov kan upphöra eller lindras spontant. Om vi 
vänder på resonemanget, d v s om det inte skulle ske någon tidsransonering utan 
varje patient skulle få tillgång till vårdåtgärder när det finns evidens för att det 
vore optimalt, så skulle det krävas en mycket stor resursberedskap för att direkt 
kunna möta de vårdbehov som kan uppstå. Även om patienten till slut blir 
smärtlindrad fullt ut vid tids- och indikationsransonering till skillnad från vid 
nivåransonering så kommer patienten, i de fall behovet kvarstår eller förvärras, 
att totalt sett ha upplevt mer smärta än om ingen ransonering skett och därmed 
kommer inte vårdbehovet att ha blivit optimalt åtgärdat. 

 
 

2.2 Prioriteringspropositionen och den etiska plattformen 
 
Ransonering av gemensamt finansierade vård- och omsorgsåtgärder inom det 
svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska ske utifrån den tidigare nämnda etiska 
plattformen för prioriteringar som riksdagen beslutat om. Plattformen består av 
tre principer: människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer är rangordnade så att 
kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad människovärdesprincipen 
och behovs-solidaritetsprincipen (Socialdepartmentet 1996/97). Enligt 
propositionen förefaller det innebära att kostnadseffektiviteten endast ska 
beaktas om vi väljer mellan olika åtgärder gentemot samma vårdbehov. 
Samtidigt har denna snäva tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen 
modifierats i senare riktlinjer från riksdagen för bedömning om 
läkemedelssubvention (se Lag om läkemedelsförmåner §15, 2002:160) och även 
inom ramen för den nationella modellen för prioriteringar som bland annat 
används vid Socialstyrelsens riktlinjearbete (se nedan). 
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2.2.1 Människovärdesprincipen 
Människovärdesprincipen formuleras på följande sätt: 
 

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

 
Om vi endast strikt betraktar den explicita formuleringen av 
människovärdesprincipen så säger den endast något om på vilka grunder 
prioritering och därmed ransonering inte får ske, d v s baserat på personliga 
egenskaper hos patienten och/eller patientens funktion i samhället. Principen i 
sig säger dock inget mer om vad som avses med personliga egenskaper och 
funktioner i samhällen men i prioriteringspropositionen görs följande tolkning:  

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

 
Vidare sägs det att: 

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

 
I en vidare tolkning av människovärdesprincipen sägs dock följande: 
 

Det är en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att 
generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller 
ekonomiska och sociala förhållanden. Däremot är det förenligt med de etiska 
principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar 
nyttan av medicinska åtgärder. (Socialdepartmentet 1996/97) 

 
I Propositionen görs bedömningen att det är oförenligt med 
människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk 
ställning, kronologisk ålder, eller om behoven uppkommit genom en negativ 
livsstil eller kan anses vara självförvållade. 
 
Prioriteringsutredningen gör en distinktion mellan kronologisk och biologisk 
ålder, där kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till födelsedatum, 
medan biologisk ålder avgörs av organens och kroppen funktion.  
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Människovärdesprincipen tillåter inte att man tar hänsyn till kronologisk ålder 
hos patienten eller att man tillämpar generella kronologiska åldersgränser vid 
prioriteringar, om inte den kronologiska åldern generellt är förknippad med 
omständigheter som begränsar eller påverkar effekten av en behandling.  
En patients biologiska ålder i form av nedsatta fysiologiska resurser – som 
påverkar möjligheten att tillgodogörs sig åtgärder, eller som leder till att riskerna 
överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer – kan dock 
vägas in. 
 
Likaså betonar Prioriteringsutredningen att låg födelsevikt ”i sig” inte får utgöra 
grund för prioritering (eller ransonering) utan att det måste göras en individuell 
bedömning av patientens förutsättningar att tillgodogöra sig de åtgärder som 
övervägs (Socialdepartmentet 1995). 
 
Att självförvållade skador och sjukdomar eller en skadlig livsstil skulle kunna 
ligga till grund för prioritering avvisas av Prioriteringsutredningen på grundval 
av skäl som att kunskapen om orsakssambanden mellan val/livstil och 
sjukdom/skada saknades när patienten gjorde de val som kan ha orsakat 
sjukdomen/skadan; att ärftliga faktorer kan påverka huruvida sjukdomen/skadan 
uppkommer. I Prioriteringsutredningen nämns ytterligare skäl som att det kan 
finnas sociala förhållanden som påverkar våra val och vår livsstil på ett sätt som 
vi inte kan ses som ansvariga för; att det är svårt att avgränsa vad som är en 
skadlig livsstil från icke-skadliga livsstilar (Socialdepartmentet 1995). Däremot 
kan livsstilen vägas in i det enskilda fallet när det bedöms om patienten kommer 
att ha nytta av åtgärden ifråga, givet patientens fortsatta livsstil. I den slutgiltiga 
propositionen slås det fast att i vissa fall kan det vara motiverat att ställa krav på 
motprestationer när det gäller livsstil i relation till om en åtgärd ska erbjudas 
eller inte.  
 
Propositionen avvisar att patientens ekonomiska ställning ska få spela roll för 
huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Man 
menar att i princip ska patientens förmåga att kunna betala för sin vård inte få ha 
något inflytande på väntetidens längd eller vården medicinska kvalitet. 
Detsamma gäller patientens sociala ställning i samhället, eller om patienten har 
vissa ansvarsförhållanden. 
 
Propositionen konstaterar dock att människors lika värde och lika rätt inte ger 
någon direkt vägledning vid prioriteringar. Människovärdesprincipen 
kompletteras därför med behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. 
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I vår ambition att utforma kriterier kommer vi därför att framförallt utgå från 
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen som de 
centrala principerna för prioritering och ransonering i den svenska hälso- och 
sjukvårdskontexten och se människovärdesprincipen som en ram för vilka 
faktorer som kan och inte kan vägas in vid ransonering.  
Exempelvis att människovärdesprincipen säger att en patient som har ett visst 
ansvarsförhållande, exempelvis har barn, inte har ett större behov än den som 
inte har ett sådant ansvarsförhållande. Likaså att vi inte bör låta sådant som 
respekten för eller frånvaron av respekt för personer med en viss social eller 
ekonomisk ställning påverka vår prioritering. 
 

2.2.2 Behovs-solidaritetsprincipen 
Behovs- eller solidaritetsprincipen säger: 
 

Resurserna bör fördelas efter behov (Socialdepartmentet 1996/97) 
 
Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens 
resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste 
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Detta även om inte alla får sina 
behov tillgodosedda. Det sägs att behovets storlek beror av sjukdomens 
svårighetsgrad men även av dess varaktighet (se nedan under diskussionen av 
vårdbehov 3.2.1). I prioriteringsutredningen kopplas behovs- 
solidaritetsprincipen till Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf där det sägs 
att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen (Socialdepartmentet 1995). Detta menar man är ett uttryck för 
solidaritet och syfter till att utjämna skillnader i tillgänglighet, men även i utfall. 
Patienters olika förutsättningar när det gäller utgångsläge och möjlighet att 
tillgodogöra sig behandling omöjliggör dock en fullständig utjämning. I 
propositionen uttrycks detta som att solidaritetsaspekten av principen innebär en 
strävan efter ett så lika utfall när det gäller hälsa och livskvalitet som möjligt i 
samhället.  
 
Solidaritetsaspekten är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta 
behoven hos de svagaste grupperna som inte själva kan göra sin röst hörd. Det 
innebär dock inte automatiskt att dessa grupper ska få en högre prioritering utan 
endast att deras behov ska bedömas på samma sätt som för andra starkare 
grupper.  
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2.2.3 Kostnadseffektivitetsprincipen 
Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen som säger: 
 

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

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

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

 
Det sägs att principen endast bör tillämpas vid val av åtgärder i förhållande till 
samma sjukdom. Detta ställningstagande har till viss del modifierats i 
lagstiftningen som ligger till grund för beslut om att nya läkemedel ska ingå i 
läkemedelsförmånen, där kostnadseffektiviteten använts för jämförelser mellan 
sjukdomar och ur ett samhälleligt perspektiv (Lag om läkemedelsförmånder 
2002:160). 
 

2.2.4 Alternativa principer 
Propositionen tar upp två alternativa eller kompletterande principer för 
prioritering som avvisas: 1) självbestämmandeprincipen och 2) 
efterfrågeprincipen. I prioriteringsutredningen tas ytterligare två principer upp: 
3) nyttoprincipen och 4) lotteriprincipen – vilka även de avvisas. 
 
1) Även om det betonas att patientens självbestämmande är centralt inom hälso- 
och sjukvården med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen så menar man att 
självbestämmandet kan komma i konflikt med ovanstående plattform.  
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I propositionen sägs det: 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär en god vård bl.a. respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen skall så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta 
innebär bl.a. att patienten måste informeras om sitt hälsotillstånd och vilka 
möjligheter det finns till vård och behandling. Patienten har t.ex. rätt att avstå 
från eller avbryta en behandling. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan dock ingen 
kräva att få genomgå en viss undersökning eller få viss behandling 
(Socialdepartmentet 1996/97). 

 
2) När det gäller efterfrågeprincipen så kan personer ha behov av hälso- och 
sjukvård men inte förmågan att efterfråga den vård som krävs för att möta dessa 
behov. På motsvarande sätt kan personer efterfråga vård som de inte har behov 
av. Detta innebär dock inte att man helt och hållet kan bortse från efterfrågan på 
vård. Det utvecklas dock inte vidare hur denna ska vägas in. I 
Prioriteringsutredningen diskuteras detta något mer utförligt. Här menas att 
patienter vanligtvis efterfrågar det de har behov av men att det kan finnas fall 
när det finns behov utan efterfrågan respektive efterfrågan utan behov.  
Vid behov utan efterfrågan kan det bero på att behoven finns hos svaga grupper 
som inte har förmågan eller redskapen för att efterfråga vården. I relation till 
dessa grupper är det angeläget med uppsökande verksamhet som kan upptäcka 
sådana behov inom ramen för respekten för den personliga integriteten. 
Vid efterfrågan utan behov menar man att detta kan vara kopplat till orealistiska 
förväntningar eller på problem som inte faller inom ramen för vård- och 
omsorgsbehov. Likaså kan denna efterfrågan skapas av patienter och närstående 
men även av marknadsföring och därmed leda till en marknadsstyrning av hälso- 
och sjukvården. Samtidigt menar man att det inte är orimligt att det finns ett 
visst utrymme för valfrihet och efterfrågan inom hälso- och sjukvården, men att 
denna får beaktas först efter att de andra principerna är uppfyllda. Att söka vård 
var man vill och välja den professionella vårdare man trivs bäst med behöver 
inte komma inte i konflikt med behovs- och solidaritetsprincipen enligt 
utredningen.  
 
3) Nyttoprincipen säger att de åtgärder bör prioriteras som i kombination med 
storleken på den grupp som drabbas ger störst aggregerad nytta. Denna avvisas 
med motiveringen att små nyttor för en stor grupp inte kan väga upp en stor 
nytta för en enskild individ. Däremot sägs det att nyttan för den enskilda 
patienten får vägas in och att detta inte strider mot behovs- och 
solidaritetsprincipen. Nyttan, d v s den enskilda patientnyttan, kommer vi 
fortsättningsvis tala om i termer av storleken på effekten av vårdåtgärden 
(Socialdepartmentet 1995). 
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4) Lotteriprincipen som säger att prioritering och ransonering ska ske genom 
någon form av slumpmässigt urval avvisas eftersom man menar att om den 
skulle tillämpas generellt skulle den resultera i godtyckliga och intuitivt orimliga 
slutsatser, exempelvis att marginella behov får gå före stora behov trots att det 
finns åtgärder med god nytta mot dessa stora behov. Om tillämpningen snävas in 
till val mellan situationer som i många stycken är lika vad avser diagnos eller 
prognos etc menar utredningen att den skulle få en alltför begränsad tillämpning 
för att vara av intresse3 (Socialdepartmentet 1995). 
 

2.2.5 Riktlinjer utifrån den etiska plattformen 
Propositionen formulerar även vissa gemensamma riktlinjer för politiska och 
kliniska prioriteringar utifrån den etiska plattformen i form av ett antal 
prioriteringsgrupper: 
 

Prioriteringsgrupp I: 
- Vård av livshotande akuta sjukdomar 
- Vård av sjukdomar som utan behandling leder till 
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död 
- Vård av svåra kroniska sjukdomar 
- Palliativ vård och vård i livets slutskede 
- Vård av människor med nedsatt autonomi 

Prioriteringsgrupp II: 
- Prevention 
- Habilitering/rehabilitering 

Prioriteringsgrupp III: 
- Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar 

Prioriteringsgrupp IV: 
- Vård av andra skäl än sjukdom eller skada  

 
I propositionen görs, till skillnad från i utredningen, inte någon skillnad mellan 
vård av akuta respektiva svåra kroniska sjukdomar. Men man framhåller att i en 
akut situation måste ett snabbt omhändertagande av allvarliga akuta tillstånd gå 
före av praktiska skäl då livshotande tillstånd bryter all turordning. 
Sjukdomarna/tillstånden i de olika grupperna ska dock endast ses som en allmän 
vägledning och det betonas att sjukdomar kan variera i svårighetsgrad på ett sätt 
som motiverar att de placeras i olika prioriteringsgrupper.  
  

                                           
3 Enligt vissa filosofer så är dock en lotteriprincip det som är mest förenligt med en idé om människors lika 
värde eftersom den inte bygger på att man gör skillnad mellan olika människor så länge alla ges lika chanser i 
lotteriet (Goodwin 2005). 
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Samtidigt måste det betonas att i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer 
kring olika diagnoser så har man i stor utsträckning frångått denna indelning i 
prioriteringsgrupper och beroende på åtgärdens karaktär kan även åtgärder 
gentemot ett behov som hör hemma i prioriteringsgrupp I få olika 
rangordningsnivå. Gruppindelningen ger dock en viss vägledning för hur 
behovsbedömningen ska ske. Dessa specificeras på följande sätt i  
 
Prioriteringsutredningen: 
 

’De etiska principerna tillämpade på vårdens innehåll ger följande riktlinjer för 
såväl politisk/administrativ som klinisk prioritering:  
1. Större behov av vård går före mindre behov.  
2. Vid sjukdom och skada väger livskvalitetsrelaterade behov i princip lika tungt 
som hälsorelaterade behov. 
[...]  
4. Människor som till följd av sjukdom eller skada har nedsatt förmåga till 
självbestämmande eller tydliggörande av sina behov, liksom barn utan 
ansvarsfulla vårdnadshavare förtjänar speciell uppmärksamhet. Det finns dock 
olika grad och varaktighet av den nedsatta autonomin, liksom det finns vårdbehov 
av varierande styrka. Utredningens prioritering av människor med nedsatt 
autonomi får därför modifieras beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.  
 [...]  (Socialdepartmentet 1995, s. 154) 

 
Propositionens ställningstagande förefaller även säga att livslängd inte ska 
prioriteras framför livskvalitet (vilket sägs explicit i prioriteringsutredningen).  
 
När det gäller egenvård sägs det att ’Möjligheten att stimulera till, instruera om 
och ge stöd för egenvård bör tas till vara inom alla prioriteringsgrupper.’ 
(Socialdepartmentet 1996/97) 
 
I Prioriteringsutredningen lyftes fram ytterligare en prioriteringsgrupp som 
benämns‘Gränsfall’. Denna har övergivits i prioriteringspropositionen men där 
förs ett resonemang kring vad som skulle kunna hamna i prioriteringsgrupp III 
respektive IV. I detta resonemang refereras till en tanke om normalvariationer 
när det gäller olika tillstånd, där extremvärden på denna variation eller tillstånd 
inom variationen som har en stor livskvalitetspåverkan kan berättiga till vård. 
En implikation (dock outtalad) av detta är att andra tillstånd inom denna 
variation som inte har en sådan livskvalitetspåverkan kan anses falla utanför 
hälso- och sjukvårdens ansvarsområde (se nedan för en vidare diskussion kring 
detta). 
 
I Prioriteringspropositionen sägs inget explicit om vilken hälso- och sjukvård 
som kan bli föremål för ransonering. Däremot sägs det att behovstäckningen bör 
vara större för större behov i förhållande till mindre.  
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Likaså kan ovanstående uttalande om att vissa allvarligt drabbade grupper inte 
får bli utan vård ge viss vägledning för ramarna för en sådan ransonering. Även 
om vi tar hänsyn till Socialstyrelsens tillämpning av prioriteringspropositionen i 
de nationella riktlinjer som utformats, där man väger samman behov och nyttan 
av den åtgärd som ska möta behovet, så kan en sådan kombination ransoneras 
även i relation till ett stort behov om nyttan är liten eller förknippad med en 
orimligt stor kostnad.  
 
Följaktligen kan vi inte dra slutsatsen att det uteslutande är det som förekommer 
i grupp III och IV som kan ransoneras utan även åtgärder inom de andra 
grupperna skulle kunna ransoneras utifrån att de får en låg rangordning.  
 
I likhet med hur Prioriteringscentrum och andra aktörer inom fältet har 
argumenterat i andra sammanhang ser vi prioriteringsgrupperna som olyckliga 
och något som riskerar att leda tanken fel i samband med prioriterings- och 
ransoneringssituationer (Prioriteringscentrum 2007). I detta sammanhang 
kommer vi endast att tolka prioriteringsgrupperna som uttryck för en viss 
gradering av behovets svårighetsgrad. 
 

2.2.6 Grundbegrepp – behov, nytta och livskvalitet 
I Propositionen och än mer så i utredningen förs en viss diskussion kring hur 
centrala grundbegrepp som behov, nytta och livskvalitet ska förstås i 
prioriteringskontexten. 
 
Behov 
I propositionen och utredningen skiljer man på hälsorelaterade och 
livskvalitetsrelaterade behov. Bot från sjukdom är ett hälsorelaterat behov 
medan om sjukdomen eller tillståndet inte går att bota har personen behov av 
symtomlindring etc., något som ses som ett livskvalitetsrelaterat behov.  
 
Beroende på situationen kan det ena eller andra vara mer angeläget att 
tillgodose, exempelvis sägs de hälsorelaterade behoven vara mer angelägna vid 
akuta sjukdomar och skador medan de livskvalitetsrelaterade behoven är mer 
angelägna vid kroniska sjukdomar och tillstånd. 
 
Det betonas att man endast har behov av det man har positiv effekt av, och även 
motsatt att man inte har behov av det som inte förbättrar hälsa eller livskvalitet. 
Det sägs vidare att en person har större behov ju svårare sjukdomen eller skadan 
är eller ju lägre livskvaliteten är till följd av dessa tillstånd. Enligt propositionen 
kräver en behovsbedömningen att en sammanvägning av sådant som medicinsk 
prognos, upplevt lidande, funktionsnedsättning etc. görs. 
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Nytta 
Enligt ovan är nyttoaspekten inbyggd i behovsbegreppet i propositionen. Det 
lyfts fram att nyttan, i form av den upplevda effekten av en viss behandling, kan 
bedömas olika av patient och personal, där patienten kan värdera sin livskvalitet 
högre än vad personalen gör. Det sägs att nyttan inte får ses i ett snävt 
behandlingsperspektiv utan måste ställas i relation till det breda humanitära 
sammanhang som hälso- och sjukvården ingår i.  
 
Bedömning av nyttan bör grundas på vetenskap och dokumenterat goda resultat 
i så stor utsträckning som möjligt, även om det betonas att en komplex 
verklighet inte alltid gör detta till ett realistiskt krav. Nytta bör dock 
kontinuerligt underkastas vetenskaplig prövning för att denna målsättning ska 
kunna uppnås. För att undvika kopplingar till nyttoprincipen och i 
överensstämmelse med den nationella modellen kommer vi dock 
fortsättningsvis att tala om effekten av en vårdåtgärd. 
 

Livskvalitet 
Enligt propositionen har livskvaliteten fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella dimensioner. Individens egen upplevelse av livskvalitet är 
avgörande för hur denna ska bedömas. Man menar att livskvaliteten har speciell 
relevans när det gäller insatser i livets slutskede, där medicinska insatser kan 
sänka livskvaliteten och där god omvårdnad är centralt. 
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3. KRITERIER FÖR RANSONERING 
 
I vår fortsatta diskussion kommer vi utifrån den etiska plattformen och 
Prioriteringspropositionens (och till viss del Prioriteringsutredningens) 
skrivningar om hur den ska tillämpas formulera ett antal kriterier som kan 
fungera som verktyg vid ransonering. Dessa kriterier ska ses som 
konkretiseringar av den etiska plattformen, men baseras på tolkningar utifrån 
vad vi finner rimligt i de fall där plattformen ger upphov till flera olika möjliga 
konkretiseringar. Under diskussionens gång diskuterar vi oss fram till ett antal 
kriterier som avslutningsvis sammanställs i en form av en checklista som kan 
komplettera användningen av den nationella modellen. Diskussionen kommer 
generellt ha karaktären av att vi formulerar ett kriterium som vi sedan i den 
fortsatta diskussionen modifierar och skärper för att slutligen formulera något 
som kan vara användbart i beslutsfattande. Dock ser vi en pedagogisk poäng i 
att läsaren får följa vårt successiva resonemang fram till dessa slutgiltiga 
kriterier. 
 
Innan vi övergår till att formulera kriterier att använda vid en rangordning för 
ransonering så låt oss säga något om hur ransonering förhåller sig till 
rangordning i detta sammanhang. I linje med den etiska plattformen så är det det 
som får en låg rangordning efter att plattformen tillämpats som i första hand bör 
ransoneras . Det innebär att vi först måste genomföra en rangordning inom det 
område där vi ska ransonera och sedan utifrån en sådan rangordning bedöma 
vad, hur och i vilken ordning det som givits en låg rangordning bör ransoneras. 
Vid en sådan rangordning används (exempelvis) den nationella modellen (enligt 
ovan) som specifikt tagits fram för att tillämpa den etiska plattformen i 
prioriteringssammanhang (Prioriteringscentrum 2011). Den nationella modellen 
beskriver en process för hur en sådan rangordning bör gå till men själva 
rangordningen mellan olika tillstånd-åtgärdspar beskrivs inte mer i detalj utan 
sker i stor utsträckning utifrån en mer intuitiv sammanvägning mellan de olika 
faktorer som bedöms (svårighetsgraden hos tillståndet, effekten av åtgärden, 
kostnadseffektiviteten och evidensen). I det följande resonerar vi kring vad som 
skulle kunna bli föremål för ransonering och framförallt försöker vi formulera 
kriterier för i vilken ordning vi bör ransonera det som har rangordnats lägst i ett 
prioriteringsarbete. Det vill säga; om vi har ett antal åtgärder som ligger på en 
låg rangordningsnivå kanske det inte är nödvändigt att ransonera alla dessa 
åtgärder utan endast ett urval. De kriterier vi formulerar är tänkta att ge 
vägledning vid ett sådant urval. 
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En övergripande tanke bakom dessa kriterier är att den etiska plattformen 
förefaller ge en något starkare vikt åt behovet (svårighetsgraden hos tillståndet) 
framför effekten av åtgärden och kostnadseffektiviteten (även om vi inte tolkar 
det som att det handlar om en strikt lexikalitet, snarare en form av så kallad 
prioritarianism (Arneson 2000)). Generellt innebär det att vi kan acceptera en 
relativt sett mindre effekt/kostnadseffektivitet ju större behovet blir. Har något 
fått en låg rangordning på grund av att vårdbehovet är litet bör en åtgärd som 
riktas mot ett sådant vårdbehov ransoneras framför ett tillstånd- åtgärdspar som 
fått en låg rangordning på grund av dålig effekt eller kostnadseffektivetet (även 
om vårdbehovet är relativt sett större). 
 
Kapitlet kommer att ha följande upplägg. Vi inleder med att diskutera kriterier 
utifrån de tre principerna i den etiska plattformen med början i 
människovärdesprincipen. Därefter avslutas kapitlet med en diskussion där de 
olika principernas kriterier förs samman. I diskussionen har vi valt att koppla 
frågor om behovet till Behovs- och solidaritetsprincipen medan frågor om effekt 
och kostnadseffektivitet kopplats till Kostnadseffektivitetsprincipen. Detta beror 
till viss del på hur man tolkar begreppet behov i plattformen. Innehåller 
behovsbegreppet även den effekt en viss åtgärd har i relation till behovet eller 
bör man se behovet som något som är skiljt från vad man kan göra för att 
åtgärda detta behov? I propositionen sägs att man inte kan ha behov av det som 
man inte har nytta av. Detta tolkar vi som att för att något ska kvalificeras som 
ett vårdbehov så krävs att det finns någon åtgärd som har effekt på detta behov 
(se resonemang nedan). Effekten på detta behov bör dock för klarhetens skull 
särskiljas från vårdbehovet i sig för att uttalanden om att det större behovet ska 
ha företräde framför det mindre behovet ska bli förståeliga (vad är annars ett 
större eller mindre behov om även effekten vägs in i detta). Eftersom effekten 
däremot är en central del av kostnadseffektiviteten så har vi valt att behandla 
frågan om effekt av åtgärd under kostnadseffektivitetsprincipen. 
 
 

3.1 Människovärdesprincipen 
 
Som människovärdesprincipen är formulerad och förtydligad i 
Prioriteringsutredningen kan den ensam inte ge upphov till några kriterier som 
kan vägleda en ransonering förutom i negativ bemärkelse, d v s genom att sätta 
upp ramar för på vilka grunder vi inte får ransonera vårdåtgärder. Mer allmänt 
kan det sägas att människovärdesprincipen lägger fast att utgångspunkten för 
diskussionen kring ransonering är att alla människor har samma värde och 
samma rätt till vård och implicerar att man endast får göra skillnad mellan 
människor (eller grupper av människor) på etiskt relevanta grunder.  
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Den ger också viss vägledning kring vad som inte är etiskt relevant i detta 
sammanhang. Låt oss här upprepa dessa ramar i form av en uppsättning 
ramkriterier. 
 

3.1.1 Ålder 
I relation till människovärdesprincipen sägs att vi inte får ta hänsyn till 
kronologisk ålder vid ransonering utan endast biologisk ålder, d v s en persons 
biologiska förutsättningar att tillgodogöra sig behandling. Därmed kommer 
biologisk ålder endast att spela roll vid bedömningar av effekten av de 
vårdåtgärder som övervägs och inte vid bedömningar av en persons vårdbehov. 
Detta kan vi formulera i följande ramkriterium. 
 
Ramkriterium 1: Ransonering får inte grundas i en rangordning som baseras på 
skillnader i kronologisk ålder. 
 
Detta ramkriterium kommer att spela en viktig roll för hur vi kan tolka 
behovsprincipen när det gäller patienters livslängd, vilket vi återkommer till 
nedan. I vissa fall kan det naturligtvis vara så att det finns ett generellt samband 
mellan kronologisk ålder och biologisk ålder som är sådant att personer i en viss 
kronologisk ålder inte kommer att ha effekt av en viss åtgärd. Ett sådant 
exempel kan vara att överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus för patienter 
som är över 80 år är i det närmaste obefintlig (av biologiska skäl), följaktligen 
skulle man kunna dra slutsatsen att hjärtlungräddning för denna grupp inte är 
berättigat (Herlitz et al 2007). Ett annat sådant exempel kan vara att screening 
för bröstcancer för kvinnor under en viss ålder (exempelvis 40 år) inte är 
berättigad eftersom det finns biologiska skäl att mycket få kvinnor under 40 år 
drabbas av bröstcancer. Vad plattformen ger uttryck för är att det finns skäl att 
vara försiktiga när vi använder oss av kronologiska åldersgränser och tydligt 
motivera detta med hänvisning till biologiska skäl. Likaså bör man förhålla sig 
öppen för att en kronologisk åldersgräns i det enskilda fallet kan ignoreras 
eftersom patienten bedöms ha en biologisk ålder som ger möjlighet till effekt av 
den åtgärd som övervägs. I diskussionen om kronologisk och biologisk ålder är 
det dock oklart i vilka fall biologisk ålder får och bör vägas in. Hur liten ska 
effekten eller hur allvarliga ska komplikationerna vara för att det ska vara 
berättigat att ta hänsyn till den biologiska åldern? Här ger utredningen eller 
propositionen ingen vägledning. Om det räcker med försämrad effekt så riskerar 
biologisk ålder att aktualiseras i en stor mängd fall, eftersom många åtgärder kan 
förväntas ha sämre effekt vid högre biologisk ålder. En sådan tolkning förefaller 
dock inte rimlig givet kravet på att inte ta hänsyn till kronologisk ålder, eftersom 
detta systematiskt kommer att missgynna personer med högre kronologisk ålder.  
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En rimligare tolkning är snarare att biologisk ålder bör vägas in i de fall där 
effekten av åtgärden riskerar att bli marginell, eller där komplikationerna 
riskerar att i stort förta effekten av åtgärden. Detta är dock en punkt som kräver 
vidare diskussion. 
 

3.1.2 Självförvållade skador och skadlig livsstil 
Människovärdesprincipen säger att om skador och sjukdomar är självförvållade 
eller uppkommer som ett resultat av patienters livsstil får vi inte ta hänsyn till 
vid en ransonering. 
 
Ramkriterium 2: Ransonering får inte grundas i en rangordning som tar hänsyn 
till om åtgärden är riktad mot en skada/sjukdom som kan anses självförvållad 
eller är ett resultat av personens livsstil. 
 
Detta ramkriterium innebär att vårdbehovet hos en patient vars skada/sjukdom är 
självförvållad eller ett resultat av livsstil ska bedömas som likvärdigt med ett 
motsvarande vårdbehov som inte har en sådan orsak. Prioriteringsutredningen 
ger dock uttryck för tanken att man får ta hänsyn till framtida livsstil eftersom 
detta (liksom biologisk ålder) kan påverka effekten av den åtgärd som berörs. 
Patienten kanske inte kan sköta behandlingen så att den blir effektiv med den 
livsstil han eller hon har, eller så finns det större risk för allvarliga 
komplikationer. Exempel på detta som redan tillämpas är krav på rökstopp inför 
olika former av operationer eller krav på viktminskning inför fetmaoperation. 
Liksom i relation till biologisk ålder är det dock oklart var vi ska dra gränsen för 
hur mycket den framtida livsstilen ska påverka effekten av åtgärden eller hur 
allvarliga komplikationerna ska vara. Återigen är det naturligtvis viktigt utifrån 
ett sådant synsätt att det ställs krav på att det ska handla om mer substantiell 
påverkan på åtgärdens effekter eller bieffekter. Om inte, riskerar personer med 
en tidigare skadlig livsstil att indirekt särbehandlas eftersom det finns ett 
samband mellan framtida och tidigare livsstil. Uppenbarligen är det svårare att 
upphöra med rökning inför operation för dem som tidigare rökt under en längre 
tid. 
 

3.1.3 Ekonomisk och social ställning 
Enligt människovärdesprincipen får ” i princip” inte patienters ekonomiska 
ställning spela någon roll för huruvida han eller hon får tillgång till vårdåtgärder 
eller inte inom ramen för den helt eller delvis offentligt finansierade vården. För 
det första kan detta tolkas som att ekonomisk förmåga att betala för sin vård inte 
ska påverka tillgången till vårdåtgärder.  
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Formuleringen ’i princip’ förefaller dock kunna tolkas som att patienter i viss 
utsträckning kan få betala för vårdåtgärder, men att betalning ska vara på en 
sådan nivå att den inte förhindrar tillgången till vård för ekonomiskt svaga 
grupper. Detta innebär att avgifterna måste vara relativt låga för de vårdåtgärder 
som vi inte finner skäl att ransonera för alla grupper av patienter, något som är 
väsentligt för diskussionen av egenfinansierad vård. Detta leder fram till ett 
första kriterium kring ekonomisk ställning.  
 
Ramkriterium 3: Ransonering får inte resultera i att gruppers 
betalningsförmåga begränsar tillgången till vårdåtgärder. 
 
Tolkad strikt skulle ett sådant ramkriterium innebära att ransonering vore 
omöjlig, eftersom ekonomiskt starka grupper alltid kan ha möjlighet att få 
tillgång till ransonerade vårdåtgärder på en marknad utanför den gemensamt 
finansierade vården. Snarare tolkar vi detta kriterium som att det handlar om 
tillgången till vård inom ramen för den gemensamt eller offentligt finansierade 
vården, där egenfinansiering bör vara på en sådan nivå att även ekonomiskt 
svaga grupper har likvärdig tillgång till vård som ekonomiskt starkare grupper. 
Ett sådant kriterium förefaller då innebära att egenfinansiering för att 
åstadkomma ransonering och därmed resursbesparing har ett mycket begränsat 
utrymme. Samtidigt är exempelvis tandvården i stor utsträckning 
egenfinansierad i en utsträckning som förefaller gå utöver detta kriterium. Även 
inom hjälpmedelsområdet finns det stora inslag av egenfinansiering. Hur vi ska 
se på det i relation till människovärdesprincipens krav är oklart och beroende på 
hur detta krav tolkas kan det även vara motsägelsefull. En av författarna har i 
annat sammanhang diskuterat frågan om egenfinansiering (Tinghög, Lyttkens & 
Carlsson 2010), och det krävs uppenbarligen en utvidgad diskussion kring 
vilken roll egenfinansieringen kan spela i vårt hälso- och sjukvårdssystem, givet 
detta kriterium. 
 
En annan aspekt av förbudet mot att ta hänsyn till ekonomisk ställning är snarare 
kopplad till den sociala status som följer med en god ekonomi och kan därför 
inordnas under ett gemensamt ramkriterium som skrivningarna kring social 
ställning. Återigen kan vi göra olika tolkningar av förbudet mot att ta hänsyn till 
social ställning. Vi finner att en tolkning ansluter till tolkningen av ekonomisk 
ställning i form av status och leder fram till ramkriterium 4 enligt följande. 
 
Ramkriterium 4: Ransonering får inte grundas i en rangordning som tar hänsyn 
till den status eller brist på status som är förknippad med ekonomisk eller social 
ställning. 
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Utöver ekonomi kopplas även social ställning till vilka ansvarsförhållanden 
patienten har, exempelvis om patienten har ansvar för barn eller andra 
närstående. Vi tolkar dock detta som att det även rör sig om samhälleliga 
ansvarsförhållanden, eller ansvarförhållanden inom näringsliv osv. Återigen bör 
inte sådana ansvarsförhållanden spela någon roll vid en ransoneringssituation.  
 
Ramkriterium 5: Ransonering får inte grundas i en rangordning som tar hänsyn 
till de ansvarsförhållanden som personer eller grupper har. 
 
Tolkad strikt skulle detta kriterium kunna innebära att grupper som kan anses 
vara väsentliga att prioritera vid en epidemi där tillgången till vaccin eller 
motsvarande är begränsad, exempelvis vårdpersonal eller poliser etc., inte får 
ges bättre tillgång till botemedel4. Möjligtvis skulle man här kunna argumentera 
för att om behovs-solidaritetsprincipen ska kunna uppfyllas, d v s om vi ska 
kunna möta människors behov, så måste vissa förutsättningar vara vid handen, 
exempelvis måste det finns tillgång till vårdpersonal. Detta kan då motivera ett 
avsteg från människovärdesprincipen, tolkad strikt. Propositionen eller 
utredningen ger dock inte vägledning i denna fråga och ransonering i samband 
med pandemier är en alltför stor fråga för att behandla i detta sammanhang. 
 
En annan viktig fråga i detta sammanhang är i vilken mån den etiska plattformen 
tillåter positiv särbehandling av vissa, tidigare underpriviligierade, grupper när 
det gäller hälso- och sjukvård. Tolkad strikt skulle skrivningarna om social 
ställning inte kunna ge underlag för positiv särbehandling kopplat till de sociala 
omständigheter personer lever under och som vi vet kan påverka 
förutsättningarna för att uppnå god hälsa. Exempelvis att vi tar hänsyn till att 
vissa grupper har ett svagt socialt stöd för att genomföra livsstilsförändringar 
och därmed behöver större insatser. Solidaritetsaspekten hos behovs- och 
solidaritetsprincipen förefaller dock ge stöd för positiv särbehandling för att 
skapa ett mer jämlikt utfall vad beträffar hälsa. Det är dock inte klart hur dessa 
skrivningar ska tolkas och det kräver ytterligare diskussion. Eventuellt kan man 
se dem som motsägelsefulla om man gör en mer strikt tolkning av 
formuleringarna om social ställning. Vi lämnar det därför öppet om man får ta 
hänsyn till social ställning i de fall det är nödvändigt för att uppnå ett mer 
jämlikt utfall (som på många sätt förefaller rimligt). Vad som dock förefaller 
klart är att en tidigare socialt gynnad grupp inte ytterligare får gynnas inom 
hälso- och sjukvården; vilket ger upphov till ett sjätte ramkriterium: 
 

                                           
4 Notera att i samband med H1N1-influensan (eller den nya influensan som den även kallas) föreslog 
Socialstyrelsen att vårdpersonal skulle vara en prioriterad grupp när det gällde vaccinering eftersom de har en 
väsentlig samhällelig funktion och är av väsentlig nytta för resten av befolkningen och detta förhållningssätt 
tillämpade också. Detta förefaller strida mot ramkriterium 5 samt vara ett exempel på att en nyttoprincip 
tillämpas. 
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Ramkriterium 6: Ransonering får inte grundas i en rangordning som ytterligare 
gynnar en socialt priviligierad grupp eller ytterligare missgynnar en socialt 
utsatt grupp. 
 
I de flesta fall kommer dessa ramkriterier framförallt att spela roll genom att 
ange vad vi inte får ta hänsyn till när vi ska genomföra ett konkret prioriterings- 
och ransoneringsarbete. Men i några fall (exempelvis när det gäller ramkriterium 
1) så kommer de även påverka hur vissa av de följande kriterierna kommer att 
utformas.  
 

3.2 Behovs-solidaritetsprincipen 
 
I prioriteringspropositionen uttrycks att det större behovet ska ha företräde 
framför det mindre behovet. Samtidigt förs ingen vidare diskussion kring hur 
detta ska förstås mer i detalj. Följaktligen finns ett antal frågor som behöver 
besvaras i relation till behov. Som behovs- och solidaritetsprincipen har förståtts 
inom ramen för den nationella modellen (Prioriteringscentrum 2011) innehåller 
principen överväganden både om vårdbehov (eller svårighetsgraden hos 
tillståndet, se nedan) och patientnyttan (eller effekten av åtgärden). Patientnyttan 
(eller effekten av åtgärden) är också en aspekt av kostnadseffektivitetsprincipen 
enligt den nationella modellen. Vi ansluter oss till den tolkningen men i denna 
rapport har vi valt att utveckla förståelsen av vårdbehov i detta kapitel och 
återkommer till patientnyttan eller effekten av åtgärden i nästa kapitel. Här 
försöker vi därför inledningsvis besvara frågorna: Vad är ett vårdbehov? Hur ska 
storleken på ett vårdbehov bedömas?  
 

3.2.1 Vårdbehov och vårdåtgärd 
Begreppet vårdbehov  
Tidigare i rapporten har vi använt begreppet vårdbehov och förutsatt en intuitiv 
förståelse av vad som menas med detta begrepp. Det finns dock skäl att 
tydligare definiera hur vi tolkar begreppet vårdbehov i relation till den etiska 
plattformen.  
 
I redovisningen av Prioriteringspropositionen och Prioriteringsutredningen ovan 
finns det ett antal uttalanden om behov som vi återupprepar här och tar som 
utgångspunkt för vår diskussion. Det sägs att en individ inte kan ha behov av det 
man inte har nytta eller en positiv nyttoeffekt av. Detta innebär att nytto- eller 
effektbegreppet till viss del är inbyggt i behovsbegreppet. Fortsättningsvis väljer 
vi att tala i termer av effekt av åtgärd i linje med den begreppsbildning som 
finns i relation till den nationella modellen.  
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När det gäller storleken hos ett behov sägs det bero av svårighetsgraden och 
varaktigheten hos sjukdomen (eller tillståndet för att bredda begreppsbildningen 
något). Tolkningen att behovs- och solidaritetsprincipen innehåller 
överväganden om både svårighetsgraden hos tillståndet och effekten av åtgärden 
kan riskera att leda till tolkningen att även begreppet vårdbehov är en 
kombination av svårighetsgraden hos tillståndet och effekten av åtgärden som 
riktar sig mot detta tillstånd. Vi tror att den tolkningen är olycklig och föreslår 
en annan tolkning som vi anser bättre ansluter till Prioriteringspropositionens 
uttalanden och även till den begreppsbildning kring behov som vi vanligtvis 
återfinner inom etisk/filosofisk diskussion. Hur kan man då dels säga att 
effektbegreppet är inbyggt i behovsbegreppet och samtidigt endast fokusera på 
svårighetsgraden när vi bedömer storleken av detta behov (vilket vi kommer att 
hävda att man bör göra)? 
 
Generellt kan vi säga att vi har ett behov om det finns ett gap mellan ett aktuellt 
tillstånd och ett idealt eller önskvärt tillstånd. Samtidigt kan det vara så att vi har 
ett behov som inte går att åtgärda, exempelvis kanske vi har behov av en högre 
mening med vårt liv, men någon sådan mening kanske inte finns att tillgå. Så för 
att vi ska ha behov av något så krävs det att det finns en typ av åtgärder som 
åtminstone i princip kan åtgärda behovet. Eftersom prioriterings- och 
ransoneringsdiskussionen rör hur vi ska fördela resurser när det gäller 
vårdåtgärder så kommer behoven i detta sammanhang handla om just 
vårdbehov, dvs. behov som kan åtgärdas med vårdåtgärder. Ett vårdbehov 
definieras i detta sammanhang som ett behov av vårdåtgärder för att uppnå en 
viss nivå av livskvalitet eller en viss livslängd (Liss 2001, Brülde 1998). 
Vårdbehovet baseras på att det finns ett gap mellan den aktuella livskvaliteten 
eller förväntade livslängden och någon ideal nivå av livskvalitet eller livslängd 
och att det även finns någon form av vårdåtgärd som kan minska detta gap. 
Finns det ingen vårdåtgärd som kan påverka gapet så kommer vi inte heller att 
ha något vårdbehov. I propositionen utttrycks detta som att vi endast kan ha 
behov av det som vi har nytta av (där det med vår begreppsbildning finns en 
vårdåtgärd med positiv effekt på vårdbehovet). Detta innebär alltså att vi kan ha 
ett behov (om det finns ett sådant gap) som inte är ett vårdbehov (eftersom det 
inte finns någon vårdåtgärd som kan minska gapet), men som eventuellt är ett 
behov av någon annan typ av åtgärd eller företeelse. Exempelvis kan vi ha 
behov av mat, utbildning, nära relationer, utmaningar i livet etc. för att minska 
gapet mellan aktuell och ideal livskvalitet/livslängd. I detta sammanhang 
koncenterar vi oss på vårdbehov. 
 
Även om vårt behov är ett vårdbehov och alltså av en typ som skulle kunna 
påverkas med vårdåtgärder så kanske det inte finns någon faktiskt existerande 
vårdåtgärd som kan minska behovsgapet.  
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När vi exempelvis upptäcker en ny genetisk sjukdom så ger ju det upphov till ett 
vårdbehov i den bemärkelsen att om det finns någon form av åtgärder som kan 
påverka denna genetiska sjukdom så förefaller dessa falla inom ramen för 
vårdåtgärder.  
 
I nuläget kanske det däremot inte finns något att göra åt denna genetiska 
sjukdom och följaktligen finns det ingen nu existerande vårdåtgärd och därmed 
inget existerande vårdbehov. Detta är den bemärkelse i vilken effektbegreppet är 
inbyggt i behovsbegreppet, d v s att det måste finnas en vårdåtgärd med viss 
positiv effekt för att behovet överhuvudtaget ska kvalificera sig som ett 
vårdbehov och något som vi bör ta hand om inom hälso- och sjukvården. Detta 
innebär dock inte att storleken hos effekten påverkar storleken på det vårdbehov 
vi har. Vi hävdar att behovets storlek endast ska baseras på gapet eller 
svårighetsgraden hos det aktuella tillståndet i relation till något idealt eller 
önskvärt tillstånd. Låt oss föreställa oss några exempel för att testa den 
intuitionen. 
 
I det första exemplet har vi två grupper som båda har vårdbehov av samma 
vårdåtgärd. Vårdåtgärden har lika stor effekt i relation till båda vårdbehoven. 
Samtidigt har den första gruppen ett vårdbehov med större svårighetsgrad än den 
andra gruppen. Oavsett om vi anser att behovet bara ska kopplas till 
svårighetsgrad eller om även effekten ska vägas in följer i detta fall att den första 
gruppen har ett större vårdbehov. Detta är en rimlig slutsats. 
 
I det andra exemplet har vi återigen två grupper som båda har vårdbehov av 
samma vårdåtgärd. Svårighetsgraden hos de båda gruppernas vårdbehov är lika 
stora, men vårdåtgärden har större positiv effekt i relation till den första gruppen 
(som blir botad), än i relation till den andra gruppen(som blir bättre men inte 
fullt botade). Här kommer slutsatsen angående vilket vårdbehov som är störst att 
skilja sig åt beroende på om effekten av åtgärden vägs in i bedömningen av 
vårdbehovet eller inte. Om vi endast betraktar svårighetsgraden hos tillståndet 
kommer båda gruppers vårdbehov att vara lika stora (detta är alltså den tolkning 
vi förespråkar). Om vi även väger in effekten av åtgärden i vårdbehovet så 
kommer den första gruppens vårdbehov att vara större än den andra gruppens 
vårdbehov. Båda dessa tolkningar förefaller rymmas inom ramen för de 
uttalanden kring vårdbehov som görs i propositionen och följaktligen ger detta 
exempel oss ingen slutgiltig vägledning. 
 
Låt oss betrakta ett tredje exempel. Vi har återigen två grupper som vi kan kalla 
A och B. Grupp A har ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad men den 
vårdåtgärd som finns tillgänglig har liten effekt på detta tillstånd.  
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Grupp B har ett tillstånd med måttlig till stor svårighetsgrad och den vårdåtgärd 
som finns tillgänglig (vilken vi för enkelhetens skull kan säga är densamma som 
för grupp A) botar detta tillstånd (och har alltså god effekt). Om vi endast väger 
in svårighetsgraden när vi bedömer vårdbehovet kommer grupp A ha det större 
vårdbehovet. Om vi istället menar att vårdbehovet ska utgöras av en 
sammanvägning av svårighetsgrad och effekt av åtgärd skulle detta kunna 
innebära att grupp B har det största vårdbehovet av den aktuella vårdåtgärden.  
 
Spelar det egentligen någon praktisk roll hur vi väljer att betrakta vårdbehovet i 
detta sammanhang? Den slutgiltiga rangordningen förefaller bli densamma 
oavsett om vårdbehovet endast beror på svårighetsgraden hos tillståndet och 
vårdbehovet sedan vägs mot effekten av åtgärden eller om denna vägning 
mellan svårighetsgrad och effekt av åtgärder sker inom ramen för bedömningen 
av vårdbehovet. Tolkningen att svårighetsgrad och effekt ska vägas samman 
leder dock till slutsatser som inte stämmer med propositionens uttalande 
angående att det större behovet är kopplat till de svårare sjukdomarna och den 
sämre livskvaliteten. I vårt tredje exempel var det största vårdbehovet inte 
kopplat till det tillstånd som hade den största svårighetsgraden med en sådan 
tolkning. Detta riskerar att dölja vad vi uppfattar som en central aspekt av den 
etiska plattformen, nämligen att svårighetsgraden hos ett tillstånd ska väga 
tyngre än effekten av åtgärden i den slutgiltiga sammanvägningen inför en 
rangordning. Uttryckt på ett annat sätt, i relation till det svåraste tillståndet kan 
vi acceptera en sämre effekt än i relation till lindrigare tillstånd och ändå ge 
kombinationen av tillstånd och åtgärd en hög rangordning. Detta är vad 
lexikaliteten mellan principerna försöker ge uttryck för, d v s att behovs- och 
solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Även om vi 
finner det rimligt att göra avsteg från en strikt lexikalitet så ger den ändå en 
signal om att svårighetsgraden hos tillståndet ska väga tyngre än effekten av 
vårdåtgärden. Eller i vår tolkning, att vårdbehovet väger tyngre än effekten av 
vårdåtgärden (och därmed också kostnadseffektiviteten hos vårdåtgärden). Om 
vi bakar samman svårighetsgraden med effekten av åtgärden inom ramen för 
bedömningen av vårdbehovt riskerar detta att döljas. 
 
Definitionen av vårdbehov ger dock upphov till ett antal frågor som vi ska 
behandla i tur och ordning. 

 Vad är skillnaden mellan vårdbehov som avser livskvalitet respektive 
livslängd? 

 Vilken nivå av livskvalitet eller livslängd bestämmer hur stort gapet till 
aktuell livskvalitet/förväntad livslängd är (och därmed även storleken på 
vårdbehovet)? 

 Vad är en vårdåtgärd? 
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 Hur ska relationen mellan en vårdåtgärd och livskvalitets- eller 
livslängdsgapet se ut för att vi ska kunna sägas ha ett behov av den 
vårdåtgärden? 

 
Vårdbehov som avser livskvalitet eller livslängd 
I propositionen (och utredningen) skiljer man mellan hälsorelaterade och 
livskvalitetrelaterade behov, där bot och sjukdom kopplas till hälsorelaterade 
behov och symtom etc kopplas till livskvalitetsrelaterade behov. Denna 
distinktion är inte särskilt klargörande eftersom det dels är oklart vad som menas 
med hälsorelaterade behov, dels förefaller det vara så att exempelvis bot 
påverkar både de hälsorelaterade och livskvalitetsrelaterade behoven. Istället har 
vi valt att utgå från vilka typer av behov vi kan påverka med vårdåtgärder. Att 
bota en sjukdom förefaller här inte centralt i sig om det inte påverkar andra 
aspekter av en persons liv. En sådan väsentlig aspekt är personens livslängd. 
Andra sådana aspekter som vårdåtgärder (bot, symtomlindring, funktionsstöd 
etc) kan påverka är personens välbefinnande, fysiska och psykiska 
funktionsstatus, autonomi, etc. Dessa senare aspekter kan vi samlingsvis kalla 
för en persons livskvalitet (jfr exempelvis Brülde 1998). I Propositionen sägs det 
att en persons livskvalitet har fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
dimensioner och att personens egen upplevelse av livskvalititet är väsentligt, 
något som inte förefaller motsägas av vårt ställningstagande. Vår tolkning 
återspeglas även i Prioriteringsutredningen där det påpekas att stora 
livskvalitetsbehov och livslängdsbehov kan tillmätas samma vikt (se ovan).  
 
Vi har dock skäl att göra skillnad mellan de vårdbehov som är kopplade till 
livslängd respektive livskvalitet, i fortsättningen kallat livslängdsbehov 
respektive livskvalitetsbehov, eftersom livslängd respektive livskvalitet har olika 
egenskaper. Livskvalitet har vi mer eller mindre av i varje skede av vårt liv, 
medan vår livslängd inte varierar på detta sätt (även om risken för att den ska 
förkortas kan variera över tid). Livskvaliteten innehåller i vår tolkning många 
olika aspekter som sammanvägt orsakar en viss nivå av livskvalitet (som det är 
svårt att ge ett visst bestämt värde)5. Livslängden är däremot en något enklare 
parameter som kan ges ett visst bestämt värde i termer av år.  
 
  

                                           
5 I många fall inom hälso- och sjukvården försöker vi sätta värde på livskvaliteten m h a livskvalitetsinstrument, 
exempelvis EQ-5D, SF-36 eller VAS-skalor. Det råder dock diskussion kring vad dessa mäter och vilken 
betydelse vi ska tillskriva de värden vi får fram (jfr Brülde 2007), framförallt när det gäller interpersonella 
jämförelser eftersom vi då inte kan vara helt säkra på att olika personer tolkar de utsagor som de ska ta ställning 
till på samma sätt. De förefaller dock något mindre problematiska när det gäller intrapersonella jämförelser 
eftersom det då handlar om att en person ska ta ställning till dessa utsagor över tid. 
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I många fall kommer de vårdbehov som en patient har vara en kombination av 
livslängds- och livskvalitetsbehov. Framförallt är det svårt att tänka sig 
livslängdsbehov som inte även ger upphov till livskvalitetsbehov – d v s om vi 
hotas av för tidig död så ger det också upphov till sänkt livskvalitet. Däremot 
finns det exempel på rena livskvalitetsbehov inom vården – exempelvis smärta 
eller funktionshinder som inte är kopplade till ett livshotande tillstånd. 
 
Nivå av livskvalitet eller livslängd som vårdbehovet ska relateras till 
Hur ska vi då, givet detta, bedöma storleken på vårdbehov med avseende på 
livslängd respektive livskvalitet (livslängdsbehov respektive 
livskvalitetsbehov)?  
 
När det gäller livskvalitetsbehov avgörs storleken på behovet av gapet mellan 
aktuell livskvalitet och det vi i relation till definitionen kallade den ideala nivån 
livskvalitet. Storleken på ett vårdbehov kan vi även benämna svårighetsgraden 
hos tillståndet, ett begrepp som används i den nationella modellen. En fråga är 
dock hur vi ska förstå denna ideala nivå av livskvalitet som bestämmer hur stort 
gapet och därmed behovet kommer att vara eller hur allvarlig svårighetsgraden 
är. I fortsättningen kommer vi att framförallt tala i termer av svårighetsgraden 
hos tillståndet när vi pratar om vårdbehovets storlek för att ansluta till den 
begreppsanvändning som återfinns i den nationella modellen.  Vi identifierar tre 
olika tolkningar av hur vi ska förstå denna ideala nivå:  

1) Den ideala nivån är den nivå av livskvalitet den individuella 
patienten eller patientgruppen hade innan de drabbades av en 
livskvalitetsförsämring.  
2) Den ideala nivån är den högsta möjliga nivå av livskvalitet 
personer kan uppnå.  
3) Den ideala nivån är en i vårt samhälle gemensamt accepterad nivå 
av god livskvalitet (som kan variera något beroende på ålder men 
som i stort är gemensam för vuxna individer ). 

 
Den första tolkningen, att den ideala nivån skulle vara den nivå som varje 
individuell patient eller en avgränsad patientgrupp har haft innan vårdbehovet 
uppkom förefaller strida mot Ramkriterium 6 om att vi inte ska ta hänsyn till 
social ställning (vilket ju implicerar att personer har olika normalnivå av 
livskvalitet).  
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För att illustrera med ett exempel:  
 

EXEMPEL – INDIVIDUELL LIVSKVALITET 
Lars lever gott på att föreläsa och har ett rikt socialt umgänge som i mångt och 
mycket bygger på intellektuella diskussioner och samtal medan Gustav är en 
ensam ungkarl som försörjer sig som tidningsutdelare. Båda drabbas av stroke 
med kvardröjande afasi efter rehabilitering, något som gör att Lars inte längre 
kan fortsätta med livet som det var innan, medan det för Gustav innebär mindre 
skillnad för hans obefintliga sociala liv och hans möjligheter att försörja sig. 
Skulle vi ta hänsyn till livet som det var innan sjukdomen skulle Lars ha ett 
större livskvalitetsbehov än Gustav, men det skulle också innebära att vi tog 
hänsyn till deras sociala och ekonomiska ställning, något som Ramkriterium 6 
talar emot.  

 
Skulle vi alltså utgå från de skillnader i livskvalitet individuella patienter (eller 
grupper av patienter) har innan det uppkommer ett vårdbehov så skulle det 
kunna innebära skillnader i svårighetsgraden hos tillståndet trots att dessa 
patienter har samma grundtillstånd, något som förefaller strida mot den etiska 
plattformen. Följaktligen bör inte den ideala nivån kopplas till patienters 
individuella nivå av livskvalitet eller till enskilda patientgruppers nivå av 
livskvalitet. Ett sådant ställningstagande är inte oproblematiskt i relation till den 
svenska hälso- och sjukvården där individualisering av behandlingen ofta är en 
viktig norm för behandlingen. Exempelvis när arbetsterapeuter gör bedömningar 
av aktivitets- och delaktighetsinskränkningar enligt ICF som bör ge upphov till 
åtgärder, görs ju detta utifrån individens enskilda behov och önskemål när det 
gäller aktiviteter och delaktighet. Att vården individualiseras är naturligtvis 
väsentligt och kan leda till att en person inte får lika omfattande åtgärder som en 
annan. Utifrån den etiska plattformen förefaller det dock väsentligt att alla 
personer erbjuds samma möjlighet till att uppnå en viss nivå av livskvalitet 
(oberoende av om de haft denna nivå innan de drabbades av vårdbehovet) om 
detta kan åstadkommas med vårdåtgärder. Att enskilda patienter sedan inte 
utnyttjar detta erbjudande eller finner att det är väsentligt utifrån personens egen 
värdering är en annan sak. 
 
Om vi istället utgår från den andra tolkningen, att den ideala nivån är den högsta 
möjliga livskvalitet som personer kan uppnå skulle det implicera att vi i princip 
alltid kommer att ha ett livskvalitetsbehov, eftersom det är få (om någon) 
förunnat att uppnå denna maxnivå av livskvalitet (vi kan alltid ha lite mer 
välbefinnande etc i vårt liv). Detta skulle leda till den orimliga slutsatsen att alla 
människor har vårdbehov och att de i många fall skulle vara väldigt stora 
(åtminstone i den mån det inte finns en övre gräns för livskvaliteten). 
Följaktligen bör inte den ideala nivån kopplas till en högsta möjliga nivå för 
livskvalitet. 
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Den rimligaste tolkningen av den ideala nivån är då snarast någon idé om en 
nivå av god livskvalitet som vi gemensamt accepterar i vårt samhälle. Om vi, 
med de ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar vi har, uppnår en 
sådan nivå kommer det att uppfattas som att vi lever ett gott liv av de flesta 
människorna i vårt samhälle. Följaktligen kommer storleken på vårt vårdbehov 
relateras till gapet mellan denna gemensamt accepterade nivå av god livskvalitet 
och den aktuella livskvalitet vi har. Utifrån detta kan vi formulera en viktig 
förutsättning för vår diskussion. 
 
Definition (livskvalitetsbehov): En patientgrupp har ett vårdbehov med 
avseende på livskvalitet (ett livskvalitetsbehov) när det finns ett gap mellan 
aktuell livskvalitet (eller en risk för ett sådant gap mellan framtida livskvalitet) 
och en gemensamt accepterad nivå för god livskvalitet i det givna samhället som 
kan åtgärdas med en vårdåtgärd.  
 
Denna förutsättning säger endast något om i relation till vilken nivå som 
livskvaliteten ska bedömas, om vi ska bedöma storleken på vårdbehovet måste 
det enligt Prioriteringspropositionen även vägas in under hur lång tid en person 
har sitt vårdbehov. Om vi utgår från exemplet ovan: den patientgrupp som har 
en övergående afasi har ett mindre livskvalitetsbehov än den grupp vars afasi 
förblir permanent genom livet. Hur gör vi en sådan bedömning utan att samtidigt 
bryta mot ramkriterium 1 som säger att vi inte få ta hänsyn till kronologisk 
ålder? I de fall det är ett övergående tillstånd kan vi ta den tid över vilket 
behovet kvarstår gånger graden hos behovet, men om det är ett permanent och 
livslångt behov så kan vi endast bedöma storleken på det genom att ta hänsyn 
till den återstående livslängden. För att undvika att kronologisk ålder ges vikt 
kommer vi alltså inte att bedöma exakt hur lång tid ett livskvalitetsbehov 
kvarstår om det är livslångt utan endast se ett livslångt behov som svårare än ett 
övergående (givet att de innefattar samma gap avseende aktuell och gemensamt 
accepterad livskvalitet). 
 
För att utveckla detta något: har vi inga skäl att tro att personen kommer att dö 
inom en begränsad tidsperiod så kommer gruppen 40-åringar att ha en längre 
återstående livslängd än gruppen 75-åringar och 40-åringarnas 
livskvalitetsbehov skulle därmed bli större än 75-åringarnas vid i övrigt 
likartade tillstånd. En sådan bedömning skulle dock grundas i dessa gruppers 
kronologiska ålder. Vid bedömningar mellan enskilda individer kan detta bli ett 
problem men vi har inledningsvis sagt att våra kriterier ska användas för beslut 
för typpatienter, d v s för grupper av patienter. I många fall drabbar 
livskvalitetsbehoven patientgrupper som är blandade med avseende på ålder och 
det blir då tillräckligt att vi gör bedömningen att livskvalitetsbehovet kommer att 
vara livslångt.  
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Det finns dock vårdbehov som framförallt drabbar vissa åldersgrupper; demens 
drabbar företrädesvis äldre personer medan MS ofta drabbar personer i 
medelåldern. Här skulle vi alltså kunna möta problemet att gruppen MS-
patienter generellt kan komma att leva längre med sitt livskvalitetsbehov än 
gruppen demenspatienter. För att inte ta hänsyn till kronologisk ålder får vi dock 
överge exaktheten i bedömningen av svårighetsgraden av tillstånden och nöja 
oss med att de kommer att vara livslånga, oberoende av hur långt detta liv sedan 
kommer att vara.  
 
I vissa fall av ransonering skulle detta dock kunna aktualiseras, exempelvis om 
vi måste ställa åtgärder för en grupp som har kort förväntad överlevnad (på 
grund av kronologisk ålder) mot åtgärder för en grupp som har längre förväntad 
överlevnad (på grund av kronologisk ålder). Här ställs vi då inför frågan om det 
är rimligt att hålla fast vid att vi inte får ta hänsyn till kronologisk ålder och inte 
göra ett sådant val eller om vi kanske bör modifiera människovärdesprincipens 
ställningstagande avseende kronologisk ålder. Vi kommer dock inte att ta 
ställning till det här. 
 
En annan aspekt som vi måste ta hänsyn till (och som nämndes i en bisats i 
definitionen av vårdbehov ovan) är att i vissa fall har vi inte ett aktuellt 
livskvalitetsgap utan snarare en risk för att ett sådant gap uppkommer. På 
samma sätt som att behovets storlek bestäms av gapets storlek gånger den tid 
som gapet kvarstår så måste även risken komma in som en faktor och storleken 
när det gäller livskvalitetsbehov som riskerar att uppkomma i framtiden blir då 
en funktion av risken X gapet storlek X under hur lång det gapet förväntas 
fortgå. Utifrån detta kan vi formulera ytterligare en utvecklad definition när det 
gäller storleken på ett livskvalitetsbehov. 
 
Definition (svårighetsgrad hos livskvalitetsbehov): Svårighetsgraden hos ett 
livskvalitetsbehov är gapet mellan aktuell livskvalitet och en gemensamt 
accepterad nivå av god livskvalitet som kan åtgärdas med en vårdåtgärd gånger 
den tid som gapet förväntas kvarstå (utan åtgärd). Allt annat lika (dvs. med 
avseende på livskvalitetsgapet) så bedöms ett behov som kvarstår under lång tid 
som svårare än ett övergående behov. 
 
Som förutsättning 2 är formulerad bedömer vi livskvalitetsbehovet utifrån hur 
stort gapet är och hur länge det kan förväntas kvarstå, d v s vi utgår från 
nuvarande och framtida gap. Vissa har dock föreslagit att behov ska ses över 
hela en persons liv, d v s att vi även bör beakta hur länge en person haft ett 
livskvalitetsgap tidigare i livet. Exempelvis har filosofen Frances Kamm 
föreslagit att behov ‘...correlates with how much a person will have had[of 
goods] by the time he dies.’ (Kamm 1993) – d v s att behov ska bedömas utifrån 
en persons hela liv.  
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Ur strikt rättvisesynpunkt förefaller det rimligt att väga in hur en person haft det 
under ett helt liv när vi bedömer huruvida man har ett större eller mindre behov 
av en viss åtgärd. Solidaritetsaspekten i behovs- och solidaritetsprincipen om att 
utjämna skillnader i utfall skulle ju kunna tolkas som att hälso- och sjukvården 
bör ha en sådan ambition, samtidigt som människovärdesprincipens norm om att 
inte väga in tidigare livsstil skulle kunna tolkas som att vi inte ska se tillbaka på 
vilket liv patienten tidigare haft. Oavsett det faktum att vi menar att det finns 
starka rättviseskäl för att bedöma personers livskvalitet och livslängd över ett 
helt liv ser vi starka skäl för att tolka just vårdbehov i termer av nuvarande och 
framtida behov.  
 
Det är principiellt möjligt att bedöma en persons behov över hela livet på 
individnivå även om det är förknippat med stora praktiska problem, men 
eftersom vi i detta fall behandlar grupper är det inte möjligt att göra en sådan 
bedömning för gruppen. Följaktligen måste vi koncentrera oss på nuvarande och 
framtida livskvalitetsgap. Detta är även i linje med vårt fokus på vårdbehov, 
eftersom vårdåtgärden endast kan åtgärda det nuvarande gapet och eventuellt 
medverka till att undvika framtida gap6. Nedan kommer vi att argumentera för 
att vi endast bör ta hänsyn till behov som vi kan påverka med vårdåtgärden. 
Detta resonemang leder till en modifikation av definitionen av 
livskvalitetsbehov. 
 
Utvecklad definition (svårighetsgrad hos livskvalitetsbehov): Svårighetsgraden 
hos ett livskvalitetsbehov är gapet mellan aktuell livskvalitet och en gemensamt 
accepterad nivå av god livskvalitet gånger den tid som gapet kvarstår från om 
med nu och framöver. Kvarstår livskvalitetsbehovet underlång tid, (exempelvis 
resten av livet) görs dock ingen bedöming av specifik kvarstående tid utan 
livskvalitetsbehovet bedöms då som mycket stort. 
 
En möjlig invändning gentemot detta är kopplat till hur vi betraktar det faktum 
att man inom hälso- och sjukvården lägger viss vikt vid hur länge man stått i kö 
för att få del av en viss vårdåtgärd. Att vi kan uppfatta det som rättvist att den 
som fått vänta längst också i första hand får ta del av vårdåtgärden, beror inte det 
på att vi väger in även bristen på livskvaliteten eller att man fått leva med risk 
för livsförkortning tidigare i livet och därmed inte endast ser till nuvarande och 
framtida livskvalitet/livslängd?  
  

                                           
6 Att personer får rättvisa möjligheter till ett gott liv över hela sitt liv är snarare ett ansvar för välfärdssamhället i 
stort, och det är problematiskt att använda hälso- och sjukvården för att balansera tidigare ojämlikheter. Å andra 
sidan bör hälso- och sjukvården inte heller förstärka dessa skillnader, därav kravet att se till nuvarande och 
framtida behov. Inom parentes kan det sägas att det tidigare livet kan avspegla sig i en persons nuvarande och 
framtida behov. Har jag levt i social misär kan det även avspeglas i att jag har stora nuvarande vårdbehov, vilket 
innebär att jag hamnar i en patiengrupp med stora vårdbehov. Exempelvis eftersom den sociala misären har gjort 
det omöjligt att äta en hälsosam kost med de sjukdomstillstånd som kan uppkomma ur det som följd. 
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Vi förefaller dock inte kunna samla på oss ett större vårdbehov genom att stå i 
kö under lång tid och därmed slå ut ett större nuvarande behov, eftersom vi 
accepterar att den med ett större behov går före i kön – d v s vi adderar inte 
livskvalitet etc över tid på något enkelt sätt. Snarare handlar det om en 
konkurrerande rättviseidé som just är kopplad till att den som kommer först i 
kön också först ska få ta del av åtgärden, en idé som vi tillämpar inom många 
andra områden där vi inte kan använda oss av behov för att göra skillnad mellan 
vem som har rätt till en viss åtgärd eller inte (exempelvis när vi ska handla något 
i en affär eller gå på en buss) – eller där det inte förefaller rimligt att använda sig 
av något annat sätt att tänka kring rättvisa. Kö-rättvisa kan ju därmed ha en viss 
roll inom sjukvården i de fall när vi inte kan göra skillnad mellan behov, effekt 
av åtgärd eller kostnadseffektivitet hos de aktuella patienterna. Detta utrymme 
får dock ses som mer begränsat och får ge vika när det finns skillnader i 
nuvarande och framtida behov etc. 
 
Nu har vi behandlat frågan om hur vi ska bedöma storleken på ett 
livskvalitetsbehov. Samma resonemang kan dock inte tillämpas på ett enkelt sätt 
när det gäller livslängdsbehov. Om vi skulle tillämpa något av de tre förslagen 
när det gäller livskvalitetsbehov på livslängd, d v s utgå från en persons 
individuella förväntade livslängd, största möjliga livslängd eller en gemensamt 
accepterad nivå av god livslängd skulle vi ställas inför samma problem i alla 
dessa fall. Problemet är att med alla dessa förslag får den som har en lägre 
kronologisk ålder ett större livslängdsbehov än en person med högre 
kronologisk ålder, och det är ju enligt Ramkriterium 1 inte tillåtet att ta hänsyn 
till kronologisk ålder. Hur ska vi då tolka livslängdsbehov så att det inte strider 
mot Ramkriterium 1? Låt oss först illustera detta genom att resonera på 
individnivå. 
 
Om livslängdsbehovet kopplas till den minskade livslängd som ett visst tillstånd 
orsakar (eller riskerar att orsaka) jämfört med om personen inte haft detta 
tillstånd så förefaller det vara oberoende av vilken kronologisk ålder personen 
har. Oavsett vilken ålder personen har kommer detta tillstånd leda till att livet 
blir kortare än om han inte hade haft detta tillstånd. Däremot kan det vara så att 
personen redan har ett annat komplicerande tillstånd som gör att personen hinner 
avlida innan detta andra tillstånd riskerar att förkorta livet. Detta är då inte 
kopplat till en persons kronologiska ålder i sig utan snarare till personens 
biologiska ålder, d v s den biologiska status personen har.  
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En person med en sådan biologisk status har uppenbarligen ett livslängdsbehov 
redan utifrån detta första tillstånd (t ex en långt framskriden cancersjukdom) 
men om det inte går att åtgärda det tillståndet så kommer det troligen inte vara 
meningsfullt att åtgärda det andra tillståndet (t ex en hjärtklaffsjukdom som 
kräver ett operativt ingrepp), d v s personens biologiska ålder kan leda till att 
nyttan av åtgärder gentemot det andra tillståndet kan ifrågasättas eftersom det 
inte kommer att påverka personens livslängd (se ovan i samband med 
Ramkriterium 1). 
 
Kan vi i linje med detta resonemang även gradera livslängdsbehov utan att ta 
hänsyn till kronologisk ålder? Det verkar omöjligt att gradera detta behov i 
termer av hur stor livsförkortningen är utan att ta hänsyn till den kronologiska 
åldern. Däremot kan livslängdsbehovet uttryckas i termer av hur långt en 
patientgrupp som drabbas av ett visst tillstånd har kvar att leva, och en 
patientgrupp som kommer att dö om tre månader (om inte något görs åt deras 
tillstånd) har då ett större livslängdsbehov än en patientgrupp som riskerar att dö 
om ett år. I princip innebär det att vi endast bedömer det som för 
livskvalitetsbehov nedan kallas för akuthetsgrad hos livslängdsbehoven. Detta 
ger oss ytterligare en förutsättning för behovsbedömning. 
 
Definition (svårighetsgrad hos livslängdsbehov): Svårighetsgraden hos ett 
livslängdsbehov avgörs av den återstående livslängd som ett tillstånd leder till 
(eller riskerar att leda till) om inga vårdåtgärder sätts in, där en kortare 
återstående livslängd leder till ett större livslängdsbehov. 
 

EXEMPEL - LIVSLÄNGDSBEHOV 
Låt oss säga att vi har en grupp som lider av en elakartad cancer som med stor 
sannolikhet innebär död inom fem år om ingen åtgärd sätts in. Vi jämför detta 
med en grupp som lider av en än mer aggressiv cancer som med stor sannolikhet 
kommer att innebära död inom ett år om inget görs. Gruppen med den mer 
aggressiva cancern kommer här att ha ett större livslängdsbehov än gruppen med 
den elakartade men mindre aggressiva cancern. Här spelar det alltså ingen roll i 
vilken ålder personerna i grupperna är eller hur mycket deras liv förkortas. Även 
om gruppen med den aggressiva cancer generellt är betydligt äldre än gruppen 
med den mindre aggressiva cancern och i stor utsträckning kommer att dö inom 
en tioårsperiod även om cancern botas, medan gruppen med den mindre 
aggressiva cancerna kan leva ytterligare 20 år om cancern botas, så bör det inte 
spela någon roll för bedömningen av gruppernas livslängdsbehov. 
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Vad är en vårdåtgärd? 
Nästa fråga som vi måste säga något om är vad en vårdåtgärd är, eftersom detta 
är centralt för definitionen av vårdbehov. En implikation av definitionen är att 
det kan finnas ett gap mellan aktuell livskvalitet eller förväntad livslängd och 
den ideala nivån av livskvalitet eller livslängd utan att det därmed finns ett 
vårdbehov, eftersom ett vårdbehov kräver att det finns någon typ av vårdåtgärd 
mot denna form av gap. Följaktligen måste vi försöka ringa in vad en vårdåtgärd 
är. 
 
I detta sammanhang kommer vi att tolka vårdåtgärd pragmatiskt och utgå från 
att en vårdåtgärd är en åtgärd som kan utföras inom hälso- och sjukvården i vid 
bemärkelse, givet den typ av kompetens som idag finns inom dessa 
verksamheter. Man kan naturligtvis diskutera huruvida den typ av kompetens 
och åtgärder som finns idag bör vara oförändrad eller om den bör förändras på 
något sätt. Inom dessa verksamheter har ju bredden av kompetens vidgats från 
strikt medicinsk och vårdande kompetens till att innehålla en mängd andra 
kompetenser, exempelvis rehabiliterande kompetens, psykologisk kompetens, 
kuratorskompetens etc. En fråga som uppstår i samband med ransonering är 
huruvida man bör begränsa tillgängligheten till någon av dessa kompetenser. 
Det kommer då att vara en begränsning av vårdåtgärder givet den kompetens 
som finns i nuläget. Följaktligen är det för syftet i detta sammanhang tillräckligt 
att avgränsa vårdåtgärder till att vara sådana åtgärder som kan tillfredställas med 
den typ av kompetens som återfinns inom vårdområdet i vid bemärkelse (även 
inkluderande sådant som tandvård).  
 
Här är det viktigt att betona att vi talar om typer av kompetenser (där typen och 
graden av kompetens i stor utsträckning regleras genom sådant som legitimation 
etc). För att illustrera, en skönhetsoperation kommer med detta synsätt ses som 
en vårdåtgärd, eftersom det är en åtgärd som utförs av den typ av kompetens 
som återfinns inom hälso- och sjukvårdsområdet, dvs. plastikkirurgisk 
kompetens. Även om det kan förefalla självklart att sådana vårdåtgärder mycket 
väl lämpar sig för ransonering inom en gemensamt finansierad hälso- och 
sjukvård.  
 
Relationen mellan vårdbehov och vårdåtgärd 
Nästa fråga vi måste säga något om är hur relationen mellan gapet som vi utgår 
från och vårdåtgärden ska se ut för att det ska bli ett vårdbehov. En viktig 
utgångspunkt är att vi endast kan ha ett vårdbehov om det finns någon form av 
vårdåtgärd som kan göra något åt det gap som behovet baseras på. I 
prioriteringspropositionen uttrycks detta som att vi endast kan ha behov av det 
som vi har nytta av (Socialdepartmentet 1996/97).  
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Detta innebär att om det finns ett gap mellan aktuell livskvalitet eller förväntad 
livslängd och den ideala nivån vi beskrev ovan men inte finns någon form av 
vårdåtgärd som kan påverka detta gap kommer vi inte att ha ett vårdbehov. I 
linje med hur vi beskrev optimalt åtgärdat vårdbehov ovan kan detta även 
innebära att vårdbehovet har åtgärdats optimalt av de vårdåtgärder vi har satt in 
även om det kvarstår ett gap, eftersom det är det bästa vi kan uppnå med 
tillgängliga vårdåtgärder. Det kan ju dock finnas annat (som inte kan ses som 
vårdåtgärder) som ytterligare kan påverka gapet. Vi vet exempelvis att ett viktigt 
instrument för att förbättra folkhälsan är sådant som allmän ekonomisk 
utveckling, jämlikhet och utbildning – åtgärder som knappast kan ses som 
vårdåtgärder med ovanstående definition (Wilkinson och Marmot 2003).  
 
En viktig fråga i detta sammanhang är om relationen mellan gapet och 
vårdåtgärden måste se ut på ett speciellt sätt? Kan vi exempelvis anses ha ett 
vårdbehov av en åtgärd som faktiskt kan påverka gapet även om detta inte är 
syftet med den aktuella vårdåtgärden? Betrakta följande exempel. 
 

EXEMPEL – VÅRDÅTGÄRDER DÄR EFFEKT OCH SYFTE SKILJER SIG 
ÅT 
Kalle är döende och inget hälso- och sjukvården kan göra kan senarelägga 
dödstillfället för Kalle, d v s det finns ingen livsförlängande vårdåtgärd för 
honom. Samtidigt lider Kalle svårt av att han ska dö och skulle uppleva tröst och 
få hopp (även om det vore ett missriktat hopp) av att få del av en livsförlängande 
åtgärd (som då vore utan effekt för honom).  

 
Den patiengrupp som Kalle tillhör kan inte anses ha ett livslängdsbehov 
eftersom det inte finns någon vårdåtgärd som kan påverka gruppens livslängd. 
Däremot har gruppen uppenbarligen livskvalitetsbehov eftersom det finns 
vårdåtgärder som kan påverka gruppens livskvalitet. Frågan är om gruppen har 
ett livskvalitetsbehov (vårdbehov) av den livsförlängande åtgärden? Den kan ju 
trots allt påverka gruppens livskvalitet i och med att den skapar hopp (om än ett 
falskt sådant). I detta sammanhang kommer vi att tolka vårdbehov så att gruppen 
får anses ha ett vårdbehov av den livsförlängande åtgärden även om den inte har 
en livsförlängande effekt på gruppens tillstånd. Samtidigt, när vi i förlängningen 
även väger in effekt och kostnad av åtgärden i relation till andra vårdåtgärder för 
att lindra patientgruppens oro kommer vi troligen komma till slutsatsen att detta 
vårdbehov bäst tillfredställs på andra sätt än genom att ge en effektlös 
livsförlängande åtgärd. Det vill säga: i detta sammanhang väljer vi en vid 
tolkning av när en patient har ett vårdbehov av en viss vårdåtgärd. Detta 
eftersom vi inte kan se några starkt vägande skäl till varför en patientgrupp inte 
skulle kunna få ta del av åtgärder som är effektlösa när det gäller deras 
huvudsyfte men som har bieffekter i den mån vi har resurser för detta.  
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Å andra sidan kommer troligen dessa åtgärder i de flesta fall, på grund av dess 
ringa effekt i relation till kostnaden, vara sådana att det finns skäl att ransonera 
dem. Och om de trots allt har en god effekt i relation till kostnaden i relation till 
andra åtgärder som skulle kunna möta behovet så ser vi inga starkt vägande skäl 
till varför de inte skulle användas7 Här måste naturligtvis effekter på lång sikt 
vägas in. I många fall kan denna typ av åtgärder ha kortsiktiga effekter, men där 
andra åtgärder ger bättre effekter på lång sikt.  
 
En implikation av hur vi definierat vårdbehov är att storleken på ett vårdbehov 
inte kan adderas genom att vi lägger till aspekter i en patients situation som vi 
inte kan göra något åt. Låt oss återigen illustrera detta genom att fortsätta 
exemplet med Kalle. 
 

EXEMPEL – ADDERA VÅRDBEHOV SOM INTE GÅR ATT ÅTGÄRDA? 
Kalle har ett livskvalitetsbehov av att få sin oro lindrad. Även Pelle har en oro 
(som är lika stor som Kalles) som han har ett livskvalitetsbehov av att få lindrad. 
Kalle är döende vilket Pelle inte är, men eftersom det inte går att göra något åt 
det faktum att Kalle är döende har han inget vårdbehov av livslängdstyp. 

 
I vissa sammanhang hävdas det att döende patienters behov är större eftersom de 
utöver sin oro också är döende (och det finns naturligtsvis ett samband 
däremellen) vilket andra patientgrupper med oro inte är. Som vi har definierat 
vårdbehov så drar vi slutsatsen att döende patienter inte har ett större vårdbehov 
än icke-döende patienter om inte deras oro skiljer sig åt. Följaktligen kommer vi 
i detta sammanhang endast ta hänsyn till de vårdbehov typpatienter eller grupper 
har i diskussionen av ransoneringar. Samtidigt kan det naturligtvis vara så i ett 
mer realistiskt exempel att döende patienters oro faktiskt är större och att de 
därmed har ett större behov eftersom de ska dö, men återigen är det i så fall 
vårdbehovets storlek som får avgöra rangordningen och inte förekomsten av 
andra aspekter i situationen. 

                                           
7 Ett möjligt motargument mot detta är att vi inte bör skapa ett falskt hopp hos patienter. Men detta argument 
förefaller inte tillräckligt tungt vägande om inte upplevelsen av att detta falska hopp grusas leder till ett än värre 
lidande för Kalle. I de flesta fall respekterar vi ju patienters rätt att inte veta om huruvida de kommer att dö inom 
det närmaste eller inte, vilket på motsvarande sätt är att upprätthålla en falsk verklighetsuppfattning (jfr Sandman 
2001, 2005). Ett problematiskt fall här är frågan om hur vi ska betrakta placebo. Placebo har ingen verksam 
substans utan fungerar väl eftersom patienten tror något om preparaten som inte stämmer. Placebo är också, till 
skillnad från den typ av åtgärder som vi exemplifierat med här, troligen kostnadseffektivt. Problemet med 
placebo är att det kräver att vårdpersonalen medvetet undanhåller information för patienten och är därför 
problematiskt i förhållande till de etiska normer som kräver öppenhet och ärlighet från vårdpersonalens sida 
gentemot patienten. När det gäller den typ av åtgärder som vi exemplifierat med här, kan vårdpersonalen vara 
tydlig med att åtgärden troligtvis inte kommer ha någon effekt på patientens livslängd, men patienten när trots 
det ett hopp som gör att åtgärden har effekt på hans oro och därför har den en sådan effekt. Att använda sig av 
placebo är ju även strikt reglerat i Helsingforsdeklarationen där det sägs att den endast bör användas då det inte 
finns någon beprövad terapi och där risken för allvarlig eller irreversibel skada föreligger inte ökas genom 
användningen av placebo (Läkartidningen 2002). 
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Akuthetsgrad och påträngandegrad hos livskvalitetsbehov 
Om vi går vidare med livskvalitetsbehoven så vill vi lyfta fram ytterligare två 
olika aspekter av livskvalitetsbehov som kan spela viss roll för hur vi bedömer 
dessa. Dessa kan vi kalla akuthetsgrad respektive påträngandegrad (jfr Kamm 
1993). Akuthetsgraden hos livskvalitetsbehovet bestäms av hur lång tidsperiod 
som kommer att förflyta innan behovet aktualiseras. Den är alltså relaterad till 
att vi har en viss risk för att det uppträder ett livskvalitetsbehov med en viss 
svårighetsgrad i framtiden och om det finns en åtgärd som kan minska den 
risken redan i nuläget kan vi också sägas ha ett livskvalitetsbehov i nuläget. Om 
behovet riskerar att uppträda inom en vecka jämfört med om ett år så är 
akuthetsgraden i det förra fallet högre, även om svårighetsgraden hos behovet är 
lika stort i båda fall (d v s livskvalitetsgapet är lika stort i båda fall och 
patientgruppen kommer att ha detta gap tills det åtgärdas i båda fallen). Detta 
kan spela en viss roll för hur vi ska förhålla oss i en ransoneringssituation. Även 
om vi skulle kunna åtgärda bägge vårdbehoven i nuläget så är det möjligt att 
vänta med att åtgärda behovet med lägre akuthetsgrad i en ransoneringssituation. 
Vi kan definiera akuthetsgrad på följande sätt: 
 
Definition (akuthetsgrad): Den tid inom vilken livskvalitetsbehovet kommer att 
aktualiseras. 
 
Påträngandegraden hos ett livskvalitetsbehov bestäms av i vilken utsträckning 
personen som har behovet ständigt är medveten om att hon har detta behov eller 
inte. För att ta ett exempel.  
 

EXEMPEL - PÅTRÄNGANDEGRAD 
Jämför ett funktionshinder som gör att en person snabbt förlorar kraften i sina 
armar när hon anstränger dem och samtidigt har en stark men övergående smärta 
i nacke och axlar. I det förra fallet görs personen medveten om 
funktionsnedsättningen när hon måste anstränga armarna men vid mer normal 
användning är funktionsnedsättningen inget hinder och inget som hindrar den 
person som har den eller som personen behöver vara medveten om. Smärtan å 
andra sidan är totalt sett ett mindre problem, men smärtan kan inte ignoreras 
utan personen som har den är ständigt medveten om sin smärta. Om personen 
med funktionsnedsättningen däremot ständigt tänker på och oroar sig för sina 
problem, ökar det påträngandegraden hos funktionsnedsättningen. 
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Även om funktionsnedsättningen har en större svårighetsgrad, d v s gapet 
mellan aktuell livskvalitet och den ideala nivån är större för funktionshindret än 
för smärtan, så har smärtan i många fall en högre påträngandegrad8.  Vi 
definierar påträngandegrad hos ett livskvalitetsbehov som: 
 
Definition (påträngandegrad): Den utsträckning i vilken man påminns om att 
man har livskvalitetsbehovet eller inte.  
 
Vi återkommer till en diskussion om akuthetsgrad och påträngandegrad när vi 
ska formulera ransoneringskriterier. 
 

3.2.2 Ransonering utifrån livslängdsbehov 
Som vi kom fram till i avsnitt 3.2.1 så bedöms livslängdsbehoven i relation till 
hur lång tid en person har kvar i livet om ingen vårdåtgärd sätts in, vilket 
innebär att ett tillstånd som innebär kortare tid kvar i livet bör, allt annat lika, 
ges en högre rangordning en ett tillstånd som innebär att man har längre tid kvar 
i livet om ingen vårdåtgärd sätts in.  
 
Om vi ser till hur livslängdsbehov normalt rankas i exempelvis olika nationella 
riktlinjer så kan vi dra slutsatsen att det är i de fall när livslängdsbehoven är 
kopplade till åtgärder med mycket liten effekt och/eller dålig 
kostnadseffektivitet som de ges en låg rangordning (och därmed kan bli föremål 
för ransonering).  
Om vi framförallt ser till behovssidan så är det livskvalitetsbehov med låg 
svårighetsgrad som ges en låg rangordning. En rimlig tolkning skulle kunna vara 
att i de flesta fall när vi kan bedöma att det finns ett livslängdsbehov så har det 
en stor svårighetsgrad. Ju längre den återstående livslängden hos en viss grupp 
är trots ett visst tillstånd desto mindre aktualiseras det som ett vårdbehov. Detta 
dels för att det kommer att vara svårt att prognosticera om det kommer att 
innebära en risk för livsförkortning och dels för att det sällan finns några 
vårdåtgärder som kan sättas in för att påverka ett sådant tillstånd i ett sådant 
tidigt skede. Ett undantag är de fall där det finns primär- och sekundärpreventiva 
åtgärder att sätta in.  
 
  

                                           
8 Att påträngandegraden kan skilja sig åt beror delvis på att vissa behov är upplevda, dvs. gapet mellan aktuellt 
tillstånd och eftersträvat tillstånd uppkommer i form av en problematisk upplevelse, smärta och illamående är 
exempel på detta slags livskvalitetsbehov. För andra livskvalitetsbehov så är detta gap inte nödvändigtvis 
upplevt utan beror på att vi jämför med någon standard för tillståndet ifråga, exempelvis vilken funktion vi bör 
ha i våra armar. Vi upplever naturligtvis att vi har sådana behov i den mån vi är medvetna om denna standard 
och inser att vi inte lever upp till den, men behovet i sig är inte av upplevelsekaraktär. 
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Om vi nu trots allt lyckas identifiera sådana livslängdsbehov med liten 
svårighetsgrad och dessa får en låg rangordning, kan vi ge någon vägledning 
kring huruvida livslängdsbehov med liten svårighetsgrad bör ransoneras framför 
livskvalitetsbehov med liten svårighetsgrad eller vice versa? Kan vi följaktligen 
säga något generellt om att det alltid är värre att ha ett tillstånd som leder till att 
vi lever ett något kortare liv (jämfört med om vi inte hade detta tillstånd) än att 
ha ett tillstånd som leder till att vi har en något sämre livskvalitet (jämfört med 
om vi inte hade detta tillstånd)? Här ger oss inte den etiska plattformen någon 
vägledning, men utifrån ett allmänt etiskt resonemang skulle vi kunna hävda att 
så länge vi lever liv värda att leva (utifrån ett livskvalitetsperspektiv) har vi 
alltid skäl att leva vidare. Eftersom fortsatt liv är en förutsättning för att kunna 
leva värdefulla liv är livslängd i den meningen primär framför livskvalitet 
(åtminstone fram till den punkt där ett liv inte blir värt att leva utifrån den 
enskilda personens perspektiv). Så om vi förlorar fortsatt liv, förlorar vi både 
livslängd och den livskvalitet som detta ytterligare liv skulle inneburit. 
Alternativet här är att vi endast förlorar livskvalitet. Utifrån ett sådant 
resonemang skulle vi kunna formulera ett första kriterium i termer av våra olika 
versioner av ransonering (se ovan):  
 
Kriterium 1: Om livslängdsbehov får samma låga rangordning som ett 
livskvalitetsbehov huvudsakligen utifrån en bedömning av behovets 
svårighetsgrad, bör nivå- och/eller indikationsransonering i första hand ske av 
den åtgärd som riktar sig mot livskvalitetsbehovet. 
 
Detta kriterium gäller under förutsättning att de tillstånd som behoven motsvarar 
är liknande när det gäller effekt av åtgärd och kostnadseffektivitet. Om det 
endast rör sig om tidsransonering kan vi dock snarare avvakta med att åtgärda 
livslängdsbehovet, vilket ger upphov till följande kriterium: 
 
Kriterium 2: Om ett livslängdsbehov får samma låga rangordning som ett 
livskvalitetsbehov huvudsakligen utifrån en bedömning av behovens 
svårighetsgrad, bör tidsransonering i första hand ske av den åtgärd som riktar 
sig mot livslängdsbehovet. 
 
Vi återkommer till diskussionen angående livslängdsbehov i samband med 
diskussionen kring kostnadseffektivitetsprincipen. Istället övergår vi nu till 
livskvalitetsbehoven som framförallt är de behov som kommer att bli föremål 
för ransonering i de flesta fall. 
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3.2.3 Ransoneringskriterier utifrån livskvalitetsbehov 
Om vi övergår till att titta på livskvalitetsbehoven och hur dessa kan analyseras 
utifrån ett ransoneringsperspektiv så behöver vi här bedöma hur 
svårighetsgraden hos vårdbehovet, akuthetsgrad och påträngandegrad påverkar 
möjligheten till ransonering. Som vi antydde ovan så ser vi svårighetsgraden 
som en kombination av gapet med avseende på livskvalitet och under hur lång 
tid från och med nu och så länge detta gap kvarstår enligt den utvecklade 
definitionen av svårighetsgraden hos livskvalitetsbehovet. Påträngandegrad och 
akuthetsgrad påverkar dock inte storleken hos vårdbehovet utan ska betraktas 
som andra typer av egenskaper som ett vårdbehov kan ha och som kan påverka 
ransoneringen av vårdbehovet. I första hand är det dock svårighetsgraden hos 
behovet som avgör vilken rangordning ett visst livskvalitetsbehov har och 
därmed om åtgärder gentemot behovet skulle kunna ransoneras eller inte (om 
det får en låg rangordning).  
 
Finns det skäl i den etiska plattformen som talar mot att vårdåtgärder gentemot 
ett mindre livskvalitetsbehov i första hand bör ransoneras framför åtgärder 
gentemot ett större livskvalitetsbehov (allt annat lika)? Låt oss säga att vi har en 
situation där dessa mindre behov framförallt drabbar socialt och ekonomiskt 
utsatta grupper och en ransonering därmed skulle göra att dessa grupper får det 
ytterligare något sämre, är det att skäl nog att inte ransonera åtgärder gentemot 
dessa behov? Som vi har tolkat den etiska plattformen, enligt ovan, så är den 
oklar när det gäller positiv diskriminering (se ramkriterium 3-5). Däremot ger 
både människovärdesprincipen och solidaritetsaspekten i behovs- och 
solidaritetsprincipen uttryck för en likabehandlingstanke som innebär att lika 
behov bör behandlas lika oavsett vem de drabbar. Det innebär framförallt att vi 
ser till att stora behov uppmärksammas och åtgärdas på samma villkor oavsett 
andra strukturella skillnader mellan olika grupper i samhället. 
 
Påträngandegrad 
Även om svårighetsgraden hos behovet är grundläggande för den rangordning 
av livskvalitetsbehov som ska ligga till grund för en ransonering så har vi 
tidigare kommit fram till att även andra aspekter hos livskvalitetsbehoven kan 
spela en viss roll vid en ransoneringssituation. Här behandlar vi hur 
påträngandegraden kan spela en sådan roll och i nästa avsnitt behandlar vi 
akuthetsgraden. 
 
Om vi har två olika livskvalitetsbehov där det ena behovet (exempelvis en 
hjärnskada) har större svårighetsgrad än det andra behovet (exempelvis ett 
medelsvårt smärttillstånd) medan förhållandet är tvärtom när det gäller 
påträngandegrad (d v s att smärtan har högre påträngandegrad än hjärnskadan) 
är det rimligt att prioritera svårighetsgraden eftersom det totalt påverkar 
personers livskvalitet mer än påträngandegraden.  
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Utifrån detta gör vi ett generellt ställningstagande om att det som påverkar 
rangordningen mellan olika livskvalitetsbehov är behovets svårighetsgrad och 
inte påträngandegraden. 
 
Kriterium 3: Rangordningen av ett livskvalitetsbehov bestäms inte endast av 
påträngandegraden hos livskvalitetsbehovet. 
 
Om vi kan åtgärda båda behoven så kan man argumentera för att åtgärder 
gentemot behovet med större påträngandegrad (smärtan) bör sättas in före 
åtgärder för att kompensera det mindre påträngande behovet (hjärnskadan). Mer 
generellt innebär det alltså att påträngandegraden kan spela en viss roll för när vi 
åtgärdar ett visst behov även i de fall när behovens storlek skiljer sig åt. 
 
I vissa fall har två livskvalitetsbehov samma svårighetsgrad (men olika 
påträngandegrad) och rangordnas lika (rangordningen ska dock även baseras på 
sådant som nytta och kostnaden för åtgärden som vi ska se nedan). Om så är 
fallet och vi inte kan åtgärda bägge behoven så är det rimligt att ransonera 
behovet med den lägre påträngandegraden. Till viss del är påträngandegraden 
kopplat till möjligheterna att anpassa sitt liv så att livskvalitetspåverkan blir 
mindre om inte behovet åtgärdas. Ett behov som har en låg påträngandegrad och 
som endast aktualiseras i vissa situationer och där vi genom att ändra vårt liv 
kan undvika dessa situationer (åtminstone till viss del) är lättare att anpassa sig 
till än om det istället är ett behov som ständigt gör sig påmint oavsett vad vi gör 
och oavsett hur vi ändrar vårt liv.  
 
Möjligheten till anpassning (vilket är en form av coping) används här i generell 
bemärkelse för att bedöma påträngandegrad eftersom vi betraktar gruppnivån 
och inte enskilda patienters möjliga anpassning . Det är väsentligt att se 
möjligheten till anpassning som något som kan behöva vägas in vid en 
ransoneringssituation. Saknas resurser för att tillgodose människors 
livskvalitetsbehov, förefaller det rimligt att lägga viss vikt vid huruvida det är 
möjligt att anpassa sitt liv för att minimera påverkan från livskvalitetsbehovet. 
Här är det återigen väsentligt att påpeka att detta får bedömas på gruppnivå och 
inte på individuell nivå, d v s det är inte den enskilde individens möjlighet till 
anpassning som bedöms utan i vilken mån anpassning är möjligt i relation till 
tillståndet på en generell nivå. Detta eftersom ransonering normalt sker av 
åtgärder gentemot vissa patientgrupper och vi måste då bedöma om det är 
möjligt för den aktuella patientgruppen att anpassa sig till att vara utan denna 
åtgärd. Påträngandegraden kommer då att bestämmas av hur undvikligt det är att 
livskvalitetsbehovet gör sig påmint.  
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När vi har rangordnat olika behov (och relaterade åtgärder) utifrån behovets 
storlek (och andra faktorer enligt nedan) så kommer vi till frågan om vad av det 
som är lägst rangordnat som kan ransoneras. Vi sade ovan att påträngandegraden 
kan påverka när ett behov ska åtgärdas, d v s om ett behov har rangordnats på en 
nivå där det kan bli föremål för ransonering så kan det, oberoende av behovets 
storlek, i större utsträckning bli föremål för tidsransonering om 
påträngandegraden är lägre. Detta kan vi formulera i ytterligare ett kriterium. 
 
Kriterium 4: Vid val mellan åtgärder gentemot livskvalitetsbehov (med lika eller 
olika storlek på behoven) på samma rangordningsnivå men med olika 
påträngandegrad, kan åtgärder gentemot behovet med den lägre 
påträngandegraden bli föremål för tidsransonering i relation till behovet med 
den högre påträngandegraden. 
 
Påträngandegraden aktualiseras i samband med prevention. Kriterium 4 
innebär att vi, vid valet mellan en preventiv åtgärd mot risk för att drabbas av en 
viss sjukdom och en åtgärd mot ett symtomgivande tillstånd av samma sjukdom, 
kan tidsransonera den preventiva åtgärden. I normalfallet bör det dock endast 
ske under förutsättning att ransoneringen av den preventiva åtgärden inte leder 
till att den sammanlagda livskvalitetspåverkan på patientgruppen blir större,  
d v s att patientgruppen inte får sitt behov åtgärdat i samma utsträckning när det 
väl åtgärdas. Detta om vi inte har kommit fram till att vi även har skäl att 
nivåransonera den preventiva åtgärden. 
 
Skulle vi även kunna nivåransonera den preventiva åtgärden och i en än mer 
extrem situation välja bort den preventiva åtgärden utifrån skillnaden i 
påträngandegrad? Det förefaller rimligt att vi skulle kunna välja bort den 
preventiva åtgärden i de fall vi inte samtidigt kan åtgärda det symtomgivande 
tillståndet.  
 
Skälet till detta är att om vi väljer åtgärden mot det symtomgivande tillståndet 
kan vi åtgärda både den grupp som har det symtomgivande tillståndet och den 
grupp som skulle utsatts för preventionen när de utvecklar det symtomgivande 
tillståndet. Om vi däremot väljer den preventiva åtgärden så kan vi inte åtgärda 
tillståndet för den grupp som redan utvecklat det symtomgivande tillståndet. Det 
förra alternativet förefaller därför mer rättvist ur ett likabehandlingsperspektiv (d 
v s utifrån människovärdesprincipen) och vädjar även till en moralisk intuition 
om att vi bör försöka lindra det lidande vi möter. 
 
Om vi lämnar frågan om prevention och återigen betraktar två aktuella tillstånd 
som existerar parallellt och som ger lika stor total livskvalitetspåverkan, men 
med olika påträngandegrad.  
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Om vi i det fallet måste ransonera åtgärder gentemot något av behoven, 
förefaller det rimligt att ransonera åtgärder gentemot behovet med mindre 
påträngandegrad, eftersom det är lättare att anpassa sig till ett tillstånd som man 
inte påminns lika ofta om. Så vid lika stora livskvalitetsbehov med olika 
påträngandegrade förefaller det rimligt att man även kan nivåransonera åtgärder 
gentemot behovet med den lägre påträngandegraden. Detta kommer dock att ha 
en mer begränsad tillämpning, eftersom vi, om det handlar om olika stora 
livskvalitetsbehov i första hand bör ta hänsyn till svårighetsgraden hos behovet. 
Detta ger oss ytterligare två kriterier när det gäller påträngandegrad. 
 
Kriterium 5: Vid val mellan åtgärder gentemot livskvalitetsbehov med olika 
svårighetsgrad som befinner sig på samma rangordningsnivå (allt annat lika 
när det gäller effekter och kostnadseffektivitet) bör i första hand åtgärder 
gentemot behovet med den lägre svårighetsgraden nivå- eller 
indikationsransoneras. 
 
Om vi efter att ha tillämpat Kriterium 5 måste fortsätta ransonera och ska välja 
mellan åtgärder gentemot lika stora livskvalitetsbehov kan vi tillämpa kriterium 
6. 
 
Kriterium 6: Vid val mellan åtgärder gentemot livskvalitetsbehov med samma 
svårighetsgrad som befinner sig på samma rangordningsnivå men som skiljer 
sig åt vad avser påträngandegrad (allt annat lika), bör åtgärder gentemot 
behovet med den lägre påträngandegraden nivåransoneras. 
 
Kriterium 6 medför att påträngandegraden hos ett livskvalitetsbehov framförallt 
spelar roll på marginalen vid en ransoneringssituation. 
 
Akuthetsgrad 
Om vi övergår till ytterligare en egenskap som livskvalitetsbehovet kan ha, 
nämligen akuthetsgrad (se ovan under 3.2.1) så blir det aktuellt i de fall när vi 
redan i nuläget kan åtgärda eller påverka att detta behov uppkommer eller 
svårighetsgraden hos behovet om det uppkommer. Om vi inte kan förhindra att 
behovet uppkommer blir naturligtvis akuthetsgraden ointressant ur ett 
ransoneringsperspektiv. För att illustrera. En viss grupp har risk att drabbas av 
en allvarlig försämring av livskvaliteten, exempelvis en funktionsnedsättning, 
och detta kommer i så fall att aktualiseras inom en mycket snar framtid. Då är 
det ett livskvalitetsbehov med en stor akuthetsgrad. Men det är ju endast ett 
vårdbehov i nuläget om vi nu kan åtgärda detta livskvalitetsbehov, d v s att sätta 
in någon åtgärd för att minska risken. Finns det ingen sådan åtgärd, utan vi 
måste vänta tills funktionsnedsättningen har aktualiserats med att göra något åt 
den, så blir ju akuthetsgraden ointressant att ta hänsyn till eftersom det i nuläget 
inte finns någon vårdåtgärd att ransonera. 
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När det gäller ransonering av preventiva åtgärder så finns det en skillnad i 
akuthetsgrad som kan spela roll. Denna skillnad består i att oavsett om ett 
vårdbehov är påträngande eller inte så kan det faktum att ett vårdbehov 
uppträder nu och att ett annat vårdbehov uppträder senare påverka vår 
rangordning och därmed också en eventuell ransonering.  
 
Om vi istället tar ett exempel där vi har två olika tillstånd som har lika stor 
livskvalitetspåverkan där det ena behovet aktualiseras nu och det andra 
uppkommer först om två månader; ger det skäl för att göra skillnad när det gäller 
ransonering? Om det inte påverkar behovstillfredställelsen om vi väntar med att 
åtgärda det behov som aktualiseras om två månader tills det har aktualiserats, så 
är det ju oproblematiskt att vänta och vi kan utan problem tidsransonera detta 
(om det nu ens ska ses som en tidsransonering). Däremot förefaller det inte 
finnas några skäl att nivåransonera det framtida behovet till förmån för det 
aktuella behovet. Det är underligt att hävda att vi bör åtgärda det aktuella 
behovet men inte i samma utsträckning bör åtgärda det lika stora behov som 
uppträder senare. Det förefaller vara ett utslag av irrationell tidsbias att prioritera 
det aktuella tillståndet framför ett framtida lika allvarligt tillstånd. Följaktligen 
drar vi slutsatsen att akuthetsgraden inte ska spela någon roll för huruvida ett 
behov blir åtgärdat eller inte. Däremot, om det är möjligt att vänta med att 
åtgärda det framtida behovet kan det vara skäl att göra så med hänvisning till 
behovet av resursplanering. Detta leder fram till följande kriterium. 
 
Kriterium 7: Akuthetsgraden hos livskvalitetsbehov på samma rangordningsnivå 
kan endast ge upphov till tidsransonering av det mindre akuta behovet (i den 
mån det inte påverkar behovstillfredställelsen av behovet). 
 
Hitills har vi endast sagt något om hur man ska förhålla sig vid jämförelser när 
olika livskvalitetsbehov har olika egenskaper och vi måste ransonera det ena av 
behoven. Skulle vi kunna gå vidare och säga något mer substantiellt angående 
förhållandet mellan livskvalitetsbehov och ransonering? Kan vi hitta 
livskvalitetsbehov som är mer lämpliga för ransonering p g a deras egenskaper 
eller storlek?  
 
Livskvalitetsvariationer och en miniminivå för livskvalitet 
I redovisningen av den etiska plattformen utifrån Prioriteringspropositionen 
hänvisade vi till ett resonemang kring normalvariation för livskvalitet. 
Resonemanget gick kortfattat ut på att tillstånd inom variationen som har en stor 
livskvalitetspåverkan kan berättiga till vård. På motsvarande sätt skulle vi kunna 
hävda att tillstånd inom denna variation som har en liten livskvalitetspåverkan 
eller som ligger över en viss acceptabel miniminivå för en sådan variation skulle 
kunna ransoneras utan att först genomgått en rangordningsprocess. 
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Om vi tittar på vårt samhälle så varierar livskvaliteten mellan olika personer 
över tid men också när det gäller nivå. Vissa personer lever med bättre 
livskvalitet än andra personer på grund av bättre förutsättningar i livet, mer tur, 
att de gör bättre val etc. Att det finns skillnader i livskvalitet mellan olika 
människor i samhället på detta sätt är något människor i allmänhet förefaller 
acceptera; så länge den grupp som ligger lägst har en acceptabel 
livskvalitetsnivå och att skillnaden mellan denna grupp och den grupp med 
högst livskvalitetsnivå inte blir alltför stor. I relation till den gemensamt 
accepterade nivån för god livskvalitet som vi hänvisade till i definitionen av 
vårdbehov så kan vi säga att de som har det allra bäst i vårt samhälle ligger över 
denna nivå och den acceptabla nivå snarare kommer att ligga under denna nivå. 
Vi bedömer alltså vårdbehovets storlek (d v s svårighetsgraden) gentemot en 
accepterad idé om gott liv i vårt samhälle som ligger på en viss nivå. Dock 
accepteras att inte alla människor når upp till denna nivå men ändå lever 
acceptabla liv (exempelvis att de har en viss grad av symtom eller en viss grad 
av funktionsnedsättning etc.) 
 
Här finns dock skäl att skilja mellan de möjligheter vi har för att uppnå en viss 
livskvalitet och det faktiska utfall av livskvalitet som vårt liv resulterar i. Ur 
rättvisesynpunkt så förefaller man å ena sidan acceptera en mindre variation när 
det gäller våra möjligheter till att uppnå lika god livskvalitet som andra 
personer, medan man å andra sidan förefaller acceptera en större variation i 
faktiskt utfall. I propositionen uttrycks detta som att ett lika utfall är 
eftersträvansvärt men förmodligen inte möjligt att uppnå – i propositionen 
accepteras således en viss variation när det gäller utfallet av livskvalitet i 
samhället.  
 
Att vi inte accepterar olika möjligheter att realisera god livskvalitet beror på att 
vi har svårt att acceptera att vår livskvalitet ska bero på sådant som vi själva inte 
kan styra över, d v s vilka initiala möjligheter vi har givits i livet. Vi har lättare 
att acceptera att våra liv kan gå olika beroende på vilka val vi gör. Men även i 
det senare fallet finns det en gräns för vilken variation vi accepterar som ett 
resultat av våra val. Den etiska plattformens förbud mot att väga in tidigare 
livsstil och att vissa skador och sjukdomar som anses vara självförvållade kan 
ses som ett uttryck för den senare värderingen.  
 
Om vi nu accepterar en livskvalitetsvariation i samhället och inte finner skäl att 
åtgärda denna så att alla personer uppnår exakt samma livskvalitetsnivå så skulle 
vi kunna argumentera för att hälso- och sjukvården endast bör åtgärda 
vårdbehov upp till den miniminivå för livskvalitet som accepteras i samhället. 
Alltså skulle vårdåtgärder som syftar till att lyfta grupper till en högre 
livskvalitetsnivå kunna bli föremål för ransonering, om det råder resursbrist.  
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Om det däremot finns ett överflöd av resurser kan vi även åtgärda denna form av 
skillnader.  
 
En typ av vårdåtgärder som skulle kunna aktualiseras utifrån resonemanget 
kring livskvalitetsvariationer är plastikoperationer för att ’förbättra’ sitt 
utseende. Uppenbarligen finns det grupper i samhället som anser att deras 
livskvalitet skulle förbättras om de fick genomgå en plastikoperation (för att 
exempelvis förstora brösten, göra näsan rakare etc.) och där denna operation 
kanske även skulle påverka deras livskvalitet positivt. I många fall förefaller 
dock dessa personer kunna leva liv med acceptabel livskvalitet trots sitt 
utseende. Följaktligen skulle en hel del av denna typ av plastikoperationer kunna 
ransoneras inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (på det sätt 
som görs idag). Det förefaller dock konstigt att hävda att livskvalitetsbehov 
kopplat till utseende generellt inte skulle motivera vårdåtgärder, exempelvis 
finns det skäl att åtgärda svåra missbildningar även om de endast har en estetisk 
påverkan på den grupp som påverkas av dem och inte påverkar funktionen i 
övrigt. Skälet till detta är att utseendet trots allt är en viktig faktor som kan 
påverka livskvaliteten i stor utsträckning och det förefaller inte finnas skäl att 
göra skillnad mellan olika livskvalitetspåverkan beroende på orsaken till detta 
(jfr Prioriteringscentrum 2007).  
 
Om vi kan identifiera den miniminivå för livskvalitet som diskuterades ovan så 
är det rimligt att ransonera vårdåtgärder som syftar till att ytterligare förbättra 
livskvaliteten för grupper som redan ligger ovan denna miniminivå. I det fallet 
kan ransonering ske utan en föregående rangordningsprocess. Detta är inte 
beroende av vilka andra åtgärder som finns tillgängliga inom hälso- och 
sjukvården.  
 
Detta leder fram till ytterligare ett kriterium: 
 
Kriterium 8: Om ett livskvalitetsbehov ligger över den miniminivå av livskvalitet 
som vi accepterar i samhället kan åtgärder för att möta detta behov bli föremål 
för nivåransonering. 
 
Här måste vi dock komma fram till vad som är en acceptabel sådan miniminivå, 
vilket kan vara svårt att ge ett principiellt svar på. Snarare handlar det om 
huruvida man kan få bred acceptans för att det är acceptabelt att leva på en viss 
livskvalitetsnivå i ett visst samhälle även om den är lägre än nivån för vad vi 
anser vara ett gott liv i det samhälle vi lever i och hur detta vägs mot individuell 
frihet etc. Det innebär också att vilken miniminivå som ses som acceptabel är 
något som kan förändras över tid och är beroende på vilken resurstillgången i 
samhället är.  
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Att hitta vägledning i ransoneringssitutioner är inte beroende av en skarp gräns 
för miniminivån för livskvalitet eftersom denna nivå snarare fungerar som en 
första vägledning för att kunna ransonera sådant som ligger ovanför denna 
miniminivå. Det som ligger under miniminivån bör istället underkastas en 
rangordningsprocess och sedan ransoneras utifrån resultatet av en sådan process. 
 
Låt oss göra en utvikning och visa att vi accepterar livskvalitetsvariationer på 
andra områden och likaså att den som tidigare legat högt inom denna variation 
kan halka ner (så länge man inte hamnar under miniminivån) utan att vi 
uppfattar det som ett rättviseproblem som måste åtgärdas eller kompenseras. En 
grupp har lyckats skapa sig goda ekonomiska förutsättningar som ger dem stora 
möjligheter att realisera de planer de har för sina liv vilket också kan skapa 
bättre möjligheter att även få en mycket god livskvalitet. I samband med en 
finanskris eller motsvarande (d v s utan egentlig egen förskyllan) förlorar de 
detta ekonomiska övertag och måste acceptera att leva på en mycket lägre 
ekonomisk nivå med konsekvenser för deras livskvalitet, som nu är mer i linje 
med en gemensamt accepterad nivå. Detta ser vi normalt inte som ett 
rättviseproblem där vi bör kompensera den tidigare gynnade gruppen för deras 
förluster – så länge de inte har kommit under den miniminivå vi accepterar. 
Judith Thomson (Thomson 1971) har påpekat vikten av att göra en distinktion 
mellan vad som är tragiskt och vad som är orättvist och menar att allt som är 
tragiskt inte nödvändigtvis är orättvist. Det är ofta tragiskt att någon som 
tidigare legat på en hög nivå av livskvalitet halkar ner till en mer normal nivå 
eller en nivå som är låg men acceptabel, men det ger alltså inte nödvändigtvis 
upphov till ett rättviseproblem som kräver omfördelning av resurser.  
 
På samma sätt skulle vi kunna resonera när det gäller den livskvalitet som kan 
påverkas av åtgärder inom hälso- och sjukvården (vad vi kan kalla vårdrelaterad 
livskvalitet9). Vi skulle kunna ta ett motsvarande exempel med en elitidrottare 
som haft en fysisk och psykisk funktion utöver det vanliga (med åtföljande hög 
livskvalitet) och som drabbas av skador som leder till att hon nu har en fysisk 
funktion mer i linje med allmänheten och som därmed även tappar del av sitt 
psykiska övertag (p g a sämre självförtroende etc.). Det förefaller inte självklart 
att en sådan person (eller den typ av grupp som en sådan person representerar) 
skulle kompenseras för sin förlust genom den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvårdens försorg (även om möjligt). 
 
  

                                           
9 Jämför det som kallas för hälsorelaterad livskvalitet och som är en avgränsning av livskvalitetet till det som är 
relaterat till hälsa (hur vi nu avgränsar det). Här har vi undvikit att begränsa livskvalitet till det som har med 
hälsa att göra. Istället har vi valt att behandla all livskvalitet relevant att ta hänsyn till och där avgränsningen 
istället sker efter vad vi har åtgärder för att påverka inom hälso- och sjukvården (som den är organiserad idag). 
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En invändning skulle kunna vara att vårdrelaterad livskvalitet är viktigare eller 
mer grundläggande än livskvalitet som kan åtgärdas inom andra sektorer av 
samhället, och att det är ett av skälen till att hälso- och sjukvården har en stark 
ställning i vårt välfärdsamhälle. Sådana uppfattningar kommer dock att avspegla 
sig i vilken variation vi accepterar på detta område. Samtidigt förefaller det inte 
självklart att all hälso- och sjukvårdsrelaterad livskvalitet har en sådan ställning. 
Vi kan i många fall anse att den livskvalitet som inte kan påverkas av 
vårdåtgärder är minst lika viktig eller viktigare än vårdrelaterad livskvalitet – 
exempelvis den livskvalitet vi får av nära intima relationer. 
 
I dessa fall handlar det om nivåransonering. Men det kan även handla om 
indikationsransonering så att behovet ransoneras tills det befinner sig under 
miniminivån och därmed kan åtgärdas, vilket leder till ett modifierat kriterium. 
 
Utvecklat kriterium 8: Om ett livskvalitetsbehov ligger över den miniminivå av 
livskvalitet som vi accepterar som nedre gräns i samhället kan åtgärder för att 
möta detta behov bli föremål för nivå- eller indikationsransonering. 
 
Ett fall som skulle kunna illustrera svårigheten här är behovet av egna 
biologiska barn. Är det ett behov som kan anses falla inom ramen för 
miniminivån för livskvalitet? Uppenbarligen går det att leva ett liv med god 
livskvalitet utan barn, likaså med barn som inte är ens biologiskt egna. Ska vi 
alltså se behovet av att få egna biologiska barn och inte kunna få det tillfredställt 
utan hälso- och sjukvård (exempelvis genom IVF behandling) som ett utslag för 
den oturliga variation som vi måste acceptera och därmed inte kan kräva 
offentligt finansierade åtgärder för att hantera?10  
 
Skäl som skulle tala emot att se det som en del av den accepterade variationen är 
att det för vissa individer förefaller innebära en mycket stor negativ 
livskvalitetsinverkan att inte kunna få egna biologiska barn. Samtidigt kan det 
på samma sätt vara en mycket stor negativ livskvalitetsinverkan att inte ha ett 
utseende som man är nöjd med, eller kunna få det jobb man skulle vilja ha etc. – 
utan att vi ser detta som något vi bör finansiera offentligt. I detta fall finns också 
möjliga alternativ – adoption – som skulle kunna ses som en fullgod ersättning. 
Vi kommer inte att avgöra frågan i detta sammanhang – men utfrån den aktuella 
diskussionen och de kriterier som formuleras är detta ett av de konkreta 
vårdbehov som en möjlig ransonering måste förhålla sig till. Detta leder oss över 
till när åtgärder i relation till livskvalitetsbehov kan ransoneras även i de fall när 
de går utöver den accepterade miniminivån. 
 
  
                                           
10 Se propositionens ställningstagande när det gäller detta, där behandlingen av barnlöshet generellt ges en sådan 
ställning att det bör erbjudas (Socialdepartmentet 1996/97) 
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Ransonering av livskvalitetsbehov utöver miniminivån för livskvalitet 
Under den förra rubriken försökte vi ringa in en klass av livskvalitetsbehov som 
inte är tillräckligt stora eller av sådan art att de rimligen bör erbjudas inom 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Åtminstone inte då det råder 
resursbrist, d v s vi ser inget principiellt skäl till varför de inte skulle kunna 
åtgärdas om vi hade ett ymnighetshorn av resurser. Det skulle då vara om det 
finns andra etiska skäl i termer av att man förstärker problematiska värderingar i 
samhället om vi åtgärdar vissa typer av livskvalitetsbehov, men låt oss lämna 
den diskussionen i detta sammanhang. 
 
Nu måste vi istället försöka säga något om hur man kan begränsa den klass av 
livskvalitetsbehov som ligger under denna miniminivå av livskvalitet. För att 
avgöra den frågan räcker det inte att vi tittar på livskvalitetsbehoven utan vi 
måste nu övergå till att även väga in effekt och kostnad av åtgärden för behovet. 
Men innan vi gör det kan vi dra slutsatser utifrån de kriterier vi formulerat och 
se vad dessa innebär för ransonering av tillstånd-åtgärdspar utifrån en 
bedömning av behovet. En rangordning ska endast ta hänsyn till 
svårighetsgraden när det gäller behovssidan. För de livskvalitetsbehov som 
hamnat på samma (låga) rangordningsnivå så nivåransoneras i första hand det 
behovet med den mindre svårighetsgraden framför behovet med den större 
svårighetsgraden. Om det rör sig om livskvalitetsbehov med lika eller olika 
svårighetgrad på samma rangordningsnivå men med olika påträngandegrad så 
kan det mindre påträngande behovet bli föremål för tidsransonering. Om det rör 
sig om behov med lika stor svårighetsgrad men med olika påträngandegrad 
nivåransoneras i första hand behovet med den lägre påträngandegraden. Om det 
rör sig om behov med olika akuthetsgrad kan behovet med den lägre 
akuthetsgraden tidsransoneras. 
 
 

3.3 Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Hitills har vi endast tittat på hur olika aspekter av livslängds- och 
livskvalitetsbehov kan vägas in vid en ransonering (och förutsatt att vi jämfört 
åtgärden med liknande effekt och kostnadseffektivitet). Att något får en låg 
rangordning beror på en sammanvägning av behov, effekt och 
kostnadseffektivitet – där det ibland är det mindre behovet, ibland den låga 
effekten eller låga kostnadseffektiviteten som är avgörande. Vi måste alltså gå 
vidare i vår diskussion och se hur faktorerna effekt av vårdåtgärd och 
kostnadseffektivitet kan spela in vid en ransoneringssituation. 
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3.3.1 Effekt av vårdåtgärd 
I samband med diskussionen om människovärdesprincipen tog vi upp biologisk 
ålder och framtida livsstil som faktorer som det är tillåtet att väga in vid en 
prioritering. Vi sade då att dessa överväganden framförallt kommer in i samband 
med bedömningen av effekten av en åtgärd, vilket innebär att de endast indirekt 
behandlades i samband med bedömningen av vårdbehov. Detta är inte helt 
korrekt. I de fall biologisk ålder och framtida livsstil gör att det inte finns några 
vårdåtgärder med effekt så kommer vi inte heller ha något vårdbehov av dessa 
åtgärder. Men en hög biologisk ålder och en hälsovådlig framtida livsstil kan 
naturligtvis även påverka vårdbehovets storlek, exempelvis göra att vi har ett 
större livslängdsbehov (d v s har en kortare återstående livslängd) eller ett större 
livskvalitetsbehov (exempelvis mer symtom etc.). Samtidigt förefaller detta 
svårare att bedöma på behovssidan, framförallt på gruppnivå, och det kan 
därmed finnas skäl att framförallt väga in detta på effektsidan – dvs. i vilken 
mån biologisk ålder och framtida livsstil kan påverka effekten av den åtgärd som 
övervägs i relation till vårdbehovet (se Ekerstad 2011 för en diskussion kring 
detta med biologisk ålder). För vissa vårdåtgärder kan biologisk ålder och 
framtida livsstil medföra att effekten försämras. Prioriteringsutredningen eller -
propositionen ger dock ingen direkt vägledning för i vilken utsträckning hänsyn 
till biologisk ålder och framtida livsstil får tas. 
 
 Att vi inte får ta hänsyn till kronologisk ålder är beroende på att vi inte får 
diskriminera den person som på grund av sin höga ålder har sämre biologiska 
förutsättningar att leva lika länge som en yngre person om vi ger dem en viss 
livsförlängande åtgärd. En 80-åring i gott fysiologiskt skick kan som mest leva 
ca 20-30 år till, medan en 40-åring i ett gott fysiologiskt tillstånd i jämförelse 
kan leva ytterligare 40 år, dvs. 60-70 år till som mest. Om vi nu inte får ta 
hänsyn till kronologisk ålder på detta sätt så kan vi inte heller ta hänsyn till 
biologisk ålder på det sättet.  
 
Vi kan alltså inte utifrån Ramkriterium 1 resonera så att för den person som 
biologiskt är 80 år kan en åtgärd endast resultera i ett mer begränsat antal år än 
för den person som biologiskt är motsvarande 60 år (oavsett kronologisk ålder). 
Snarare handlar det om att effekten i termer av livsförlängning eller 
livskvalitetshöjning påverkas på sådant sätt att personen med en högre biologisk 
ålder eller en viss livsstil har svårare att tillgodogöra sig åtgärden eller att 
komplikationsrisken eller de negativa sidoeffekterna av åtgärden ökar på grund 
av dessa faktorer. Samtidigt gäller det att vara försiktig här så att skillnader i 
effekter av vårdåtgärd inte används som en motivering för att förtäckt 
diskriminera för en viss kronologisk ålder eller livsstil. Det vill.säga; det måste 
vara möjligt att visa på reella skillnader i förväntade effekter för att motivera 
skillnader i bedömningen utifrån biologisk ålder eller livsstil.  
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Ett exempel på hur livsstil kan vägas in är när man kräver rökstopp inför en 
större operation eftersom det finns evidens för att rökning påtagligt ökar 
komplikationsrisken och försämrar effekten av operationen (detta är något som 
Socialstyrelsen gett sitt stöd till). Återigen är det dock oklart utifrån 
Ramkriterium 1 i vilken utsträckning det ska påverka komplikationsrisken för 
att det ska tillåtas vägas in. 
 
En annan aspekt av effekter av vårdåtgärder, som vi berörde i inledningen till 
kapitlet om Behovs- eller solidaritetsprincipen, är hur vi ska se på förhållandet 
mellan den huvudeffekt en viss vårdåtgärd syftar till att ha och de bieffekter 
(negativa eller positiva) samma åtgärd kan få. Ovan sa vi att man kan ha ett 
vårdbehov av en viss åtgärd även om åtgärden endast bidrar med bieffekter på 
behovet och inte har den huvudsakliga effekten som åtgärden är tänkt att ha. Ett 
exempel vi då gjorde var att man kan ha ett vårdbehov av en livsförlängande 
åtgärd, även om åtgärden endast påverkar personens behov av trygghet. 
Samtidigt kom vi fram till att det oftast finns mer kostnadseffektiva sätt att 
åtgärda ett sådant trygghetsbehov. I linje med det resonemanget blir det 
väsentligt även här att väga in alla de olika effekter som vårdåtgärder har på det 
vårdbehov patientgruppen har. Det vill säga; vi måste väga samman den 
huvudsakliga effekten med de bieffekter åtgärden har. De positiva bieffekterna 
förstärker den huvudsakliga effekten och bidrar till en större total effekt och de 
negativa bieffekterna minskar på motsvarande sätt den totala effekten av en 
vårdåtgärd. 
 
Ytterligare en fråga att ta ställning till när det gäller att bedöma effekt av 
vårdåtgärd handlar om fall när effekten minskas av det faktum att en 
patientgrupp lider av ett ytterligare tillstånd än det som vårdåtgärden riktas 
emot. Låt oss illustrera detta med ett exempel. 
  



53 
 

 
 

EXEMPEL - SAMSJUKLIGHET 
Karin lider av ett tillstånd som gör att hon kommer att dö inom två år men hon 
är inte särskilt påverkad av detta tillstånd i nuläget, medan Lisa är frisk. Båda 
drabbas nu av ett akut livshotande tillstånd som innebär att båda kommer att 
avlida inom ett halvår om inget görs. En tillgänglig vårdåtgärd undanröjer det 
akuta livshotet vilket i Karins fall leder till att hon vinner ytterligare två år i livet 
medan det i Lisas fall innebär betydligt fler år kvar (i den mån inget annat 
händer henne som förkortar hennes liv). 

 
I detta fall har båda de grupper som Karin och Lisa representerar samma 
livslängdsbehov vilket bör rangordnas lika högt om vi endast betraktar behovet. 
Även om det är så att effekten av vårdåtgärden blir olika beroende på 
gruppernas olika situationer så bör vi endast väga in effekten i relation till det 
vårdbehov som åtgärden riktar sig emot. Vi sade i samband med diskussionen 
om vårdbehov att vi inte bör addera vårdbehov genom att väga in sådant som 
den vårdåtgärd vi överväger inte riktar sig emot. Om effekten kan åtgärda det 
tillstånd den riktar sig emot på bästa möjliga sätt enligt nedan, bör i normalfallet 
inte andra faktorer som gör effekten mindre vägas in eftersom det är att ta 
hänsyn till en patients individuella situation på ett sätt som den etiska 
plattformen inte tillåter. Likaså innebär det att ta hänsyn till en persons 
förväntade livslängd på ett sätt som implicerar att vi indirekt tar den typen av 
hänsyn som förbudet mot att väga in kronologisk ålder vill få oss att undvika. 
Om det däremot är så att en persons biologiska ålder riskerar att göra effekten av 
åtgärden marginell eller leda till ökad risk för allvarliga komplikationer etc. så 
kan vi väga in det. Men återigen är det oklart i vilken usträckning detta är något 
vi kan väga in och det kan vara svårt att bedöma på gruppnivå. 
 
I diskussionen kring den etiska plattformen i Prioriteringspropositionen sägs att 
vi får väga in nyttan (eller effekten som talas om här) för den individuella 
patienten. Det förefaller även rimligt att väga in effekten för patientens 
närstående under vissa omständigheter utan att det strider mot den etiska 
plattformen. I många fall finner vi det rimligt att göra avvägningar mellan 
patienter och närstående i de fall närstående drabbas mer direkt av de beslut som 
fattas kring patientens situation. Exempelvis när det fattas beslut om att 
patienten bör få komma hem efter att hon är utskrivningsklar inom slutenvården. 
Även i prioriteringssammanhang är det därför rimligt att i vissa fall väga in 
effekter för närstående. 
 
Diskussionen kring alternativa principer till den etiska plattformen vänder sig 
emot en nyttoprincip som innebär att vi aggregerar en mängd små effekter hos 
flera individer för att väga upp en större effekt för en enskild individ eller för att 
väga upp en mindre effekt men i relation till ett stort vårdbehov.  
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Detta eftersom plattformen har valt att ge en större tyngd åt behovet framför 
effekten av åtgärder och inte tar hänsyn till storleken på den grupp som lider av 
ett visst tillstånd. 
 
Ytterligare en aspekt som bör noteras när det gäller effekten av vårdåtgärder är i 
vilken utsträckning effekterna är möjliga att mäta eller på annat sätt ges evidens. 
Framförallt när det gäller åtgärder som syftar till att påverka vissa aspekter av 
patienters livskvalitet kan det vara svårt att mäta dessa effekter. Detta kan röra 
exempelvis vissa typer av omvårdnadsåtgärder, psykosocialt och existentiellt 
stöd etc. Att effekten inte är möjlig att mäta på ett enkelt sätt innebär inte 
nödvändigtvis att det inte finns någon sådan effekt och därmed bör inte 
svårigheten att dokumentera eller mäta effekten i sig påverka rangordningen.  
 

3.3.2 Kostnadseffektivitet och kostnad 
Med kostnadseffektivitet i kostnadseffektivitetsprincipen menas den så kallade 
inkrementella kostnaden per effekt som en viss vårdåtgärd har i relation till 
alternativa vårdåtgärder för en viss patientgrupp. Detta innebär att man mäter 
skillnader i effekter och kostnader mellan alternativa vårdåtgärder för att 
bedöma vilken relativ kostnad per effektenhet man får om man jämför dessa 
alternativ. Ett annat sätt att uttrycka detta är att beskriva kostnadseffektkvoten 
som en prislapp för att uppnå en specifik effektenhet. Det innebär också att en 
viss vårdåtgärd endast kan vara mer eller mindre kostnadseffektiv i relation till 
alternativa vårdåtgärder eller i relation till en viss betalningsvilja för en viss 
effektenhet. Effekten av en viss vårdåtgärd kan mätas både i sjukdomsspecifika 
enheter eller i generiska enheter som tillåter jämförelser mellan olika 
sjukdomsgrupper, t ex levnadsår eller kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). 
QALY räknas fram genom att man multiplicerar antalet levnadsår med en 
nytto/livskvalitetsvikt som individen antas ha haft under den aktuella perioden. 
Nytto/livskvalitetvikten mäts på en skala mellan 0 och 1 där 0 är död och 1 full 
hälsa.  
 
Här blir det väsentligt hur man beräknar kostnaderna för de vårdåtgärder man 
beaktar. Människovärdesprincipen och den övriga diskussionen i 
prioriteringsutredningen förefaller ge viss vägledning för vilka kostnader som 
får respektive inte får vägas in. Kort uttryckt gäller att de direkta kostnader som 
är förknippade med en viss behandlings- eller vårdåtgärd får vägas in, d v s 
själva kostnaden för behandlingen, kostnad för den vård som krävs i samband 
med behandlingen, kostnader för resor till och från behandling etc. Det 
ramkriterium kring ekonomisk och social ställning som vi formulerade utifrån 
människovärdesprincipen ovan, kan tolkas som att man inte får väga in de 
indirekta kostnader som kan uppkomma för samhällsekonomin i stort, 
exempelvis genom sjukskrivning, frånvaro från arbete etc.  
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Samtidigt finns det andra skrivningar i prioriteringspropositionen som kan tolkas 
som att det är rimligt att även göra samhällsekonomiska överväganden. Bland 
annat sägs det att alla kostnader för en behandling bör vägas in vid bedömning 
av kostnadseffektivitet (Socialdepartmentet 1996/97). 
 
I det följande kommer vi, i likhet med hur prioriteringar genomförs inom ramen 
för Socialstyrelsens riktlinjearbete, att först väga in effekt av åtgärd på 
rangordning och i förlängningen även ransonering och därefter att väga in 
kostnadseffektiviteten. Detta innebär att vi tar hänsyn till effekten vid två 
tillfällen (eftersom effekten av en åtgärd även ingår i 
kostnadseffektivitetsbedömningen) vilket kan uppfattas som problematiskt. Om 
vi intuitivt försöker föreställa oss vad som förefaller rimligt att ransonera utifrån 
hur vi tolkar plattformen är det: 1) I första hand vårdåtgärder riktade mot liten 
svårighetsgrad. 2) I andra hand vårdåtgärder som har en liten effekt (oavsett 
vilken kostnad som är förknippad med dessa ). 3) I tredje hand vårdåtgärder med 
större effekt än som egentligen motiverar en sådan låg rangordning men där 
kostnaden för denna effekt är hög eller mycket hög. Om kostnadseffektiviteten 
framförallt påverkar rangordningen utifrån behovets svårighetsgrad och effekt 
nedåt, kommer vi kunna identifiera vilka åtgärder som utifrån dålig 
kostnadseffektivitet bör ha en låg rangordning. Att väga in både effekt och 
kostnadseffektivitet kommer då att framförallt drabba de vårdåtgärder dubbelt 
som har en dålig effekt men också en hög till mycket hög kostnad för denna 
dåliga effekt, något vi finner rimligt, eftersom dessa vårdåtgärder är goda 
kandidater för att ransoneras och därmed bör ha en låg rangordning. Här är det 
viktigt att betona att utifrån den etiska plattformen kan samma 
kostnadseffektivitetskvot påverka rangordningen olika beroende på behovets 
storlek, d.v.s. enligt den etiska plattformen bör betalningsviljan vara högre för 
vårdåtgärder med god effekt gentemot stora behov. 
 

3.3.3 Ransoneringskriterier utifrån effekt av vårdåtgärd och 
kostnadseffektivitet 
Miniminivå för effekt 
En första förutsättning när det gäller de vårdåtgärder som sätts in för att möta ett 
visst vårdbehov är att de har en viss minimieffekt för att överhuvudtaget 
övervägas. Understiger effekten denna miniminivå så bör åtgärden ransoneras. 
 
Kriterium 9: Vårdåtgärder som har en effekt som understiger en viss miniminivå 
bör ransoneras. 
 
Detta sätt att resonera ansluter väl till den nationella modellen för prioriteringar 
med dess ”icke-göra lista” (Prioriteringscentrum 2011).  
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Oberoende av resurstillgång så bör vårdåtgärder med ingen eller alltför liten 
effekt ransoneras. I detta sammanhang kommer vi inte att vidareutveckla vad 
som kan ses som en alltför liten effekt för att väga in, detta får bedömas i 
samband med att man gör ett konkret ransoneringsarbete.  
 
På en icke-göra lista bör även de vårdåtgärder placeras vars negativa bieffekter 
är av sådan storlek att de tar ut eller inte motiverar åtgärdens positiva effekt. 
Detta kan vi formulera i ytterligare ett kriterium. 
 
Kriterium 10: Vårdåtgärder som har negativa bieffekter av en sådan dignitet att 
de inte motiverar åtgärdens positiva effekt bör ransoneras. 
 
Även detta får avgöras från fall till fall i samband med ett konkret 
ransoneringsarbete. Ett exempel på detta kan vara en symtomlindrande åtgärd 
som visar sig öka dödligheten i den aktuella patientgruppen. 
 
Rangordning utifrån svårighetsgrad (behov), effekt av åtgärd och 
kostnadseffektivitet 
I enlighet med den nationella modellen för prioriteringar som i sin tur är en 
tolkning av den etiska plattformen ska behovets svårighetsgrad, effekten av 
åtgärden, samt kostnadseffektiviteten vägas samman till en övergripande 
rangordning för tillstånd-åtgärdsparet. Erfarenheter hos författarna visar dock att 
denna rangordningsprocess snarast sker stegvis på ungefär följande sätt11. En 
preliminär rangordning görs utifrån bedömning av svårighetsgrad och effekt av 
åtgärd. Om evidensen för effekten är låg kan detta påverka rangordningen till att 
bli något eller några steg lägre. Om kostnadseffektiviteten är god förblir 
rangordningen oförändrad, medan en låg kostnadseffektivitet leder till 
ytterligare sänkning av rangordningen (beroende på hur evidensen för 
kostnadseffektiviteten ser ut). Ett sätt att tolka detta är att man i den preliminära 
rangordningen utgår från god evidens för effekt och god eller rimlig 
kostnadseffektivitet, vilket innebär att den preliminära rangordningen utifrån 
svårighetsgrad och effekt är den ”bästa” rangordningen tillstånd-åtgärdsparet 
kan få (givet jämförelseobjekten). Även om ett sådant förfarande i mångt och 
mycket styrs av bristen på evidens respektive kostnadseffektivitetsdata förefaller 
den rimlig givet den etiska plattformen. Den stegvisa gången att rangordna först 
efter vårdbehov (svårighetsgrad) och effekt av vårdåtgärden och slutligen 
modifiera för kostnadseffektivitet kan sägas avspegla den etiska plattformens 
lexikalitet. Detta eftersom den inte tillåter att enbart en hög kostnadseffektivitet 
leder till att en åtgärd får en högre rangordning än vårdbehovet i sig ger upphov 
till.  
  
                                           
11 Erfarenheterna utgörs av att LS deltagit som etisk rådgivare i nationella riktlinjer för bröstcancer, 
kolorektalcancer och prostatacancer, lungcancer och hjärtsjukvård. 
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Ett alternativt sätt att uttrycka detta är att säga att vårdbehov och effekt av 
vårdåtgärder är primära målvärden som vi måste balansera mot varandra inom 
ramen för begränsningen kostnader – vilket innebär att om vi håller oss inom 
ramen för dessa kostnadsbegränsningar så behöver vi endast ta hänsyn till 
vårdbehov och effekt av vårdåtgärd. Går vi utöver dessa begränsningar måste 
ibland behov och effekt av åtgärder ges en lägre rangordning än de skulle ha 
utan dessa begränsningar. Om vi istället tillät en låg kostnad att påverka denna 
rangordning uppåt skulle det innebära att vi betraktade kostnaden som 
ytterligare ett primärt målvärde som ska balanseras mot vårdbehov och effekt av 
vårdåtgärd och inte endast en begränsning. Det skulle innebära att vi kan göra 
saker för att de är billiga även om de inte är tillräckligt viktiga utifrån 
vårdbehovets storlek och storleken på effekten av vårdåtgärden. 
Kostnadseffektivitetens roll kan vi formulera i ytterligare ett kriterium: 
 
Kriterium 11: Låg kostnadseffektivitet hos en åtgärd bör resultera i lägre 
rangordning i relation till hur låg kostnadseffektiviteten är jämfört med den 
rangordning som endast utgår från vårdbehovet och vårdåtgärdens effekt.  
 
Detta gör att två åtgärder som ligger på samma kostnadseffektivitetsnivå kan 
hamna på olika rangordning eftersom de förhåller sig till olika behov. Men även 
i de fall de förhåller sig till samma grad av behov kan de få olika rangordning 
eftersom en åtgärd med dålig effekt och hög kostnad kommer att hamna lägre än 
en åtgärd med god effekt men med en högre kostnad, där förhållandet mellan 
kostnad och effekt blir detsamma för de båda åtgärderna. Detta är rimligt 
eftersom effekten inte går att förändra medan kostnaden är beroende av t ex 
läkemedelsbolagens prissättning, vilket i sin tur påverkas av patent och 
tillgången till generiska läkemedel och produkter – och därmed är 
förändringsbar i en högre utsträckning än vårdåtgärdens effekt.  
 

EXEMPEL – KOSTNADSEFFEKTIVITET 
Vi har två olika läkemedel mot illamående som efter beräkningar visar sig ha 
samma låga kostnadseffektivitet. För läkemedel A beror det på att kostnaderna 
för läkemedlet är höga eftersom läkemedelsbolaget fortfarande har ensamrätt, 
kostnader som kommer att sjunka när man tillåter generiska läkemedel att 
produceras. För läkemedel B beror det på att effekten av läkemedlet är dålig, 
något som inte kommer att förändras.  

 
Här har vi alltså skäl att ge läkemedel A en något högre rangordning än B om de 
riktar sig till samma behov. Det är även så att A:s rangordning kan återgå till 
den rangordning det fick när vi endast betraktade vårdbehov och effekten av 
vårdåtgärden om kostnadseffektiviteten hade varit bättre om eller när 
kostnaderna för A sjunker.  
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Beroende på resurssituationen kan försämrad rangordning på grund av dålig 
effekt innebära att även vårdåtgärder gentemot ett vårdbehov med stor 
svårighetsgrad kan ransoneras. Detta eftersom effekten av åtgärden är så liten att 
kombinationen av vårdbehovets svårighetsgrad och vårdåtgärdens effekt får en 
låg rangordning. En vårdåtgärd med liten effekt kan i liten utsträckning påverka 
den strävan efter jämlikhet avseende lika utfall när det gäller hälsa som kommer 
till uttryck i solidaritetsaspekten av behovs- och solidaritetsprincipen och som 
även kan sägas vara bakgrunden till att behovet i sig ges en stark ställning i den 
etiska plattformen.   
 
En aspekt som komplicerar rangordningen när det gäller vårdbehov med stor 
svårighetsgrad är huruvida det finns alternativa åtgärder gentemot vårdbehovet. 
Om det finns alternativa åtgärder som har bättre effekter så är det ganska 
oproblematiskt att ge en låg rangordning och även ransonera åtgärder med sämre 
effekt gentemot svårare tillstånd. Om det däremot inte finns några sådana 
alternativa åtgärder, bör vi vara mindre stränga i hur dålig effekt påverkar 
rangordningen vid vårdbehov med stor svårighetsgrad om det inte finns 
alternativa åtgärder. Även en liten effekt i relation till ett vårdbehov med stor 
svårighetsgrad kan vara väsentlig för patienten. Detta gäller inte vid vårdbehov 
med mindre svårighetsgrad eftersom dålig effekt där ger en förhållandevis 
mindre vinst för patienten. Ett starkt skäl till varför det kan vara rimligt att göra 
detta ställningstagande har att göra med vilka grupper som framförallt riskerar 
att drabbas av en hållning som inte tar hänsyn till alternativa åtgärder. Att det 
finns alternativa åtgärder inom ett visst sjukdoms- eller ohälsofält beror i stor 
utsträckning på i vilken mån det bedrivs forsknings och utveckling inom fältet. 
Stora sjukdomsgrupper är i mångt och mycket gynnande när det gäller vilka 
forskings- och utvecklingsresurser som finns och som resulterar i effektiva 
åtgärder. På samma sätt som diskussionen kring särläkemedel måste förhålla sig 
till att läkemedel för små sjukdomsgrupper ofta riskerar att få en låg 
kostnadseffektivitet beroende på den relativt sätt högre investeringskostnaden 
(etc.) som läkemedlet måste bära, så kan vi föra ett motsvarande resonemang 
kring dåligt beforskade sjukdomsgrupper där det finns få alternativa åtgärder 
(och där de åtgärder som finns ännu inte uppvisat några mer substantiella 
effekter). För att inte patienter ska diskrimineras utifrån grupptillhörighet (något 
vi uppfattar den etiska plattformen tydligt betonar) finns det skäl att ha en något 
mer generös hållning i de fall det saknas alternativa åtgärder. Ett annat stöd för 
denna tanke kan ges utifrån solidaritetsaspekten av behovs- och 
solidaritetsprincipen som bland annat säger att man bör eftersträva ett så likartat 
utfall när det gäller befolkningens hälsa som möjligt. Om vi jämför 
patientgrupper där det finns ett flertal effektiva åtgärder med patientgrupper där 
det endast finns en effektiv åtgärd så har ju de förra grupperna större möjlighet 
att föras fram till ett likt utfall än den senare gruppen.  
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Om vi då ransonerar denna enda åtgärd så försämras den senare gruppens 
möjlighet till ett likt utfall ytterligare vilket skulle kunna ge ytterligare stöd för 
att ta hänsyn till om det finna alternativa åtgärder eller ej. 
 
Kriterium 12: Vid stora vårdbehov där det saknas alternativa vårdåtgärder bör 
effekten av vårdåtgärden ges mindre vikt vid rangordningen. 
 
Här beror det dock på vad vi menar med alternativa åtgärder. För att ta ett 
exempel.  
 

EXEMPEL – ALTERNATIVA ÅTGÄRDER 
Låt oss säga att vi har ett psykiatriskt tillstånd som orsakar livskvalitetsbehov 
med stor svårighetsgrad men där de åtgärder som riktar sig mot den psykiatriska 
grundsjukdomen har tveksam effekt till en hög kostnad. Det finns inga 
alternativa åtgärder som riktar sig mot grundsjukdomen, men det finns 
vårdåtgärder som på ett relativt effektivt sätt åtgärdar de symtom som 
grundsjukdomen ger upphov till. 

 
I ett sådant fall kan det vara rimligt att ransonera de ineffektiva vårdåtgärderna 
mot grundsjukdomen om de får en tillräckligt låg rangordning. Detta eftersom 
de åtgärder som krävs för att lindra symtomen av den psykiatriska 
grundsjukdomen kan ses som alternativa vårdåtgärder. Utifrån detta resonemang 
behöver alltså inte alternativa åtgärder tolkas strikt som att det endast handlar 
om åtgärder med samma typ av effekt som den åtgärd som är under bedömning. 
Alternativa åtgärder tolkas istället brett som alla de åtgärder som kan påverka 
det vårdbehov som är aktuellt. 
 
Att man kan ransonera ineffektiva åtgärder i relation till grundsjukdomen kan 
motiveras med att det inte gör någon större skillnad för ojämlikheten i 
livskvalitet och att dessa resurser därmed skulle kunna användas på ett bättre sätt 
för att minimera påfrestningen på patientgruppens livskvalitet.  
 
På motsvarande sätt kan även dålig kostnadseffektivitet (trots relativt god effekt) 
leda till att ett tillstånd-åtgärdspar får en låg rangordning och därmed kan bli 
föremål för ransonering. Att det kan finnas skäl att ransonera en sådan åtgärd är 
inte kopplat till dess ringa påverkan på jämlikheten enligt ovan utan snarare att 
alternativanvändningen av de resurser åtgärden förbrukar kan användas bättre ur 
ett rättviseperspektiv.  
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Liksom när det gäller brist på alternativa åtgärder till vårdåtgärder med dålig 
effekt mot stora behov så kan det även här finnas skäl att förhålla sig annorlunda 
gentemot åtgärder med hög kostnadseffektkvot (i förhållande till åtgärder inom 
andra områden) när det saknas alternativa åtgärder och där den höga 
kostnadseffektkvoten drivs av den höga kostnaden snarare än den dåliga 
effekten för åtgärden (något som i många fall beror på att det rör sig om så 
kallade särläkemedel – d v s läkemedel till en mycket liten patientgrupp). 
Återigen finns det skäl för ett undantag för att inte den lilla patientgruppen ska 
få sämre förutsättningar att tillägna sig vårdåtgärder för för att de tillhör en 
specifik grupp. Kan kostnaden vara hur hög som helst och ändå accepteras? 
 
Kriterium 13: Vid stora vårdbehov där det saknas alternativa vårdåtgärder bör 
kostnadseffektivitet ges mindre vikt vid rangordningen om den höga kostnaden 
per enhet drivs av höga kostnader snarare än försumbar effekt.  
 
Återigen, vilken vikt detta ska ha får avgöras i relation till det specifika 
ransoneringsarbetet. 
 
 

3.4 Ransonering utifrån de presenterade kriterierna 
 
De kriterier vi har presenterat hitills i kapitel 3 har företrädesvis handlat om hur 
vi väljer inbördes mellan olika lågt rangordnade tillstånd-åtgärdspar vid en 
ransoneringssituation. Låt oss avsluta detta kapitel med att strukturera dessa 
kriterier i en övergripande stegvis ordning för att i nästa kapitel presentera en 
mer detaljerad checklista. 
 
Ett första steg är att vi kan ransonera vårdåtgärder som inte har någon effekt 
(eller har en effekt under miniminivån) eller till och med har skadlig effekt för 
patienter när en effektbedömning har gjorts (kriterium 9 och 10). 
 
Ett andra steg är att vi kan ransonera vårdåtgärder som faller inom ramen för de 
accepterade livskvalitetsvariationerna och över den miniminivå för livskvalitet 
som vi accepterar (kriterium 8*). Om tillståndet faller ovan denna miniminivå 
och om det är av konstant behovsgrad så kan det bli föremål för 
nivåransonering. Om tillståndet riskerar att försämras (d v s behovsgraden ökar) 
så kan det bli föremål för indikationsransonering tills behovet blivit så pass stort 
att det faller under denna miniminivå. Vad som faller inom ramen för den 
accepterade livskvalitetsvariationen är inte en konstant och väldefinierad klass 
av behov utan en empirisk företeelse beroende på de faktiska uppfattningar vi 
har omkring detta i samhället för tillfället.  
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Uppfattningar som är föränderliga och som kan påverkas av sådant som 
resurstillgång och möjlighet att åtgärda vårdbehov. Var denna gräns ska dras kan 
i slutänden bli en politisk fråga kopplat till vilken grad av livskvalitetsvariation 
man vill tillåta i vårt samhälle och vilka resurser man är villig att lägga på att 
minska skillnader i livskvalitet. 
 
I tredje steget ska det identifieras som får en låg rangordning. En sådan låg 
rangordning bestäms av en sammanvägning av vårdbehovets svårighetsgrad, 
effekten av vårdåtgärden och kostnadseffektiviteten hos vårdåtgärden. Vi har i 
detta kapitel presenterat hur en sådan sammanvägning kan gå till, d v s att vi 
först rangordnar efter vårdbehov och effekt av åtgärd. Om det inte finns några 
alternativa vårdåtgärder för stora vårdbehov ges en dålig effekt mindre vikt. 
Efter rangordning av vårdbehov och effekt, justeras rankningen efter 
kostnadseffektiviteten hos de åtgärder som bedöms. En låg eller medellåg 
kostnadseffektkvot leder till oförändrad rangordning medan en hög 
kostnadseffektkvot innebär en sänkt rangordning i relation till hur låg denna 
kostnadseffektivitet är. Om det inte finns några alternativa vårdåtgärder för stora 
vårdbehov med hög kostnadseffektkvot och denna beror på höga kostnader ges 
kostnadseffektiviteten mindre vikt. 
 
I det fjärde steget sker ransonering med början i det som fått den lägsta 
rangordningen. För nivå- eller indikationsransonering bör man börja med det 
minsta behovet. Om vi har behov på samma nivå, bör man i första hand 
nivåransonera det som har lägre påträngandegrad. Därefter ransoneras det som 
har dålig effekt och slutligen det som har låg kostnadseffektivitet. Det som har 
lägre akuthets- och påträngandegrad kan även tidsransoneras och en sådan 
tidsransonering kan även innefatta vårdåtgärder som inte ska bli föremål för en 
nivåransonering om det inte samtidigt innebär en implicit nivåransonering. 
 
Slutsatsen av detta är att även åtgärder riktade mot mycket stora behov kan 
ransoneras (om det finns alternativa åtgärder) om det är så att effekten av de 
åtgärder som bedöms är dålig och kostnaden för denna effekt är hög och de 
därmed får en låg rangordning.  
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4. CHECKLISTA FÖR RANSONERING 
 
För att underlätta beslutsfattandet kring ransonering presenterar vi här den 
utformade checklistan i form av ett beslutsträd. 

 Finns det åtgärder som har mycket liten effekt, saknar effekt eller har 

negativ (skadlig) effekt? 

o Om ja: 

 Bör dessa ha blivit föremål för utmönstring innan en 
ransonering påbörjas 

 Bedömning av svårighetsgrad och effekt av åtgärd sker utan hänsyn till 

följande faktorer (om inte dessa faktorer påverkar svårighetsgradens eller 

effektens storlek): 

o Kön 

o Kronologisk ålder 

o Social och ekonomisk ställning 

o Tidigare livsstil 

 Håller sig tillståndets svårighetsgrad ovanför en miniminivån för 

accepterad livskvalitet? 

o Om ja: 

 Kan åtgärder gentemot detta tillstånd bli föremål för 
ransonering. 

o Finns det risk för försämring av tillståndet?  

 Kan åtgärder bli föremål för ransonering (i form av skärpt 
indikation) tills indikationstillståndet faller under den 
accepterade miniminivån för livskvalitet  

o Om nej: 
 Rangordnas i relation till andra tillstånd/åtgärder enligt 

följande: 
 Tillståndets svårighetsgrad: 

o Svårighetsgrad med avseende på livslängd (eller 
uttryckt i kortform: livslängdsbehov) efter hur 
kort överlevnadstid som riskeras som ett resultat 
av vårdbehovet – där livslängdsbehovet med 
största svårighetsgraden ges högsta rangordning 
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o Svårighetsgrad med avseende på livskvalitet 
(eller uttryckt i kortform: livskvalitetsbehov) 
utifrån avvikelse från gemensamt accepterad 
nivå för god livskvalitet – där 
livskvalitetsbehovet med största 
svårighetsgraden ges högsta rangordning 

 Rangordningen sker först av svårighetsgrad och effekt 
av åtgärd. 

o Om det saknas alternativa åtgärder gentemot de 
grupper som har livskvalitets- eller 
livslängdsbehov med stor svårighetsgrad ges 
effekten mindre vikt. 

 Rangordningen justeras ned i relation till låg 
kostnadseffektivitet 

o Om det saknas alternativa åtgärder gentemot de 
grupper som har livskvalitets- eller 
livslängdsbehov med stor svårighetsgrad ges låg 
kostnadseffektivitet beroende på höga kostnader 
mindre vikt. 

 Ransonering sker med början i det som är lägst rangordnat: 
 Om det inte är nödvändigt att ransonera alla åtgärder 

på en viss rangordningsnivå, ransoneras enligt 
följande: 

o I första hand tillstånd/åtgärder som har liten 
svårighetsgrad. Om två tillstånd/åtgärdspar är på 
samma svårighetsgradsnivå ransoneras i första 
hand tillstånd/åtgärdsparet med den lägre 
påträngandegraden. 

o I andra hand tillstånd/åtgärder med dålig effekt. 
o I tredje hand tillstånd/åtgärder med låg 

kostnadseffektivitet 
o Utöver detta kan tidsransonering ske i relation till 

tillstånd/åtgärdsparets akuthetsgrad och påträngandegrad även för 
högre rangordnade tillstånd/åtgärder som inte i detta läge är 
kandidater för en nivåransonering. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I denna rapport har vi med utgångspunkt från den gällande etiska plattformen 
och Prioriteringsutredningens respektive Prioriteringspropositionens 
ställningstaganden kring denna plattform formulerat ett antal mer konkreta 
kriterier och en fördjupad vägledning till den nationella modellen som kan 
användas vid ransonering av vårdåtgärder. Rapporten ska ses som ett första steg 
i arbetet med att konkretisera och tydliggöra vad som som utifrån vår tolkning 
av den etiska plattformen kan leda till en mer informerad och välgrundad 
ransonering. 
  
Beslutsmodellen är tänkt att vara ett stöd i den bedömning som krävs för att 
komma fram till rättvisa ransoneringar enligt den etiska plattform som riksdagen 
har fattat beslut om oavsett nivå. Detta gäller både om beslut ska fattas på 
makro, meso eller mikronivå. Samtidigt är det viktigt att betona att även om de 
exempel vi använt för att illustrera olika rangordningssituationer ibland 
formuleras i termer av individer så gäller de kriterier vi presenterar på 
gruppnivå, d v s de kan användas för att bedöma vilka typer av vårdåtgärder som 
ska ransoneras i relation till typer av vårdbehov. I den mån de kommer att 
användas på mikronivå så innebär det fortfarande att det handlar om principiella 
ställningstaganden om att inte erbjuda en viss typ av vårdåtgärd gentemot en 
specifik grupp av patienter. Detta får i sin tur återverkningar för enskilda 
patienter och vilken vård de kan få tillgång till. Därmed kan denna vägledning 
även användas för att prioritera och ransonera i valet mellan enskilda patienter. 
Exempelvis om vi har två patienter med samma vårdbehov men där 
vårdåtgärden kommer att ha olika effekt, beroende på att de representerar två 
olika kategorier av biologisk ålder eller det finns andra typfaktorer som påverkar 
huruvida de kan tillgodogöra sig åtgärden ifråga. Om två patienter däremot har 
samma vårdbehov och man kan förvänta sig att effekten av vårdåtgärden är i 
stort densamma (om man endast betraktar den biologiska effekten) så kan vi 
endast göra skillnad mellan patienterna genom att väga in sådant som vi enligt 
människovärdesprincipen är förhindrade att beakta och detsamma gäller 
kostnaderna för dessa effekter. I linje med detta kan den etiska plattformen 
endast stödja val mellan individer om dessa individer representerar typfall. Detta 
är kanske en teoretisk situation snarare än en avspegling av hur det är i 
verkligheten och därför ett mindre problem.  
 
En fråga vi inte berört i denna rapport är hur de nivåransoneringar man kommer 
fram till bör ske, d v s bör de ske genom att man inte erbjuder åtgärden över 
huvudtaget, genom att patienten själv får finansiera delar av eller hela åtgärden 
eller genom att patienten själv får åtgärda sitt behov genom egenvård?  
  



65 
 

 
 

Om ransonering sker genom egenfinansiering snarare än genom att inte erbjuda 
åtgärden påverkar det patienters möjligheter att få del av åtgärden – i den mån 
patienten inte har råd att tillägna sig åtgärden. Om åtgärden istället övergår i 
egenvård, som är möjlig för patienten att genomföra, så är det en ransonering 
som innebär en resursbesparing för hälso- och sjukvården men som inte leder till 
att flertalet patienters vårdbehov inte blir åtgärdade. Med en fungerande 
egenvård skulle vi i så fall kunna gå längre i vår ransonering än om 
ransoneringen innebär att patientens vårdbehov inte blir tillfredställt. I viss 
utsträckning gäller detsamma för egenfinansiering, i den mån patienten har 
betalningsförmåga, d v s att vi kan gå längre i ransonering än om vi idkar 
bortval och inte erbjuder åtgärden (och inte heller kan förvänta oss att patienten 
kan ta över åtgärden). Detta kräver dock en vidare diskussion kring frågan om 
egenfinansiering och egenvård, något som prioriteringsutredningen inte ger 
någon vidare vägledning i (för en diskussion kring egenfinansiering se Tinghög, 
Lyttkens och Carlsson 2010). 
 
I diskussionen fram till kriterier för rangordning och ransonering har vi varit 
tvungna att göra vissa ställningstaganden som intuitivt kan upplevas vara 
underliga men som beror på att den etiska plattformen sätter ramar som vi 
försökt att ta hänsyn till. Ett sådant ställningstagande är hur vi ser på ett 
livslängdsbehov och effekten av en livslängdsåtgärd. Normalt har nog många 
intuitionen att vi har ett större livslängdsbehov om vi riskerar att förlora mer tid 
i livet och likaså att vi gör en större livslängdsvinst om vi vinner mer tid genom 
en livslängdsåtgärd. Ett sådant tankesätt leder dock till att patientens 
kronologiska ålder smyger sig in, något som vi alltså inte får ta hänsyn till. 
Följaktligen har vi valt att betrakta livslängdsbehovet i relation till hur kort den 
förväntade överlevnaden är och livslängdsvinsten i relation till om den upphäver 
denna förkortning eller inte. Att en patient därmed kan vinna 20 år medan en 
annan patient endast vinner 1 år (eftersom hon är döende i en annan sjukdom 
eller ett annat tillstånd) är något vi får acceptera. Skulle vi vilja göra skillnad 
mellan dessa fall kräver det en ändring av synen på kronologisk ålder (Nygren & 
Sandman 2008). 
 
Ett annat problem i relation till kronologisk ålder är att användningen av QALY 
när det gäller kostnadseffektivitetsberäkningar förefaller ta hänsyn till just 
kronologisk ålder (Harris 1987). Det innebär alltså att om vi väger samman en 
viss livskvalitetsförbättring med den tid under vilken förbättringen pågår så 
kommer det att ge företräde för dem som gagnas av denna förbättring under 
längre tid, d v s de som är yngre. Detta förutsätter då att förbättringen pågår 
under resten av livet och att det också är det som vägs in i beräkningen av 
QALY.  
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I många fall kan man dock undvika detta problem genom att QALY beräknas 
för åtgärder som leder till en mycket mer begränsad livsförlängning (ex. några 
månader) eftersom det framförallt är för åtgärder med liten effekt som 
kostnadseffektiviteten kan ifrågasättas. Men om förbudet mot att väga in 
kronologisk ålder ska upprätthållas så bör de kostnadseffektivitetsberäkningar 
som ligger till grund för rangordning och ransonering vara av den art att de inte 
väger in kronologisk ålder och något att vara uppmärksam på. 
 
Ett annat ställningstagande som den etiska plattformen inte tillåter är att vi tar 
hänsyn till den totala nyttan som en viss åtgärd bidrar med, d v s att vi 
aggregerar effekten av vårdåtgärder när vi bedömer hur vi ska prioritera och 
ransonera vårdåtgärder. Utifrån det som kallas för nyttoprincipen skulle en 
vårdåtgärd med god effekt och god kostnadseffektivitet gentemot ett lindrigt 
vårdbehov men där gruppen med detta vårdbehov är stor prioriteras framför en 
vårdåtgärd med måttlig effekt till en sämre kostnadseffektivitet gentemot ett 
mycket stort behov för en liten grupp. Om någon av dessa vårdåtgärder skulle 
ransoneras skulle det i så fall vara den senare. Den gällande etiska plattformens 
betoning på vårdbehovet och att vi inte är tillåtna att aggregera vårdåtgärdens 
effekt över hur stor gruppen är förhindrar dock en sådan slutsats. Med 
nuvarande plattform är det snarare den förstnämnda vårdåtgärden som bör 
ransoneras framför den sistnämnda. Om vi finner att detta är ohållbart så krävs 
det återigen en förändring av den etiska plattformen som ger utrymme för 
aggregering och minskar vikten av vårdbehovet.  
 
En otydlighet vad beträffar kostnadseffektivitetsbedömningar är vilka kostnader 
som är tillåtna att väga in. Att väga in den direkta kostnaden för den studerade 
åtgärden och de tydligt relaterade bikostnader som kan uppstå är självklart 
(exempelvis kostnad för läkemedel, kostnader i samband med behandling med 
läkemedlet, kostnader för resor till och från behandlingen etc.). Frågan är dock 
vilka fler indirekta kostnader (framförallt på samhällsnivå) som får vägas in. I 
vissa kostnadseffektivitetsbedömningar tas även kostnader för sjukfrånvaro etc 
med i beräkningen. Detta förefaller dock strida mot människovärdesprincipens 
idéer om att inte ta hänsyn till social ställning. Detsamma förefaller gälla om vi 
skulle väga in effekter och kostnader för närstående. Dock, som antyddes i 
diskussionen kring människovärdesprincipen så är det oklart exakt hur denna 
ska tolkas. Tolkas den strikt så att denna typ av kostnader inte får vägas in – kan 
det ställa till problem om vi samtidigt använder oss av 
kostnadseffektivitetsbedömningar som har tagit sådana hänsyn, något som vi i så 
fall bör vara uppmärksamma på. 
 
Ytterligare en sådan aspekt som vi berörde något tidigare är i vilken mån vissa 
grupper skulle kunna prioriteras utifrån ett samhällsintresse i en situation då vi 
inte har möjlighet att erbjuda alla den aktuella vårdåtgärden.  
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Exempelvis om vi i samband med en epidemi eller pandemi där det råder brist 
på vaccin kan prioritera vårdpersonal för att undvika att andra personers 
vårdbehov drabbas när vårdpersonalen insjuknar. I de riktlinjer kring 
prioriteringar som kompletterar den etiska plattformen så sägs att sådan hälso- 
och sjukvård som regleras genom särskild lagstiftning, exempelvis smittskydd 
eller tvångsvård, får anses vara garanterad resurser (SOU 1995:5). Problemet är 
dock att även om det finns ekonomiska resurser för smittskydd så kan det saknas 
tillräckligt med vaccin, och därmed kommer det trots denna riktlinje finnas skäl 
för prioritering och ransonering i förhållande till vissa grupper av potentiella 
patienter. Tolkad strikt, innebär den etiska plattformen ett förbud mot att 
prioritera grupper som har speciella ansvarsförhållanden, till vilka vårdpersonal 
kan anses höra, utan det ska framförallt vara vårdbehovet som ska styra 
huruvida man får tillgång till vaccin eller inte. Även utifrån argumentet att 
denna grupp gör en större samhällsnytta strider ett sådant beslut mot att vi inte 
får tillämpa en nyttoprincip. Återigen, om vi finner detta ohållbart så krävs det 
förändringar i den etiska plattformen. 
 
Ovanstående kommentarer baseras på en idé om att den etiska plattformen inte 
ska ses som en slutpunkt eller facit för etiska diskussioner om resursfördelning 
inom vården, tvärtom bör den ses som en utgångspunkt som vi behöver förbättra 
och förädla men där vi samtidigt har skäl att förhålla oss återhållsamt eftersom 
plattformen i stora drag förefaller ha en stark förankring. I nuläget kan vi dock 
se två olika typer av möjliga förbättringar av den etiska plattformen. Den första 
typen av förbättringar innebär ingen förändring av plattformen i sig utan innebär 
endast att den förtydligas på ett antal olika punkter (ett flertal av de frågetecken 
vi rest angående människovärdesprincipens ställningstaganden är av denna 
karaktär). En andra typ innebär snarare en förändring av plattformen när det 
gäller sådant som möjligheten att väga in kronologisk ålder, lägga större vikt vid 
egenansvar, väga in nyttan eller ge kostnadseffektivitetsprincipen en annan 
ställning. 
 
Låt oss avslutningsvis peka på de förtydliganden och förändringar som vi ser 
som mest angelägna efter en analys av plattformen (framförallt i samband med 
ransoneringssituationer). 
 
Förtydliganden: 

 Människovärdesprincipen behöver förtydligas med avseende på hur 
aspekterna kronologisk ålder/biologisk ålder, tidigare/framtida livsstil och 
ekonomisk och social ställning ska tolkas och kan eller inte kan vägas in. 

 Frågan om hur solidaritetsaspekter av behovs- och solidaritetsprincipen 
ska tolkas i relation till positiv diskriminering behöver förtydligas 
ytterligare. 
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 Frågor om gränserna för egenfinansiering och egenvård behöver 
förtydligas ytterligare. 

 Frågor om vilka aspekter som får vägas in vid en 
kostnadseffektivitetsbedömning behöver förtydligas ytterligare. 

 
 
Förändringar: 

 Den strikta lexikaliteten mellan behov- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen behöver upphävas för att bättre avspegla 
den rimliga avvägning som görs mellan dessa principer (se 
Prioriteringscentrum 2007 för vidare diskussion kring detta). 

 Frågan om huruvida kronologisk ålder ska kunna vägas in under vissa 
omständigheter behöver utredas vidare.  

 Frågan om hur egenansvar ska kunna vägas in behöver utredas vidare. 
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      Bilaga 1 
 
Etisk analys av utmönstringar vid Sahlgrenska universitetssjukhuet, 
Göteborg 
 
Den presenterade checklistan har använts vid analys av det prioriterings- och 
ransonerings/utmönstringsarbete som gjorts vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Göteborg i samverkan med Hälso- och sjukvårdsutskottet 
(Sandman 2010). I korthet framkom följande vid denna analys. 
 
Ett flertal av de åtgärder som togs bort bedömdes vara relaterad till vårdbehov 
som även otillfredställda faller ovanför miniminivån för acceptabel livskvalitet. 
Exempel på detta var att patienter fårklara sig utan uppföljning i samband med 
ett flertal lindrigare tillstånd och därmed hantera sin situation och den eventuella 
oro förknippad med denna på egen hand. Detta är i linje med hur vi förväntas 
hantera en mängd andra situationer som vi hamnar i på egen hand eller med det 
informella stödet från vänner och närstående. 
 
I materialet fanns även ett flertal exempel på att man tog bort åtgärder med 
relativt måttlig effekt och åtgärder som svarade mot relativt lindriga behov. 
Däremot fanns inga exempel på att man tog bort åtgärder gentemot stora behov 
som rangordnats lågt på grund av dålig kostnadseffektivitet. Skäl för detta var 
dels att det saknades kostnadseffektivitetsdata för de åtgärder som bedömdes, 
men troligtvis också att detta än så länge är en politiskt känslig fråga och vi 
fortfarande befinner oss i början av denna typ av ransoneringsarbeten. 
 
Några viktiga observandum för en prioriteringssprocess som ska resultera i 
ransonering framkom dock. Det fanns åtgärder där man förefaller ha tagit 
hänsyn till kronologisk ålder (att det var vuxna snarare än ungdomar och barn 
inblandade). Ett exempel på detta var att man inte längre ska operera utstående 
öron på vuxna men fortsätter att göra detta på barn och ungdomar under 16 år. 
Likaså fanns det ett antal åtgärder där man bedömt att det endast fanns ett 
kosmetiskt behov som togs bort. Som vi tolkat den etiska plattformen i denna 
rapport finns det inget utrymme för att göra en skarp åtskillnad mellan 
medicinska och andra behov. Om det leder till en livskvalitetspåverkan så är det 
ett relevant vårdbehov och därefter får det bedömas hur stort detta behov är och i 
vilken utsträckning aktuella åtgärder kan tillfredställa detta behov.  
 
Det mest påtagliga var dock en viss brist på konsistens vad beträffar det som 
togs bort och det som behölls. Åtgärder som bedömdes vara av liknande 
karaktär hade i vissa fall tagits bort och i vissa fall behållits. Exempel på detta 
var att man inte längre erbjuder att ta bort en extra bröstvårta på män men 
samtidigt behåller rekonstruktion av bröstvårta hos kvinnor.  



 
 

 
 

Här är det svårt att se att livskvalitetspåverkan skulle vara tillräckligt olika för 
att motivera olika bedömningar. Snarare finns det här risk att man tagit hänsyn 
till vilken grupp som drabbas. 
 
För att undvika denna form av missbedömningar och framförallt för att 
tydliggöra på vilka grunder bedömningarna har skett är det viktigt att lyfta fram 
två lärdomar. För det första att deltagarna i ransoneringsprocessen ges tydlig 
information angående på vilka grunder prioritering / ransonering får respektive 
inte får ske. För det andra att argumenten för att ransonera en viss åtgärd tydligt 
dokumenteras i underlaget för beslutet. 
 
Sandman, L. 2010. Analys av SU /HSN prioriteringsarbete. 
Prioriteringscentrums hemsida: http://www.imh.liu.se/halso-och-
sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/filarkiv/prionet/1.229708/SlutligrapportAn
alysavSUsprioriteringsarbete100907.pdf 
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