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FÖRORD 

I början av 1990-talet var jag en av flera sakkunniga i den parlamentariska 
prioriteringsutredningen. Den etiska plattform som utredningen enades om 

och som riksdagen senare antog har betytt mycket för att utveckla processen 
kring prioriteringarna. De tre prioriteringsprinciperna - de som bygger på 

människovärdet, behoven och kostnadseffektiviteten - står sig fortfarande 

bra när vårdens resurser, mänskliga och ekonomiska, ska fördelas. 

Prioriteringsutredningens betänkande hade betecknande nog titeln 

Vårdens svåra val. I utredningen gjorde vi försök att praktiskt tillämpa de 

tre grundprinciperna på prioriteringar av konkreta insatser i hälso- och 

sjukvården. Dessa försök ter sig utifrån dagens perspektiv som valhänta 

och enkelspåriga. Det var precis så svårt som utredningens titel indikerade. 
Denna bok visar hur komplexa beslutsprocesserna är. Men den speglar också 

de två senaste årtiondenas imponerande utveckling. 

Man kan tycka att det går långsamt när det gäller att utveckla priori
teringar i den svenska hälso- och sjukvården och göra dem öppna och 
rättvisa. Men, som boken visar, har vi ändå nått långt. Nu finns teoretiska 

referensramar, praktiska verktyg och rätt många exempel på hur priori

teringar kan göras strukturerat och öppet i svensk hälso- och sjukvård. Idag 

går det faktiskt att göra prioriteringar på ett systematiskt sätt. 

På flera nivåer fungerar prioriteringarna relativt väl i dag. Sverige betrak
tas internationellt som ett föregångsland. I de allra flesta internationella rikt

linjer och rekommendationer och andra styrdokument saknas helt avsnitt om 
prioriteringar. I Sverige har vi ett genomtänkt system för kunskapsstyrning 
där SBU och regionala utvärderingsenheter gör systematiska kunskapssam
manställningar, som ligger till grund för riktlinjer och vårdprogram där 
prioriteringar spelar en central roll. Den kompletterande länken i kunskaps-
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FÖRORD 

styrningen är att prioriteringarna följs upp via kvalitetsregister eller med 

andra verktyg. Här har Sverige hunnit en bra bit på väg. 

Men - delar av vården är ännu oberörda av denna utveckling. Och ju 

högre upp i beslutshierarkin man kommer, desto mer komplexa blir besluten 
och desto svårare blir det att genomskåda om _de varit resultatet av öppna, 

medvetna prioriteringar eller inte. 

Ett centralt tema i denna bok är just att prioriteringar i hälso- och sjuk
vården ska vara öppna. Att prioriteringarna är öppna innebär att de ska vara 
resultatet av medvetna val och att grunderna liksom konsekvenserna ska vara 

kända. På så vis kan öppna prioriteringar ses som ett instrument - ett kraftigt 

sådant - för att förbättra beslutens kvalitet. Ett av de viktigaste budskapen i 

denna bok är att vi saknar en gemensam uppfattning om vad som menas med 

en rättvis fördelning när hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas. Därför 

att det viktigt att skapa öppenhet kring beslut för att alla som är berörda ska 
ges möjligheten att granska och påverka. 

Öppna prioriteringar fyller också en demokratisk funktion. Många 
upplever hälso- och sjukvården som en beslöjad sektor, där mycket är svår

begripligt och där beslut tas i det fördolda . .l\1ycket görs nu för att stärka 
patientens ställning i vården. Patienten ska ha möjlighet att ta aktiv del i 

de beslut som direkt berör honom eller henne. Då kommer frågan: Kan 

också policybeslut i hälso- och sjukvården och fördelning av resurserna 

göras mer öppet? Javisst, det är möjligt, säger bokens författare. Det går att 
göra beslutsfattandet mer öppet och systematiskt och det finns verksamma 
metoder för det arbetet. 
. Att fatta övergripande beslut i hälso- och sjukvården är dock inte lätt, 

vare sig det gäller den enskilda vårdenheten eller den nationella nivån. Stora 
delar av denna bok kan betraktas som en lärobok i beslutsfattandets svåra 

konst. Kanske kan man dra en parallell till de beslut som tas på mikronivå, 
i det enskilda mötet mellan patient och vårdens personal. Det finns en bild 

som jag ofta använt när jag talat om prioriteringar, läkekonst och evidens

baserad medicin för läkarstudenter. Bildrubriken är: Läkekonst - långt mer 
än evidensbaserad medicin. Tre ovaler griper in i varandra. I den första finns 
den vetenskapliga evidensen, en mycket central komponent i läkekonsten. 

Men de beslut man tar baseras också på läkarens grundvärderingar, erfaren
heter och skicklighet. Inte heller det räcker. För att det ska bli läkekonst måste 
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FÖRORD 

också, som en tredje komponent, patientens värderingar, preferenser och 

rättigheter vägas in när man fattar kliniska beslut. 
På motsvarande sätt kan man tänka kring beslutsfattandets konst. Det 

räcker inte att beslutfattaren har kompetens, erfarenheter och delar grund

läggande värderingar. Till det kommer att befolkningens eller patienternas 

erfarenheter, preferenser och rättigheter ska vägas in. Och inte minst bygger 

gott beslutsfattande på fakta - de ska vara så solida som möjligt. Allt detta 

vägs samman i beslutsfattandets svåra konst. 
Läsaren av denna bok får insikter i hur beslutsunderlagen kan förbättras. 

Här ges anvisningar om hur man mäter behov och nytta, hos patientgrupper 

och i befolkningen, hur kostnadseffektivitet beräknas och hur man skapar ett 

kunskapsunderlag. På så sätt får läsaren inte bara ta del av prioriteringarnas 

teori utan även av deras praktik, inte minst genom konkreta exempel på hur 
prioriteringar i dag tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. 

Kjell Asplund 

Ordförande Statens medicinsk-etiska råd 
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Öppna prioriteringar i hälso
och sjukvården 
PER CARLSSON & SUSANNE WALDAU 

I detta inledande kapitel redovisar vi syftet med och motiven till boken. Därefter 

redovisar vi framväxten av prioriteringar i andra länder och introducerar den 

svenska prioriteringsutredningen och förändringen av hälso- och sjukvårds

lagen år 1997. Vi ger också förklaringar till varför prioriteringar är nödvändiga 

i alla hälso- och sjukvårdssystem med offentlig finansiering och varför mer öppna 

prioriteringar är eftersträvansvärda. 

Den svenska hälso- och sjukvården är en kollektiv nyttighet som i huvud
sak finansieras med skattemedel och produceras i offentlig regi. Utöver den 
offentliga vården finns det en privat sektor. Den privat producerade vården 
har ökat i omfattning särskilt i primärvården medan privat finansiering 
fortfarande spelar en liten roll. Det betyder att medborgarna genom sina 
politiska företrädare måste bestämma hur skattemedlen bäst ska använ
das och hur den välfärd som systemet producerar ska fördelas. Hälso- och 
sjukvårdslagen uttrycker kortfattat huvuddragen i värdegrunden och de 
grundläggande principerna för nödvändiga prioriteringar (Hälso- och sjuk

vårdslag 1982). Eftersom resurserna aldrig räcker till allt som är önskvärt 
eller möjligt så behöver någon sätta gränserna för vad som ska ingå i den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Detta är i huvudsak en politisk 
fråga som framför allt våra hälso- och sjukvårdspolitiker har att ta ställning 
till. I praktiken sker inflödet av nya sjukvårdstjänster på ett komplext sätt 
som involverar nationella och lokala aktörer och politiker är endast delvis 
involverade i besluten. 

Vad som ingår respektive inte ingår i den offentligt finansierade hälso
och sjukvården är i Sverige inte särskilt väl tydliggjort. Vårt system är i 
grunden allomfattande och utgångspunkten är att allt ingår om man inte 
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PER CARLSSON & SUSANNE WALDAU 

gjort särskilda undantag. Det senare gäller t.ex. kosmetiska operationer 
eller receptfria läkemedel. Det finns länder där man i stället deklarerar vad 
som ingår. Schweiz, Tjeckien och Slovakien är sådana länder, där godkända 
åtgärder framgår av en lista eller katalog. Ett sådant förfarande kan te sig 
attraktivt men möter dock en rad svårigheter med tanke på hälso- och sjuk
vårdens komplexitet (Rumbold m.fl. 2012). Vad som är accepterade åtgärder 
i den offentliga vården beskrivs i Sverige och t.ex. i Storbritannien i en stor 
mängd nationella och lokala kliniska riktlinjer som anger exempelvis hur 

patienter med en viss cancerform bör behandlas. 
I den svenska debatten finns det röster som menar att gränser för den 

offentliga vårdens innehåll inte behöver hanteras eftersom det fortfarande 
finns stora möjligheter att effektivisera i vården. Fler skulle kunna behandlas 
och mer hälsa skulle kunna skapas inom ramen för dagens redan tillgängliga 
resurser. I princip håller vi med och det är även vår utgångspunkt att det finns 
stora möjligheter att effektivisera i vården. Men vi menar att prioriterings
arbete behövs även när effektiviseringsarbetet är framgångsrikt. På både kort 
och lång sikt kommer det att finnas ett gap mellan medicinska möjligheter, 
vad medborgarna önskar sig och vad hälso- och sjukvårdens samlade resurser 
ger utrymme för. Prioriteringar handlar om att bestämma vilka behov och 
behandlingar som bör ges företräde eller stå tillbaka, eller vilka vårdinsatser 
som inte ska betalas med skattemedel utan betalas privat. Öppenhet kring 
beslut och motiv, omsorg om kunskapsunderlaget, välutvecklade arbets

metoder och arbetsformer svarar mot kravet att medborgarna ska kunna 
utkräva politiskt ansvar för hur resurserna används och fördelas i vården. 
Öppna prioriteringar kan därigenom vara ett sätt att förstärka det demo
kratiska inslaget i vården. 

Öppna prioriteringar är emellertid komplicerade kunskaps- och besluts
processer. De förutsätter bland annat att man är klar över och har samsyn om 
värdegrunden, d.v.s. de principer som uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen. 
Vissa basala kunskaper om hälso- och sjukvård är självklart nödvändiga. 
Dessutom behövs ändamålsenliga arbetsformer som även tål granskning. 

Vi menar att ämnes- och metodutvecklingen inom prioriteringsområdet 
nu kommit så långt att det är dags att ställa samman en lärobok som täcker 
de centrala aspekterna av prioriteringsarbetets innehåll och former. Vi 
hoppas att boken ska vara till nytta för prioriteringsarbete på alla nivåer 
- nationellt, i det politiska arbetet i landsting, regioner och kommuner, 
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1 ÖPPNA PRIORITERINGAR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

för tjänstemannaledningar, inom enskilda kliniska verksamheter, för 

professionella grupper och studenter - men även för enskilda politiker, 

medarbetare i vården och medborgare som vill lära mer om hur vårdens 
svåra val hanteras. 

Därför är prioriteringar nödvändiga 
Några drivkrafter är viktigare än andra för att förklara varför prioriteringar 
debatterats i Sverige med ökad intensitet under de senaste femton åren och 
börjat resultera i nya arbetsformer inom vård och omsorg. Den till synes 
enkla förklaringen är att medborgarnas behov och efterfrågan på hälso
och sjukvården är större än tillgången. Därför finns det olika mekanismer 

för att styra och styra bort efterfrågan på vårdtjänster med syftet att få 

resurserna att räcka till det viktigaste. Patientavgifter, telefonmottagare, 

väntetider och egenvårdsråd är sådana exempel på åtgärder som ibland 
kan vara ändamålsenliga men inte alltid. Vad som är viktigast att åtgärda 
i hälso- och sjukvården är inte alls självklart för alla inblandade. När vi är 
patienter delar vi inte alltid personalens bedömning av vad som är en rättvis 
prioriteringsordning. 

En utgångspunkt för att åstadkomma en samsyn är att med vetenskap
liga metoder försöka ta reda på vad som fungerar bäst och vilka behand
lingar som ger mest hälsa för pengarna. Under de senaste femton åren 
har vårdens åtgärder i allt högre grad kritiskt granskats med avseende 
på patientnytta och kostnadseffektivitet. Antalet nya riktlinjer som tas 
fram till stöd för sjukvårdens personal är i dag mycket stort och snabbt 
växande. Syftet är naturligtvis att göra vården så effektiv som möjlig, men 
mängden nya fakta och direktiv kan vara överväldigande och innehållet 
stundtals motsägande vilket uppfattas som både stressande och konflikt
fyllt för personalen. 

Vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet som grund för prioriterings
beslut är dock inte tillräckligt utan måste också kompletteras med grund
läggande värderingar om vad som är mest angeläget när även andra 
aspekter vägs in. Tillståndets svårighetsgrad och patientens egna önskemål 
och särskilda behov är exempel på sådana aspekter. Vi återkommer till 
lösningarna senare i boken. Först ska vi diskutera varför efterfrågan över
stiger utbudet av hälso- och sjukvård. 
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PER CARLSSON & SUSANNE WALDAU 

HAR DET INTE ALLTID VARIT RESURSBRIST I SJUKVÅRDEN? 

Finns det något som talar för att vårdgapet, skillnaden mellan efterfrågan på 
vård och tillgång på resurser, blivit större under senare år? 

Det är svårt att mäta vårdgapets storlek genom att studera den faktiska 

hälsoutvecklingen i befolkningen och ställa den i relation till hur mycket 
resurser som avsätts till hälso- och sjukvård. Övergripande siffror på 
samhällsnivån pekar överlag på hälsoförbättringar i befolkningen, ständigt 
mer resurser går till sjukvården och det sker fortlöpande effektiviseringar i 
vården (Socialstyrelsen 2012). Det behöver inte betyda att hälsoförbättringar 
i befolkningen direkt kan kopplas till vårdens ökade kapacitet. De kan också 
bero på andra välfärdsfaktorer såsom högre utbildning, bättre arbetsvillkor 
och bättre levnadsvanor. Ett vårdgap handlar bara delvis om skillnaden 
mellan faktiska medicinska behov, som går att uttrycka i objektiva hälsomått, 
och resurser som kan beräknas i pengar eller antal anställda. I hög grad 
handlar efterfrågan om hur människor upplever sin hälsa och vilken tilltro 
medborgarna har till hälso- och sjukvårdens förmåga att lösa deras problem. 
Befolkningens förväntningar på hälsa, trygghet och service skiljer sig i dag 
mycket från de förväntningar som fanns på vården för t.ex. 30 år sedan. 

En förklaring till ökade förväntningar är att kunskapen om vilka behand
lingsmöjligheter som finns ökar kontinuerligt hos flertalet. Med en allmänt 
högre utbildningsnivå förbättras medborgarnas förutsättningar att ta del av 
information om hälso- och sjukvårdsfrågor. Det kraftiga informationsflödet 
om hälsa, sjukdomar och sjukvård i massmedia och via internet förstär
ker också intresset för hälsorelaterade frågor. Det är inte längre enbart den 
enskilda läkaren eller sjuksköterskan, som fungerar som patientens agent och 
föreslår en lämplig behandling, utan en rad andra producenter av sjukvårds
tjänster som ger oss råd. Ofta finns egenintressen med i bilden och påverkar 
informationsspridningen. Läkare medverkar inte sällan i artiklar i dagspress 
för att "värna" om sina patienter och den verksamhet han eller hon företräder. 
Producenter av läkemedel och medicinsk teknik har ett ekonomiskt intresse 
av att informera om sina produkter. Detta sker i ökad utsträckning direkt till 
allmänhet, patienter och patientorganisationer. 

Dessutom har patienters medinflytande i vården ökat. Det manifesteras 
bland annat genom att patienters rättigheter beskrivits i lagar och manifest 
i många länder, inklusive Sverige. Patienternas involvering i beslut som rör 
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vården varierar mellan länder men det finns en trend mot ett ökat inflytande 

och att medborgarna också önskar sig en sådan utveckling (Coulter & 

Jenkinson 2005). Regleringen av patientinflytande i Sverige gäller framför allt 

vårdens innehåll och utformning för individen och handlar om vårdgivarens 

skyldigheter, inte om patienternas rättigheter i sammanhanget (Social

departementet 2010 ). Om inflytandet däremot ökar när det gäller patientens 

val av utförare och behandling, medför förändringen en förskjutning till 

mer av efterfrågestyrd sjukvård. Olika valfrihetsreformer riskerar dock att 

komma i konflikt med rättvisa, d.v.s. kravet på likabehandling, vid fördelning 

av knappa resurser (Socialstyrelsen 2011). Skälet till detta är att personer har 

olika goda förutsättningar att utöva sitt inflytande. 

Under 1900-talets senare hälft kunde ökade behov och förväntningar 

delvis mötas med en utbyggnad av välfärden tack vare en god ekonomisk 

tillväxt som höll jämna steg med framväxten av den moderna medicinen. 

Teknologiska framsteg bidrog till eller tycktes bidra till ständiga förbättringar 

i befolkningens hälsa, vilket också motiverade en fortsatt utbyggnad. Nu syns 

dock tecken på att denna trend kan ha brutits. Sambandet mellan medicinsk 

utveckling och hälsoförbättringar i befolkningen är inte lika entydigt även 

om medellivslängden fortsätter att öka. Staternas förmåga att expandera de 

sociala systemen med hjälp av skattehöjningar blir allt mer begränsad. 

Inom medicinen bedrivs emellertid forskning och utveckling med oför

minskad styrka. Det finns dock tecken på att t.ex. läkemedelsföretagen har 

svårt att komma fram med nya produkter som revolutionerar vården. Många 

teknologier inom exempelvis genteknik bidrar framför allt till bättre diagnos

tik. Sjukvården blir då förhållandevis bättre på att identifiera ohälsa än på 

att förhindra, bota och lindra sjukdom. Inom cancervården hittas tumörer 

allt tidigare, med etiska konsekvenser som följd. Prostatacancer, till exem

pel, diagnostiseras allt oftare tidigt, men med det följer också en omfattande 

överdiagnostik (Epstein m.fl. 2012). Dels finns godartade varianter, dels skulle 

alla patienter inte ha hunnit fara illa av sjukdomen under sin livstid. Hela 

denna utveckling leder till kostnadsökningar som endast motsvaras av små 

hälsoförbättringar och personalen ställs inför komplicerade etiska dilemman. 

Den ökade mediala medicinska rapporteringen med lovande rapporter 

om framtida teknologiska genombrott, kombinerat med kritiska rapporter 

om brister i vården, underblåser både förväntningarna på vården och miss

nöjet gentemot systemet. 
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Denna utveckling ställer sjukvårdspolitikerna inför utmaningar när 

de ska leva upp till nya krav på hur beslut bör fattas och när de ska föra 

en dialog med medborgarna. Medborgare som uppfattar sjukvården som 

en viktig samhällsfråga (Holmberg m.fl. 2011) men å andra sidan tvivlar 

allt mer på om vården kommer att finnas tillhands när de blir sjuka. Detta 

trots ett rapportflöde om en allt effektivare sjukvård som åstadkommer mer 
bot, bättre symtomlindring o.s.v. Motstridigheten återspeglar förmodligen 
en mångfald av fenomen och tendenser i samhället som kommer till olika 
uttryck inom hälso- och sjukvården. Många samhällsförändringar har det 
gemensamt att de utsätter den offentliga vården för påfrestningar. 

Några av dessa utmaningar är sammanfattningsvis: 

1 En ökad transparens t.ex. i form av öppna jämförelser av olika 

kliniker, landsting och sjukvårdssystem visar att det finns skillnader 

i praxis, kvalitet och hälsa. 

2 Den medicinska utvecklingen föder fram nya behandlingsmetoder 
som tillför allt mindre patientnytta på marginalen. Nya läkemedel 

och medicinsk teknik tenderar att bli avsevärt dyrare för att 
utvecklingskostnaderna ska kunna täckas. 

3 En ökad efterfrågan på hälsa och vård på grund av medborgarnas 
ökade förväntningar. 

4 En fortsatt ökning av antalet äldre i befolkningen. 

I Sverige är dock förtroendet för sjukvården som samhällsinstitution fort

farande stort (Holmberg m.fl. 2011). När det gäller förtroendet för olika 

yrkesgrupper och beslutsfattare är sjukvårdpersonal i topp medan politiker 
hamnar i botten. Detta har antagligen betydelse när politikerna tar sitt ansvar 
att genomföra prioriteringar och fatta beslut som innebär att den offentliga 
vårdens åtagande avgränsas. 

Vilka lösningar på vårdgapet står till buds? 
Man kan tänka sig olika vägar att försöka komma till rätta med hotet om 

ett växande vårdgap, det vill säga en situation där efterfrågan på offentlig 

hälso- och sjukvård överstiger utbudet. Ofta uttrycks förhoppningar om att 

lösa resursbristen med hjälp av ökad offentlig .finansiering. Det finns under-
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sökningar som visar att majoriteten av medborgarna i Sverige är villiga att 
betala mer skatt för hälso- och sjukvård (Svallfors 2012)

1 och alternativ~t med 

att höja skatten har tillämpats i några landsting under 2012. Vidare finns 
förhoppningar hos svenska landsting att staten ska komma att bidra med 
höjda bidrag. Mycket tyder på att det kommer att bli svårt att möta de ökade 
vårdbehoven och förväntningarna enbart med ökad finansiering. 

Många sätter därför sitt hopp till effektiviseringar. Sådana kan åstad
kommas genom att förbättra arbetsprocesser och skapa smidiga vårdflöden, 
t.ex. med Lean-metodik2 eller strukturerat förbättringsarbete. Ett annat sätt 
att effektivisera, där det förmodligen går att göra stora förbättringar, är att 

kontinuerligt ta reda på om de metoder som används i vården bidrar till 
god patientnytta och är kostnadseffektiva. "Genom att inte rutinmässigt 
använda otillräckligt utvärderade metoder kan vården sannolikt årligen 

frigöra pengar i miljardklassen som i stället kan satsas på nya och etablerade 
metoder med god evidens", hävdar Mäns Rosen, chef för Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) (Rosen 2009). 

Det har genom åren gjorts många försök att styra den medicinska tekno
logins utveckling och spridning med hjälp av regleringar och påbud. Flera 
sådana initiativ har dock blottlagt svårigheter att styra den teknologiska 
utvecklingen. De främsta skälen är att beslutsprocesser kring införande av 
nya metoder är komplexa och att det är ytterligt svårt att förutse framtiden. 
Trots dessa svårigheter organiserar sig nu staten och många landsting för att 

hantera införandet av nya metoder på ett mer ordnat sätt än tidigare. Beslut om 
nya metoder och utrangering av äldre handlar många gånger om prioriteringar 
då det vetenskapliga underlaget sällan är entydigt. Staten har genom etablering 
och senare utbyggnad av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), 
SBU och Socialstyrelsen tagit flera initiativ för att göra införande och utmönst
ring av metoder mer ändamålsenligt. Vi återkommer till detta i kapitel 9. 

I vissa fall kan det finnas god evidens för att en ny teknologi ger god nytta 
med rimliga kostnader i proportion till förväntade hälsovinster, samtidigt 

1 Enligt Svallfors (2012) ville 66 procent av de tillfrågade år 2010 öka utgifterna till sjuk- och 
hälsovård och ännu fler, 75 procent, kunde tänka sig att själva betala mer skatt om den går till 
sjuk- och hälsovård. 
2 Enligt Lean Forum, en ideell förening, är Lean "Ett kundfokuserat angreppssätt att 
producera det som kunden verkligen vill ha och att göra det i processer som förbrukar så 
lite resurser som möjligt." www.leanforum.se/termer_listan.asp. 
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som de totala ekonomiska eller organisatoriska konsekvenserna av att införa 

den är stora. Då tvingas landstingen fördela om inom befintliga ekonomiska 

ramar eller använda en del av den ekonomiska tillväxten i samhällsekonomin 

för nyinvesteringar. Ett intressant exempel är införande av nya dyra läke

medel vid behandling av reumatoid artrit som krävt stora omfördelningar 

av resurser både inom och mellan verksamheter (Kalkan m.fl. 2012). Detta 

är också ett exempel på en effektivisering som ger större patientnytta men 

också leder till högre kostnader för landstingen. Förbättringarna i form av 
bättre hälsa och mindre behov av andra välfärdstjänster tillfaller förutom 
patienterna även kommunernas socialtjänst och andra samhällssektorer. 

Kostnader som uppstår i en sektor av samhället medan vinster uppstår i en 
annan sektor kan bidra till ett "stuprörstänkande" som försvårar införande 

av innovationer och leder till ineffektivitet (Ramsberg & Ekelund 2011). Det 

finns därför ett stort behov av gemensamma prioriteringar och berednings

former för omfördelningar av resurser mellan olika verksamheter i lands
tingen och mellan olika samhällssektorer. 

Prioriteringar i andra länder 
Inte bara i Sverige utan i många andra länder diskuteras prioriteringar och 
sjukvårdens ansträngda ekonomi. Det är emellertid få länder som utvecklat 
strategier eller system för öppna prioriteringar. Vi kan se två huvud

linjer internationellt; att lyfta fram värdegrunden respektive att förbättra 

faktaunderlaget. 

FOKUS PÅ VÄRDEGRUNDEN 

Under 1990-talet, ungefär parallellt med den pågående prioriteringsutred
ningen i Sverige, utarbetade flera länder liknande nationella etiska riktlinjer 
och principer för prioriteringar, bland andra Norge, Danmark, Finland, 

Nederländerna och Nya Zeeland (Melin 2007). Det finns flera likheter i de 
olika etiska plattformarna. Exempelvis utgör behov eller sjukdomens allvar
lighetsgrad en central prioriteringsprincip. 

Även behandlingsnytta eller patientnytta utgör en viktig grund för priori

teringar i de olika länderna. Enligt de norsk~ danska, finska, nederländska 
och nyzeeländska utredningarna bör behandlingar med dokumenterad nytta 
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prioriteras högt. I dessa utredningar framställs också kostnadseffektivitet 

som en viktig prioriteringsprincip. 

En annan central utgångspunkt för prioriteringar är likabehandling. 

I den senaste norska utredningen från 1997 (Sosial- og helsedepartementet 

1997) framhålls att om en viss patient erbjuds en hälsotjänst, bör alla patienter 
i samma situation ges samma erbjudande. Synen är densamma i flera andra 

länder, liksom i Sverige. 

Det förekommer att egenansvar nämns som en grund för prioriteringar. 

I en nederländsk rapport menar författarna att de behandlingar som patien

terna själva kan genomföra kan uteslutas ur den offentligt finansierade 

vården. De tar avstånd från en strikt rangordning mellan principerna om 

allvarlighetsgrad, förväntad nytta och kostnadseffektivitet (Melin 2007). 

Det finns också stora likheter mellan beskrivningarna av de kriterier som 

inte bör utgöra någon grund för prioriteringar. I flertalet utredningar kan 

ålder endast vara ett relevant kriterium vid vissa tillfällen vid prioriteringar 

på den kliniska nivån, exempelvis då patienter på grund av ålderssvaghet 

inte kan tillgodogöra sig en behandling. Likaså är det problematiskt att ned

prioritera patienter för att de har en hälsofarlig livsstil. Vi återkommer till en 

diskussion kring förekommande prioriteringskriterier i kapitel 3. 

FOKUS PÅ FAKTAUNDERLAGET 

Ett annat sätt än att ta fram etiska principer för prioriteringar kan vara att ratio

nalisera svåra beslut; det vill säga ge dem karaktär av att vara rationella. Här 

spelar tillgången på fakta om olika hälso- och sjukvårdsinsatsers effekter och 

patientnytta en stor roll. Uppbyggnaden av system för klinisk forskning, utvär

deringar (health technology assessment, HTA), evidensbaserad medicin, hälso

ekonomi etc. har präglat vissa länder. En sådan rationell prioriteringsansats låg 
bakom den s.k. Oregonlistan i USA som utarbetades i början av 1990-talet för 

personer som tillhörde det federala Medicaid-systemet3
• Det är fortfarande en 

av de mest omfattande rangordningslistor av sjukvård som gjorts och definitivt 
det mest omtalade försöket att prioritera öppet. I det fallet baserades den initiala 
rangordningen i hög grad på en beräknad kostnadseffektivitet. 

3 Medicaid är en typ av statlig sjukvårdsförsäkring i USA som funnits sedan 1965 och 
omfattar låginkomsttagare eller personer utan inkomst. 
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Storbritannien har valt en strategi där tilltron till rationella beslut varit hög. 
Den brittiska regeringen har lämnat över prioriteringar till allehanda expert
organ, i linje med uppfattningen att god evidens ska leda till mer självklara 
avvägningar inom den lokala sjukvården. Expertorganet National Institute for 
Care Excellence4 (NICE) är internationellt en av de främsta organisationerna 
som genomför utvärderingar, gör prioriteringar och tar fram riktlinjer som 
ska gälla för hela landet. Den här typen av nationella prioriteringsbeslut leder 
inte sällan till nya prioriteringsdiskussioner på den lokala nivån när de som 
måste ta hänsyn till begränsade lokala budgetar ska implementera riktlinjen. 

Den lösning som NICE representerar - evidensbaserade underlag i 
kombination med en öppen process - måste kompletteras med en öppen 
och ärlig debatt om tillståndet inom den offentliga hälso- och sjukvården i 
stort. Trots en del försök på lokal nivå med öppna prioriteringar finns det 
ännu ingen tydlig strategi från den brittiska regeringen när det gäller svåra 
ransoneringsbeslut (Rumbold m.fl. 2012). Det kan gälla metoder som har en 

effekt men där kostnaden bedöms allt för hög i förhållande till hälsovinsten. 

Prioriteringsutredningen lade grunden för 
mer öppna prioriteringar i Sverige 
År 1992 tillsatte den dåvarande regeringen en parlamentarisk utredning med 
uppgift att diskutera hälso- och sjukvårdens roll i välfärdssamhället och lyfta 
fram de grundläggande etiska principer efter vilka nödvändiga prioriteringar 
i vården bör ske. Uppgiften var även att ange de värderingar som bör vägleda 
dem som har att fatta prioriterings beslut både på politisk/administrativ nivå 
och i den kliniska vardagen. Utredningens slutbetänkande Vårdens svåra val 

presenterades 1995 (Socialdepartementet 1995). I inledningen framhölls att: 
"Det är kravet på prioritering på grund av bristande resurser som föranle
der debatt, aktualiserar svåra etiska problem och som främst är föremål för 
denna utredning" samt "Om förtroendet för sjukvården ska kunna upprätt
hållas, är det viktigt att grunderna för vidtagna åtgärder och prioriteringar 
redovisas och diskuteras öppet". 

Utredningens huvudresultat bestod i korthet av en etisk plattform, som 

4 NICE hette inledningsvis National Institute for Health and Clinical Excellence. 
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skulle vägleda beslutsfattandet på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Den 
bestod av människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. De beskrevs på följande sätt: 

• Människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och 
samma rätt, oberoende av personliga egenskaper och funktioner 
i samhället. Människovärdesprincipen är grundläggande men 

inte ensam tillräcklig grund för prioriteringar. Om resurserna är 
begränsade kan inte alla få vad de egentligen har rätt till. 

• Behovs-solidaritetsprincipen; resurserna bör satsas på de områden 
där behoven är störst. Solidaritet innebär också att beakta behoven 
hos de grupper som inte är medvetna om sitt människovärde, har 
mindre möjligheter än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja 
sina rättigheter. 

• Kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mellan olika verksamhets
områden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan 

kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. 

Principerna gavs en rangordning i nämnd ordning. Vidare slogs fast att 
varje individ som misstänker skada eller sjukdom har rätt till en medicinsk 
bedömning. Den etiska plattformen presenteras mer utförligt i kapitel 3. 

:Riksdagens prioriteringsbeslut 
I proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (Social
departementet 1996/97) redovisade regeringen vissa allmänna riktlinjer 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. De baserades på de etiska 
principer som Prioriteringsutredningen föreslagit. 

Avsikten var att riktlinjerna skulle vägleda dem som i olika sammanhang 
har att fatta beslut som rör prioriteringar i vården och vara utgångspunkt för 
vidare överväganden och diskussioner. I propositionen slogs fast att det är en 
form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att generellt 
låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekono
miska och sociala förhållanden. I propositionen föreslogs även att hälso- och 
sjukvårdslagen skulle kompletteras på några punkter. Ett tillägg infördes med 
innebörd att vården ska fördelas efter behov samt utövas med respekt för alla 
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människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och 

sjukvården gavs också en skyldighet att snarast bedöma vårdbehovet för den 

som söker vård. 
Propositionen behandlades därefter i riksdagens socialutskott som i stora 

drag instämde både i förslaget om principer och i riktlinjer för prioriteringar. 

Utskottet tillstyrkte också förslaget till tillägg i hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763). Tillägget i §2 kom då att lyda: "Vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde i vården". 

Ett tillägg gjordes också i §2a: "Varje patient som vänder sig till hälso- och 
sjukvården ska, om de inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk 

bedömning av sitt hälsotillstånd". 
Förutom att fastslå principer tryckte både utredningen och regeringen 

i propositionen på vikten av öppenhet i beslut som rör prioriteringar. I för
arbetena talas det bland annat om att patienter ska ha möjlighet till insyn 

och påverkan på vårdens verksamhet. De ska ha tillgång till information om 

på vilka grunder prioriteringar görs, vilka möjligheter man har att påverka 

dessa och vilka vägar man kan gå om man inte är nöjd med den gjorda 
prioriteringen. Vidare är det hälso- och sjukvårdens skyldighet att utveckla 
metoder för att göra denna information tillgänglig för en bredare allmänhet 

och se till att patienternas synpunkter fångas upp och följs upp i det vardag
liga arbetet (Socialdepartementet 1996/97). De verksamma inom hälso- och 
sjukvård har till uppgift att informera om de resonemang som förs för att 
underlätta förståelsen för prioriteringar. Regeringen tillsatte en särskild dele

gation, Prioriteringsdelegationen, år 1997 med uppgift att stödja och följa 

upp implementeringen av riksdagsbeslutet. När delegationen avslutade sitt 
arbete år 2000 hade dock få konkreta initiativ till öppna prioriteringar tagits 

i landet (Socialdepartementet 2001). 

Öppna prioriteringar handlar om 
rättvisa och förtroende 
I Sverige uppfattar vi öppenhet som något positivt när det gäller besluts
fattande, inte minst när det gäller myndighetsutövning. Det finns dock skilda 

uppfattningar kring värdet av öppenhet vid prioriteringar. Detta diskuteras 
utförligt av de Fine Licht (2011). 
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Det finns de som menar att öppenhet i beslutsfattande har ett värde i sig 
och till och med bör betraktas som ett naturligt inslag i en demokrati. Mer 

vanligt är dock att lyfta fram positiva konsekvenser av öppenheten. En sådan 

konsekvens är att besluten får ökad legitimitet tack vare att förtroendet för 

beslutsfattaren ökar. Det finns också en uppfattning om att öppenhet leder till 

bättre beslut. Argumentationen går ut på att om beslutsfattarna vet att de är 

observerade blir de mer noga och ansvarstagande. Ett resultat skulle bli mer 

genomtänkta beslut vilket kan bidra till att stärka förtroendet. Prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården är besvärliga och leder sällan till att alla är överens. 

Öppenhet är då ett sätt att skapa acceptans och förtroende just i sådana fall när 
det kommer att vara fortsatt omtvistat vad som är det bästa beslutet. 

Det finns flera teoretiska förklaringar till varför öppenhet borde leda 

till ökad legitimitet. I korthet handlar de om större möjlighet till kontroll 

och ansvarsutkrävande samt ökad förståelse även för beslut med negativt 

utfall, om man haft en möjlighet att delta eller sätta sig in i motiven för 
dem. En tredje förklaring, enligt de Fine Licht, och även den vanligaste inom 

prioriteringsdiskussionen, är att människor inte bara bryr sig om utfallet 

utan även om hur man kom fram till beslutet. Om människor uppfattar 

att proceduren är rättvis antas de även ha lättare att acceptera beslutet som 

rättvist. Vi återkommer till organisering av prioriteringsprocessen i kapitel 8. 

En framgångsrik hälso- och sjukvårdspolitik bör formuleras av institu

tioner som har högt förtroende, såväl internt inom hälso- och sjukvårdens 
organisationer som externt, d.v.s. uppfattas legitima av medborgarna. Män

niskor tenderar att utgå från en allmän norm om att t.ex. beslut i hälso- och 
sjukvården är rättvisa och att vården ges med hög kvalitet. Men de måste 

sedan pröva sig fram för att själva ta reda på i vilken utsträckning de kan lita 

på vården. Den egna erfarenheten blir viktigare än politiska deklarationer. 
För vanliga medborgare är direkta kontakter med institutioner i form av 

olika myndigheter eller serviceinstanser vanligare än kontakterna med de 
representativa institutionerna och spelar större roll för de flesta. Detta gäller 

i synnerhet hälso- och sjukvården. En liten del av befolkningen har kunskap 
om hur den demokratiska styrningen i ett landsting går till och de flesta har 
ringa egen erfarenhet av att kunna påverka hälso- och sjukvårdens innehåll 

genom sina folkvalda politiker. Däremot har nästan alla personer egna erfa

renheter av vården som patient eller genom anhöriga som vårdats. Hälso- och 
sjukvårdsinstitutionerna som helhet utvärderas alltså i mötet mellan patient 
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och vårdgivare. Det skulle kunna vara en förklaring till varför förtroendet 

för sjukvården som organisation kan vara mycket högt medan förtroendet 

för sjukvården som politisk institution och politiker som aktörer är lågt. 

Många prioriteringsbeslut är politiska och måste fattas av politiker medan 

andra på den kliniska nivån måste fattas av Läkare och annan vårdpersonal. 

Värdegrund och motiveringar till besluten är viktiga ingredienser i en 

prioriteringsprocedur. Men framför allt tror vi att prioriteringsbeslut inte 
kan fattas isolerat av en part utan att det är värdefullt att skapa samverkan 

och dialog mellan olika aktörer och att dessa medverkar tillsammans i en 
gemensam process. Vi återkommer till hur detta kan gå till i kapitel 13. 

Summering 
De flesta länder med offentligt finansierad hälso- och sjukvård brottas 

med problemet att fördela tillgängliga resurser på ett rättvist sätt. Det gör 
att prioriteringar är nödvändiga men inte alltid systematiska eller öppna. 

Prioriteringsfrågan har fått olika uppmärksamhet och politiskt engage

mang i olika länder. I många länder finns det ett stort engagemang när det 

gäller att få sjukvården att fatta mer rationella beslut. När det gäller beslut 

om subventionering av läkemedel har flertalet västländer mekanismer för 
prioritering inkluderande kostnadseffektivitet. Få länder har tydliga etiska 
plattformar. Inget land har en nationell strategi för öppna prioriteringar som 
genomsyrar hela sjukvården. Sverige har enligt vår bedömning tagit ett stort 
steg i den riktningen även om det är långt kvar innan stor medvetenhet och 
systematik genomsyrar hälso- och sjukvårdens prioriteringar. 

Bokens disposition 
Bokens första del är teori- och metodorienterad. I kapitel 2 tydliggörs och 

diskuteras centrala begrepp såsom prioritering, ransonering, hälsa och 

behov. En någorlunda enhetlig begreppsapparat underlättar förståelsen men 
är också viktig för utvecklingen av metoder inom ett nytt kunskapsområde. 
Kapitel 3 presenterar och diskuterar värdegrunden, de rättviseteorier som 
brukar diskuteras i samband med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

Den svenska etiska plattformen presenteras närmare jämte några etiska prin
ciper som den svenska riksdagen tagit avstånd från. 
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I kapitel 4 beskrivs hur hälsobehov kan kategoriseras, kvantifieras och 
mätas. Vi redovisar hur effektmåttet kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), 

konstrueras. Med dess hjälp kan man mäta både hälsoförlust och hälsovinst 
på ett enhetligt sätt oavsett typ av hälsoproblem. Det är nödvändigt för att 
kunna mäta och jämföra effekten, d.v.s. patientnyttan av olika behandlingar, 

men även för att mäta kostnadseffektiviteten. I kapitel 5 förklaras kostnads
effektivitet som ide, och hur kostnadseffektivitet kan beräknas och fungera 
i den svenska modellen för hälso- och sjukvård. 

En viktig del i ett välgrundat prioriteringsbeslut i hälso- och sjukvården 
är fakta om olika undersökningar och behandlingars medicinska effekter, 
kostnadseffektivitet och andra önskade och oönskade konsekvenser. Fakta 

kan bestå av resultat från vetenskapliga studier men i prioriteringsbeslut 
behöver även erfarenhetsbaserad kunskap vägas in. I kapitel 6 beskrivs hur 
fakta kan ställas samman och hur metodiken för detta utvecklats. 

I kapitel 7 presenteras den nationella modellen för öppna prioriteringar, 
som blivit standardverktyg för Socialstyrelsen likaväl som för landsting. Den 
baseras på de värderingar och metoder som presenterats i tidigare kapitel. 
Modellen är också avsedd att underlätta dialog inom sjukvården mellan olika 
aktörer för att skapa gemensam förståelse för prioriteringar och dess grunder. 

Bokens andra del handlar orri hur man organiserar och genomför öppet 
prioriteringsarbete på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Kapitel 

8 beskriver de krav och förväntningar som befolkningen i ett demokratiskt 
samhälle ställer på hur ett prioriteringsarbete bör organiseras för att resul

tatet ska accepteras. I kapitlet argumenteras för en öppenhet som omfattar 
dialog, interaktion mellan hälso- och sjukvårdens många intressenter och 
en organisering som leder till gemensamt meningsskapande kring problem 
och lösningar på resursfördelningens dilemma. 

Statliga myndigheter i Sverige har på många sätt varit ledande när det 
gäller att utveckla nya former för öppna prioriteringar inom vård och omsorg. 
I kapitel 9 redovisas olika typer av beslutsstöd och hur myndigheterna arbe
tar med dessa frågor. 

Under det senaste decenniet har en grupp landsting utvecklat processer 
för resursfördelning i riktning mot större öppenhet. I kapitel 10 ges exempel 
på sådana landstingsövergripande processer och grundläggande drag men 
också vissa olikheter lyfts fram. I kapitel u diskuteras hur man kan arbeta 

för att öppna prioriteringar ska prägla beslutssystemen vid fördelning av 
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resurser i hälso- och sjukvården och i ett landsting. De praktiska exemplen 

baseras på erfarenheterna från Västerbottens läns landsting. 

I kapitel 12 presenteras fem exempel där vårdpersonal själva tagit initiativ 

till att på olika sätt organisera sig för en dialog om prioriteringar och arbeta 
fram olika typer av vägledande rangordningar för sin verksamhet. Exemplen 

representerar olika typer av nytänkande eller pionjärarbeten inom området 

prioriteringar. 

Kapitel 13, slutligen, diskuterar utvecklingslinjer i svensk hälso- och sjuk

vård som har betydelse för behovet av prioriteringar och utmaningar när det 

gäller genomförandet. Frågeställningarna emanerar främst från teman som 

berörts i tidigare kapitel. 
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De flesta har en intuitiv förståelse av begrepp som prioritering, hälsa och behov. 

I vardagen är det självklart att prioritera det som anses viktigast för att sedan 

ta hand om det som anses mindre viktigt. Likaså är det tillsynes självklart vad 

det betyder att vara frisk eller sjuk och när personer har ett behov av vård eller 

inte. Börjar man skrapa på ytan kring betydelsen av dessa begrepp upptäcker 

man dock snart att det inte är så självklart. Faktum är att tolkningen av dessa 

centrala begrepp ofta skiljer sig från person till person. Denna begreppsförvirring 

utgör ett av de största hindren för en öppen och konstruktiv diskussion kring 

prioriteringar. Om vi inte pratar om samma saker är det svårt att konstatera om vi 

är eniga eller oeniga och därmed även hur vi ska kunna föra diskussionen vidare. 

Detta kapitel tydliggör därförfyra av de mest centrala begreppen inom området 

prioriteringar - prioritering, ransonering, hälsa, behov, livskvalitet och nytta. 

Beslut om resursfördelning som rör hälso- och sjukvård kan förekomma 

på olika strukturella nivåer inom sjukvårdssystemet. Det kan förekomma 
på individnivå som då sjuksköterskan fördelar sin knappa tid mellan 
patienterna på avdelningen. Det kan också förekomma på gruppnivå som 

då verksamhetschefer och ledningsgrupper i sjukvården fördelar ekono

miska resurser mellan olika patient- och sjukdomsgrupper. Det kan även 

förekomma på en mer generell populationsnivå då politiker fördelar resurser 

mellan olika geografiska områden eller åldersgrupper. När man talar om 

prioriteringar och andra former av resursfördelningsbeslut är det därför 

viktigt att understryka vilken nivå som avses eftersom fakta och argument 
inte nödvändigtvis behöver vara samstämmiga för olika strukturella nivåer. 
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Prioritering 

I diskussionerna om resursfördelning förekommer andra begrepp när

besläktade med begreppet prioritering somt.ex. ransonering, utmönstring 

och utbudsminskning. Det händer ibland att termen prioritering används för 

att benämna samtliga aktiviteter som är aktuella vid fördelning av begränsade 
resurser. Denna oklara och mångtydiga användning av begreppet prioritering 

är otillfredsställande både ur handlings- och kommunikationssynpunkt. 
Kärnan i begreppet prioritering fångas av Nationalencyklopedins formu

lering "ge företräde åt". Beslutet att ge företräde åt något eller någon innebär 

ett val baserat på en rangordning. 

Att prioritera innebär att rangordna och vä~ja ut. 

Rangordning är därmed en central komponent i begreppet prioritering. 

Prioritering innebär också att utifrån rangordningen välja ut de alternativ 
som ska sättas före och åtgärdas framför de alternativ som ska senareläggas 
eller inte åtgärdas alls. Rangordningen kan ske på olika nivåer och beröra 
två eller flera alternativ. Vi måste dock ställa vissa krav på rangordning 

respektive val för att de ska kunna räknas som prioritering. Det finns två 
huvudsakliga villkor som båda måste vara uppfyllda för att en rangordning 

ska räknas som en prioritering: 

• Alternativen måste vara övervägda. 
• Alternativen måste vara relevanta. 

Det sista villkoret innebär att en rangordning mellan två alternativ utgör 
prioritering endast om båda alternativen skulle ha kunnat komma ifråga. Vid 

rangordningen är det därför nödvändigt att initialt noggrant identifiera vad 

som utgör de relevanta alternativen. Behandlingsalternativ som helt saknar 
positiv effekt kan exempelvis avfärdas som irrelevanta. Om vi har fått en 

förkylning som är orsakad av virus är det inte relevant att prioritera mellan 
hostmedicin och antibiotika eftersom antibiotika inte är ett alternativ som 
har någon effekt på virusinfektionen. 
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Öppna prioriteringar är ett begrepp som ofta förekommer, speciellt 
i Sverige där medborgarinflytande betonas. Detta innebär i korthet att 
prioriteringsbesluten, grunderna och resonemangen är tillgängliga för alla 
som önskar ta del av dem. Att ett prioriteringsbeslut är öppet behöver dock 
inte nödvändigtvis betyda att beslutet är transparent och lättbegripligt. 
Underlagen för beslut kan i vissa fall vara så komplicerade och svår
tolkade att trots att de är öppna och tillgängliga så är de icke-transparenta 
för allmänheten. 

Ransonering 
Begreppet ransonering kan ses som prioriterings begreppets ,,elaka tvilling". 
Där prioritering fokuserar på den positiva sidan av myntet med att rang
ordna, d.v.s. att kunna ägna extra mycket resurser åt de viktigaste behoven, 
så handlar ransonering om den mindre glamorösa men nödvändiga sidan 
av myntet, d.v.s. att begränsa resurser till det som anses som minst viktigt. 
Givet den negativa "aura" som omger ransoneringsbegreppet är det inte över

raskande att prioritering är det begrepp som oftast används i den allmänna 
debatten om resursfördelning. 

Betydelsen av begreppet ransonering fångas av Nationalencyklopedins 
formulering «minska tilldelningen av något',. Beslut om att ransonera resurs

tilldelning åt något eller någon innebär precis som vid prioriteringar ett val 

baserat på en rangordning av alternativ. Samma krav på att alternativen är 
relevanta och övervägda gäller, men till skillnad från prioritering innebär 
ransonering att man utifrån rangordningen väljer bort eller senarelägger de 
åtgärder som anses minst viktiga. 

Att ransonera innebär att rangordna och välja bort. 

Inom sjukvården medför ransoneringar att vårdbehovets tillfredsställande 
medvetet begränsas. Per-Erik Liss (2004) definierar ransonering som ett med
vetet begränsande av möjligheterna att optimalt tillfredsställa vårdbehov. 
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FAKTARUTA 2.1 

Huvudformer av ransonering 

• Nivåransonering: vårdbehovet tillfredsställs inte tillfullo och optimal 

hälso- eller livskvalitetsnivå kommer därför inte att uppnås. 

• Indikationsransonering: en ändring av indikationen som krävs för att 

vårdåtgärd ska sättas in så att färre omfattas av indikationen. 
• Tidsransonering: begränsning av hur snabbt patienters vårdbehov blir 

tillgodosedda genom t.ex. ökade väntetider. 

Ransonering kan ske på olika sätt; t.ex. genom att patienten inte blir optimalt 

återställd, att brukaren får mindre antal timmar hemtjänst, eller att den 

behövande får vänta länge på att få sitt behov åtgärdat. Vanligtvis brukar 
man tala om tre huvudformer av ransonering: nivåransonering, indikations

ransonering och tidsransonering. 
Den första huvudformen, nivåransonering, kan ske genom medvetna 

beslut att inte åtgärda behov så att optimal hälsa eller livskvalitet uppnås. 
Det kan handla om att begränsa insatser som möjliggör aktivitet och delak

tighet, t.ex. rehabiliteringsinsatser, eller insatser för hjälp i hemmet. Nivå
ransonering kan genomföras genom att begränsa tillgängligheten. Det kan 
exempelvis handla om att höja avgifter eller centralisera vårdutbudet så att 

det geografiska avståndet till vården ökar, vilket medför att vissa vårdbehov 

inte blir optimalt åtgärdade. Nivåransonering kan också ske genom bort

val som handlar om beslut att inte åtgärda vissa behov inom den offentligt 
finansierade verksamheten. Beslut att brukaren i eget boende inte kan få hjälp 
med att tvätta fönster eller att inte behandla ~ättare åderbråck utgör aktuella 
exempel på denna form av bortval inom vården. 

Utspädning är ytterligare ett vanligt exempel på nivåransonering. Oftast 
handlar utspädning om att man genom kvalitetsförsämring erbjuder åtgärder 
som inte optimalt tillfredsställer patienters vårdbehov. Det kan handla om 

glesare återbesök för att kontrollera att återhämtningen efter sjukdom går 
planenligt, sämre protestyper, personal med lägre utbildning samt billi

gare läkemedel med sämre effekt eller med flera biverkningar än ett dyrare 
alternativ, för att nämna några exempel. 

Den andra huvudformen, indikationsransonering, innebär att för att få 

tillgång till en viss behandling måste det medicinska tillståndet antingen 
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förvärras ytterligare innan vård ges eller så måste man vara bättre för att 
få tillgång till åtgärden. Det kan exempelvis handla om att patienten måste 

ha en symtomgivande sjukdom för att få behandling och att det inte längre 
räcker med att bli diagnostiserad med vissa riskfaktorer för att få tillgång 
till vård eller att patienter inte opereras om de har för mycket artros i knäet 
utan måste ha en lindrigare form av tillståndet. 

Det kan diskuteras huruvida den tredje huvudformen tidsransonering 
är en form av ransonering, eftersom det endast sparar resurser om individer 
avstår från vård i ett senare skede (frivilligt eller ofrivilligt). Tidsransonering 
kan också betraktas som ett verktyg att administrativt hantera oregelbunden 

efterfrågan på vård och blir då snarare en form av effektivisering. 
Ytterligare ett viktigt tydligg?rande kopplat till användningen av begrep

pen prioritering och ransonering rör huruvida det är processen eller själva 
beslutet som avses. När man talar om ett prioriteringsarbete så avser det oftast 
rangordningsarbetet och de beslut som följer från denna process medför 
vanligtvis både prioriterings- och ransoneringsbeslut. 

UTMÖNSTRING 

Alla former av besparingar eller minskningar av vårdutbud innebär inte en 
ransonering. Ibland är syftet i stället att anpassa vård utbudet till förändrade 

behov hos befolkningen. 
Utmönstring är ett begrepp som ibland felaktigt används som synonymt 

med ransonering. Utmönstring innebär också att välja bort, men till skillnad 
från ransonering medför utmönstring inga konsekvenser för patientens möj
lighet att uppnå optimal hälsa eller livskvalitet. Utmönstring innebär enbart 
bortval av åtgärder som visat sig sakna en positiv effekt, eller där det t.ex. har 
kommit nya behandlingsmetoder som bättre tillfredsställer vårdbehovet. 
Återkopplat till de huvudsakliga villkoren för att vi ska kunna tala om en 
prioritering eller ransonering, så innebär utmönstring att man väljer bort 
behandlingsalternativ som inte längre anses som relevanta. 

Hälsa, ohälsa och sjukdom 
Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att främja hälsa bland befolkningen. 
I takt med den medicinteknologiska utvecklingen har sjukvårdens uppdrag 
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alltmer gått ifrån att enbart vara inriktad mot att rädda liv och bota sjukdom 

till att inbegripa även mer livskvalitetsförbättrande uppgifter. Men var går 

gränsen för hälso- och sjukvårdens ansvarsområde? För att meningsfullt 

kunna diskutera detta krävs att de begrepp som beskriver hälso- och sjuk

vårdens mål och resultat klargörs. Det mest grundläggande, och kanske 

viktigaste, av dessa begrepp är hälsa. Hälsodefinitioner kan grovt delas in i 

biostatistiska och holistiska definitioner. 

BIOSTATISTISKA HÄLSOBEGREPP 

Det biostatistiska synsättet på hälsa tar sin utgångspunkt i biologisk funktion 

och statistisk normalitet. Sjukdom definieras som avvikelser från statistisknor

malitet i biologiska funktioner och hälsa anses vara detsamma som frånvaro 

av sjukdom. Den medicinska professionen har traditionellt betraktat som sin 

huvudsakliga uppgift att bota och förhindra sjukdom och därigenom förbättra 

människors hälsa. Därför har det också varit naturligt att söka sjukdomarnas 

bakomliggande orsaker och mekanismer, vilket riktat intresset mot biologiska 
funktioner, och samtidigt tydligt avgränsat sjukvårdens uppgift. 

Det biostatistiska synsättet på hälsa, som utvecklades av bland andra 

Christopher Boorse (1977), bygger vidare på uppfattningen att människors 

huvudsakliga mål är överlevnad och reproduktion. Fokus är därför på de 

biologiska funktioner som bidrar till att individer kan uppnå just detta. 

Boorse utgår i sitt resonemang från en referensgrupp, till exempel människor 

i samma ålder och av samma kön, och full hälsa definieras utifrån vad som är 

statistiskt normalt för denna referensgrupp. Sjukdom definieras på samma 

sätt som ett inre tillstånd som reducerar individens funktion, för överlevnad 

eller reproduktion, till under normal kapacitet. 

Detta synsätt på hälsa har dock vissa problem. För det första är det inte alla 

åkommor eller sjukdomstillstånd som enkelt kan mätas eller kvantifieras, vilket 

kan komplicera den praktiska tillämpningen. Ett andra problem är att det inte 

går att bedöma vad som är reducerad biologisk funktion utom i relation till 

den kontext en person lever i, framför allt den sociala kontexten. Det vill säga, 

huruvida en viss funktion är reducerad är delvis beroende på det sammanhang 

som personen ska fungera i. En mycket större känslighet för att ta upp ljud skulle 

exempelvis i en miljö vara en stor överlevnadsfördel medan det i en annan (exem

pelvis en miljö med mycket ljud) kan leda till lidande och reducerad funktion. 
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Boorse skiljer i sin hälsoteori även mellan två olika slags dålig hälsa, 
"disease" och "illness", vi kan här kalla dem "sjukdom" och "ohälsa". Efter

som sjukdom (disease) är definierat utifrån biologisk funktion innebär det 
att en individ som är sjuk inte behöver lida eller ens märka av sitt tillstånd. 

Ohälsa (illness) å andra sidan relateras till tillstånd som är sådana att drab
bade individer i åtminstone någon grad besväras eller lider av det. Enligt 
Boorses hälsoteori förutsätter alltså ohälsa någon form av sjukdom medan 
sjukdom inte nödvändigtvis behöver medföra ohälsa. Allan Young (1982) 

har dock skarpt kritiserat detta och framhållit att ohälsa bör kopplas till 
individens egen upplevelse och därmed också kan förekomma utan att det 
nödvändigtvis behöver föreligger någon form av sjukdom. 

HOLISTISKA HÄLSOBEGREPP 

Under de senaste decennierna har ett individfokuserat synsätt på hälsa blivit 
allt mer utbrett och accepterat inom hälso- och sjukvården. Detta har också 
bidragit till att det blivit svårare att tydligt avgränsa hälso- och sjukvårdens 

ansvarsområde. Det holistiska synsättet fokuserar på människan som helhet 
och inbegriper även människors egna värderingar av sin situation i bedöm
ningen av deras välbefinnande och förmåga att fungera i den miljö där de 
lever. Människans funktionsförmåga är alltså central vid bedömningen av 
en individs hälsotillstånd men inte enbart i den biologiska meningen, även 

om biologiska funktioner är nödvändiga för överlevnad. I de flesta holistiska 
hälsoteorier tas utgångspunkten dels i en känsla av välbefinnande om god 
hälsa råder och lidande om ohälsa råder, dels i förmåga eller brist i förmåga 
till handling. Dessa aspekter är uppenbart sammanflätade eftersom välbe
finnande stärker handlingsförmågan och lidande försämrar den. 

Den mest välkända holistiska hälsodefinitionen är den som används av 
världshälsoorganisationen WHO. Enligt denna är hälsa "ett tillstånd av full
komligt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom" 
(WHO 1948). I denna definition betonas hälsa i positiv bemärkelse, d.v.s. att 
hälsa är något mer än bara avsaknad av sjukdom. I definitionen lyfts också 
individens egen bedömning av sitt tillstånd fram vilket är en väsentlig skillnad 
jämfört med de mer objektivt inriktade biostatistiska hälsodefinitionerna. 
WHO:s hälsodefinition kan dock kritiseras för att vara alltför generell och 
utopisk, då det är svårt att föreställa sig att någon kan uppnå ett sådant tillstånd 
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av fullständigt välbefinnande under någon längre period. Det skulle i sin tur 

innebära att så gott som alla människor lider av ohälsa enligt denna definition. 

En mindre utopisk variant av det holistiska synsättet på hälsa företräds 

av bland andra Lennart Nordenfelt (1991, 2001). Enligt Nordenfelt (1991) har 

en människa full hälsa ,, om och endast om hon i en standardsituation har 

förmågan att realisera alla sina vitala mål. Med ett vitalt mål menas här en 

nödvändig förutsättning för att en person ska kunna uppnå ett tillstånd av 

minimal tillfredsställelse. En människa har å andra sidan någon grad av ohälsa 

om det finns något vitalt mål som hon inte fullständigt kan realisera. Hon 

har en sjukdom om hon hyser någon kroppslig eller mental process som är 

sådan att den tenderar att sänka hennes hälsonivå, det vill säga skapa ohälsa». 

Nordenfelt menar i sin hälsoteori att lidande alltid i någon grad kommer 

att vara funktionshindrande men att funktionshinder kan föreligga även 

utan lidande, som gäller då någon är medvetslös. Detta innebär en asymmetri 

i andra hälsodefinitioner, som enligt Nordenfelt gör funktionsoförmåga eller 

handlingsoförmåga lämpligare än välbefinnande och lidande för att beskriva 

och karakterisera hälsa och ohälsa. Det är således individens handlings

förmåga att göra det som är vitalt för henne som utgör grunden för begreppet 
hälsa. En person som saknar denna handlingsförmåga har på samma sätt 

någon grad av ohälsa. Det är dock viktigt att betona att en person inte behöver 

lyckas i sin ambition att uppfylla sina vitala mål utan det är förmågan för att 

kunna uppfylla dessa vitala mål som är det väsentliga. 

Det är också viktigt att påpeka att individens vitala mål inte nöd

vändigtvis behöver vara identiska med individens medvetet uppställda mål. 

För en normal vuxen är de medvetet uppställda målen vanligtvis någorlunda 

överensstämmande med de vitala målen, men de är aldrig helt identiska. 

Precis som kritiken som framförts mot WHO:s hälsodefinition, så kan 

det tyckas som om full hälsa enligt N ordenfelts synsätt är något väldigt svårt 

att uppnå. Detta gör det i sin tur nödvändigt att specificera vad för slags mål 

som avses. Målsättningar föreslås vara individuella och rimliga i förhållande 

till personliga förutsättningar. Normalt sett har de flesta människor många 
av de vitala målen gemensamt (t.ex. överlevnad, ha ett arbete, ha en partner 

och familj), men det kan också finnas individuella skillnader som kan vara 

relevanta vid prioriteringar inom sjukvården. 

För en pilot som behöver ha perfekt syn för att kunna fortsätta flyga, 

skulle därför en mindre synnedsättning kunna innebära nedsatt handlings-
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förmåga för att kunna uppnå sina vitala mål. För de flesta andra indivi
der innebär dock en mindre synnedsättning inte någon begränsning av 
handlingsförmågan i den bemärkelsen att det hindrar individen från att 
kunna uppnå sina vitala mål. Oftast är de individuella skillnaderna i vitala 

mål kopplade till individens yrkesverksamhet; en pianist behöver ha full 
rörlighet i sina fingrar, en fotbollsspelare behöver kunna springa obehindrat, 

en byggnadsarbetare behöver kunna lyfta o.s.v. Dessa skillnader i individers 
vitala mål kan legitimera att hälso- och sjukvården behandlar och prioriterar 
individer med samma fysiska tillstånd olika t.ex. vid rehabiliterande verk
samhet. N ordenfelts teori har även kritiserats för att inte lägga tillräcklig vikt 
vid den subjektiva upplevelsens roll när det gäller hälsa, d.v.s. att jag mår bra 
eller mår dåligt vid ohälsa (Briilde & Tengland 2003). 

Livskvalitet och nytta 
Utöver de centrala begreppen hälsa, ohälsa och sjukdom förekommer också 
begreppen livskvalitet och nytta ofta i diskussioner om prioriteringar och 
sjukvårdens mål. I prioriteringsutredningen uttrycks exempelvis målet för 
hälso- och sjukvården i termer av förbättrad hälsa eller livskvalitet. 

Begreppet livskvalitet kan tolkas på flera sätt. De vanligaste utgångs
punkterna är dock att livskvalitet på ett eller annat sätt refererar antingen till 
människors välbefinnande eller till deras allmänna välfärd. Välbefinnande 
avser då hur människor faktiskt mår, medan välfärd är ett vidare begrepp 

som är beroende av såväl interna som externa förutsättningar. Enligt denna 
terminologi kan välfärd sägas bidra till välmående, som i sin tur skulle kunna 
jämställas med lycka. På samma sätt kan hälsa sägas bidra till livskvalitet. 

Begreppet nytta likställs ibland med livskvalitet, men även nytta kan ha 
flera olika innebörder som är viktiga att särskilja. En första central distink
tion är mellan enheten nytta, och nytta i meningen att "göra nytta" eller "ha 
nytta". För en begriplig diskussion som innehåller begreppet nytta måste 
dessa tydligt hållas i sär. Den sistnämnda formen av nytta - att göra nytta 
eller att ha nytta av någonting - kan likställas med att något har en positiv 
effekt. I det här sammanhanget, där hälsa är något man vill uppnå, innebär 
det att nytta betyder att en behandling har en positiv effekt på en patients 
hälsa. Detta är vanligtvis hur nytta används i vardagligt tal och ganska 
enkelt att förstå. 
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Enheten nytta, däremot, är ett betydligt mer komplext begrepp som är 
kopplat till ekonomisk teori och hur man värderar en individs livskvalitet. 

Den vanligaste tolkningen av nytta är att det motsvaras av en individs prefe
renstillfredsställelse. Denna tolkning kompliceras dock av att individer inte 
alltid har preferenser som bidrar till ökat välbefinnande eller livskvalitet. 
Den andra vanliga tolkningen av nytta är den hedonistiska tolkningen, där 

nytta i princip likställs med lycka. Detta är en bidragande förklaring till 
varför begreppen nytta och livskvalitet i vissa sammanhang används som 
synonymer. Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) betraktas generellt som en 
nyttoenhet som också tar hänsyn till tid, d.v.s. hur länge man upplever en viss 
nytta eller livskvalitet (mer om detta i kapitel 4). Nyttobegreppets viktigaste 
egenskap är att det utgår från subjektivt upplevd preferenstillfredsställelse, 
d.v.s. individens egen uppfattning. Det finns också ett antal krav som måste 
uppfyllas för att ett mått på livskvalitet också ska kunna likställas med ett 
mått på nytta, och därigenom kunna summeras över individer (Pliskin m.fl. 
1980). Att kunna summera individers nyttor är speciellt viktigt när man ska 
bedöma vilket av flera behandlingsalternativ som är mest önskvärt ur ett 
samhällsperspektiv. För att en sådan summering ska bli rimlig måste då 
nyttan vara kardinalt mätbar. Kardinalitet innebär att man kan avgöra hur 
mycket bättre eller sämre en persons livskvalitet är jämfört med en annan 
persons, eller om den är lika bra. Det räcker alltså inte med att veta att person 
A:s livskvalitet är bättre än person B:s (ordinalt mätbar) för att nyttan ska 
betecknas som kardinal. För att kunna mäta kardinal nytta används vanligen 
hypotetiska valsituationer kopplade till risk och hälsa som försökspersoner 
får ta ställning till (Tinghög 2011). 

Behov 

Vi har redan berört det komplexa begreppet behov, ett begrepp som ofta 
används i samband med prioriteringsdiskussioner. Behov utgör också del av 
de vanligaste rekommenderade principerna i många länder när det gäller att 
fördela hälso- och sjukvårdsresurser - den med störst behov ska prioriteras 
högst. Samtidigt är behovs begreppet oklart och kan förstås på olika sätt. Kan 
man ha ett behov även om det inte går att göra något åt detta behov? Har den 
svårast sjuke också störst behov? 

En första distinktion som kan göras när det gäller begreppet behov i prio-
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riteringssammanhang är mellan behov av hälsa och behov av vård. Behovet 

av hälsa kan förstås i termer av ett gap mellan nuvarande hälsotillstånd och 
ett önskvärt hälsotillstånd. Detta kan uttryckas i termer av att en individ 
har behov av förbättrad hälsa för att uppnå en önskvärd hälsonivå. Figur 2.1 

illustrerar grafiskt begreppet hälsobehov. Det är viktigt att betona att en 
önskvärd hälsonivå inte nödvändigt är detsamma som optimal hälsa. Ibland 
har det framförts att önskvärd hälsa är beroende av exempelvis ålder, då 
individer accepterar vissa funktionsförluster när de åldras. Likaså kan gapet 
inkludera aspekter kopplade till risk för framtida försämring av hälsa. 

Att ha ett hälsobehov innebär dock inte nödvändigtvis att också ha ett 
vårdbehov. Vårdbehovet förutsätter att det finns någon form av vårdåtgärd 

som kan minska gapet mellan nuvarande och önskvärd hälsa. Detta kan 
uttryckas i termer av att en individ har behov av en vårdåtgärd för att uppnå 
en önskvärd hälsonivå. Behov av vård kan därför förstås i termer av gapet 
mellan nuvarande hälsotillstånd och den hälsa som är uppnåelig med hjälp 

Önskvärd hälsa 

Hälsobehov 

Nuvarande hälsa 

Optimal 
hälsa 

Död 
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Önskvärd hälsa 

Optimal 
hälsa 

i------- Uppnåelig hälsa 

Vård behov 

Nuvarande hälsa 

FIGUR 2.2 

Död Illustration av vård behov 

av vård. Figur 2.2 illustrerar grafiskt begreppet vårdbehov. Att det finns ett 
hälsobehov är en förutsättning för att ett vårdbehov ska kunna uppstå, men 

det krävs också att det finns en vårdåtgärd som kan minska storleken på 

hälsobehovet. 
Givet denna definition är det alltså möjligt att ha ett hälsobehov utan att 

ha ett vårdbehov. Det är också möjligt att hälsobehovet är större än vård

behovet, om det inte finns någon vårdåtgärd som skulle kunna eliminera 
hälsobehovet fullt ut. Det är viktigt att skilja på dessa aspekter eftersom 
det i många fall inte är hälso- och sjukvård som kan påverka människors 

hälsa utan det krävs andra former av åtgärder, exempelvis miljöåtgärder eller 
socioekonomiska insatser (Marmot & Wilkinson 2006). 

Vilka aspekter som vägs in vid bedömning av hälso- och vårdbehov 
beror som framgått på hur hälsa definieras - d.v.s. både funktionsförmåga 

och subjektivt välbefinnande kan vara viktiga aspekter. Eftersom en viktig 
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förutsättning för alla slags funktioner är biologiskt liv så bör risk för livs

förkortning vägas in i bedömningen. 

Summering 

I detta kapitel har vi tagit upp fyra centrala begrepp för prioriterings
diskussionen: prioritering, ransonering, hälsa, behov, livskvalitet och nytta. 
En någorlunda logisk och enhetlig användning av dessa centrala begrepp 
är en nödvändig grund för att åstadkomma en konstruktiv diskussion men 
också för att kunna skapa en effektiv metodutveckling inom området. Att 
det råder stora skillnader i hur dessa centrala begrepp används råder det 
ingen tvekan om. En komplicerande faktor är att det ofta föreligger väsent
liga skillnader i hur vissa begrepp används i talspråk och vad de faktiskt 

betyder i begreppslig mening. Flera begrepp utgår också från individers egna 
subjektiva bedömning vilket ytterligare komplicerar diskussionen. Men 
utan gemensamma centrala begrepp som ligger till grund för diskussionen 
riskerar arbetet med prioriteringar att haverera redan innan det påbörjats. 
Därför är det viktigt att lägga ner ett stort arbete på att säkerställa att man 
talar samma språk innan ett prioriteringsarbete inleds. Detta kapitel utgör 
ett första steg för att skapa en sådan enhetlighet i begreppsanvändningen, 
men vi har också försökt belysa några av de mest väsentliga skillnaderna i 

hur olika begrepp kopplade till prioriteringar kan tolkas. 
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Rättviseteorier och prioriteringar 
ERIK GUSTAVSSON, LARS SANDMAN & JOHANNA WISS 

Detta kapitel presenterar de rättviseteorier som brukar diskuteras i samband med 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Målet med prioriteringar är i grund 

och botten att uppnå en större rättvisa i fördelningen av knappa hälso- och sjuk

vårdsresurser. Men hur ska man egentligen förstå rättvisa? Det är ett normativt 

begrepp som kan diskuteras utifrån ett antal teorier som också presenteras här. 

Den svenska etiska plattformen presenteras närmare liksom dess koppling till 

etablerade rättviseteorier. Slutligen redovisas några etiska principer som den 

svenska riksdagen tagit avstånd från. 

En konsekvens av samhällets begränsade resurser är att hälso- och sjuk

vården inte kan möta alla nuvarande och framtida medicinska behov eller 

önskemål. Det är därför viktigt att fundera över hur fördelningen av till
gängliga resurser bör se ut och på vilka grunder beslut om fördelning ska 

fattas. Denna problematik kan diskuteras utifrån olika rättviseteorier som 
vanligtvis brukar benämnas som teorier om distributiv rättvisa. 

Teorier om distributiv rättvisa syftar till att lösa frågor kring hur olika 

samhälleliga resurser bör fördelas på ett sådant sätt att denna fördelning kan 

anses vara rättvis. De resurser som ska fördelas inom hälso- och sjukvården 
är dels de rent monetära budgetar som ska fördelas mellan till exempel olika 
enheter eller åtgärder, dels andra resurser som exempelvis organ för trans

plantationer eller sjukvårdspersonal och dess kompetens. Att fördela dessa 
resurser på ett sätt som anses vara rättvist är en svår uppgift. 

Frågan är vilken fördelning av de knappa resurserna som samhället bör 
eftersträva. Svaret är att vilken fördelning som kan anses vara rättvis beror 

på vilken rättviseteori som tillämpas. 
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0 lika teorier om distributiv rättvisa 
Det finns en uppsättning generella teorier om distributiv rättvisa som kan 
tillämpas inom hälso- och sjukvården och som ger olika lösningar på pro

blematiken kring hur resurser bör fördelas. Man skiljer vanligen i detta 
sammanhang på substantiella teorier och proceduriella teorier om rättvisa. 

De förstnämnda handlar om fördelningen som sådan och de andra om 

formerna och processerna för beslutsfattandet. Vi kommer att lägga mest 

fokus på substantiella teorier och diskutera fyra sådana, nämligen egalita

rism, sufficientarism, utilitarism och prioritarism. Vi kommer även att ge 
exempel på en proceduriell teori om rättvisa. 

EGALITARISM 

De flesta egalitaristiska teorier baseras på en ide om att något ska fördelas 

exakt lika till de personer/grupper som berörs av fördelningen (Rawls 1971, 

Dworkin 1981, Daniels 1990). Till exempel, om vi fördelar godis till våra barn 
så är det viktigt att alla får en lika stor hög. Det går dock att ha olika upp

fattning om vad det är som ska fördelas lika. Ska alla få lika mycket av de 
resurser vi fördelar, ska vi fördela så att alla har lika möjligheter att uppnå 

något värde eller nyttighet, eller ska vi fördela våra resurser så att utfallet av 
något annat värde eller någon annan nyttighet som fördelningen av resurser 
kan antas leda till ska vara lika? 

Enligt den egalitaristiska teorin om enkel rättvisa skulle alla ha rätt 
till lika stor del av resurserna, sett ur exempelvis ett livstidsperspektiv, 
oavsett hur stora behov man har av exempelvis hälso- och sjukvård. En 

sådan fördelningsprincip kan tyckas rimlig i fördelningen av vissa resurser 

(exempelvis barnbidrag, lika stort bidrag ges per barn oavsett behov) men 
förefaller kanske inte lika rimlig inom hälso- och sjukvården. Intuitivt kan 

de flesta av oss enas om att det är värre att drabbas av en cancersjukdom 
än av en förkylning eller att förbättringen av hälsa vid behandling av för

kylning inte är lika stor som vid framgångsrik behandling av cancer. Efter
som cancersjukdomen antagligen kräver mer resurser att behandla så bör vi 
inte fördela lika på detta enkla sätt. Detta gör att vi behöver en mer avancerad 
egalitaristisk teori för att den rimligare ska kunna tillämpas vid fördelning 
av resurser inom hälso- och sjukvården. 

50 <O FCRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 



3 RÄTTVISETEORIER OCH PRIORITERINGAR 

Vissa menar att man i stället för att fördela resurser exakt lika bör fokusera 

på lika utfall eller lika möjligheter när det gäller hälsa (Daniels 2001, Sen 1992). 

Låt oss börja med att fokusera diskussionen på lika utfall av hälsa. Teorin 
säger då att vi bör kompensera personer så att de uppnår ett så lika utfall som 
möjligt när det gäller hälsa - oavsett vilket utgångsläge de har. Ett sätt att göra 
detta är att utgå från behovet av vård när man drabbats av en viss sjukdom 
och fördela mer resurser till dem som har ett större behov, det vill säga de 

som ligger längre ifrån den nivå av hälsa som är eftersträvansvärd men som 
efter behandling kan närma sig den nivån.1 Detta skulle innebära att vi ger 
mer resurser till en person som lider av cancer, om det finns en behandling 
som åtminstone till viss del kan påverka personens hälsotillstånd, än till en 
person som lider av förkylning eftersom den cancersjuke ligger längre från 
den eftersträvansvärda nivån av hälsa. 

Låt oss nu titta närmare på ett annat sätt att tillämpa denna rättviseteori. 
Vissa menar då att man bör fokusera på att ge människor så lika möjligheter 

som möjligt för att kunna uppnå en god hälsa. Även här är tanken att vi 
har olika utgångslägen för att uppnå god hälsa, och dessa kan vara gene

tiskt, psykologiskt eller socioekonomiskt betingade. För att vi ska få lika 

möjligheter att uppnå god hälsa måste vi kompensera för dessa ojämlikheter. 
Exempelvis kan det innebära att man ger mer resurser till socioekonomiskt 
svaga grupper för att de ska ha lättare att välja en hälsosam livsstil än till 
grupper som redan från början har bättre förutsättningar att göra sådana val. 

Även om alla ges lika möjligheter kan vi dock använda oss av dessa 
möjligheter på olika sätt och, som en konsekvens, inte uppnå ett lika utfall 
när det gäller hälsa. Hur vi använder oss av våra möjligheter är betingat 
av exempelvis genetik, tidiga psykologiska mönster eller socioekonomisk 
bakgrund vilket gör att det kan vara problematiskt att bara fokusera på 
lika möjligheter. 

En viktig aspekt att diskutera om man fokuserar på lika utfall, är om vi 
endast ska ta hänsyn till vilken hälsonivå personen har just i stunden eller 

1 Enligt svenska riktlinjer för prioriteringar är det inte rimligt att endast ta hänsyn till ett 
tillstånds svårighetsgrad då detta skulle kunna leda till att stora resurser gick till åtgärder med 
mycket liten eller ingen effekt. Här menar man istället att den effekt en vårdåtgärd har är en del 
av behovs begreppet. I prioriteringsutredningen skriver man att, "Det innebär att man endast 
har behov av det man har nytta av eller omvänt att man inte har behov av det man inte har 
nytta av" (Socialdepartementet 1995 s. 112). 
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om vi ska inkludera hälsonivån över hela livet. Det vill säga, ska vi endast 

försöka utjämna skillnader i varje given situation eller ska vi försöka utjämna 

skillnader över ett helt liv? Om vi väljer det senare alternativet så innebär det 
att vi både bör väga in vilken ålder individen har och vilken hälsa individen 

haft tidigare i livet. 
Egalitaristiska angreppssätt på fördelning lägger endast vikt vid att uppnå 

så stor jämlikhet som möjligt. Det kan vara problematiskt eftersom det kan 
innebära att vi ska lägga alla våra resurser på de personer som har det sämsta 

utgångsläget, d.v.s. ligger längst ifrån ett eftersträvansvärt utfall - även om 
det innebär att vi endast reducerar gapet till andra i liten utsträckning och 

därmed påverkar den totala hälsonivån marginellt. 
Ytterligare svårigheter för egalitarismen uppkommer av att dess tolkning 

av rättvisa är komparativ, d.v.s. jämförande. Det innebär att man enligt denna 
teori enbart bör vara intresserad av hur bra hälsa individer har i förhållande 
till andra. Detta kan leda till den problematiska slutsatsen att det i vissa fall 

kan vara önskvärt att försämra vissa personers hälsa för att på så vis uppnå 

större likhet mellan individer. 

SUFFICIENTARISM 

Suflicientarismen är ursprungligen en variant av egalitarismen. Enligt dem 
som förespråkar denna rättviseteori ska ett egalitärt eller lika fördelningssätt 
endast tillämpas upp till en viss miniminivå av hälsa, detta diskuteras ofta i 
termer av en tröskel (Frankfurt 1984). I motsats till egalitarismen fokuserar 
alltså sufficientarismen på en absolut nivå av hälsa medan egalitarismen 

snarare fokuserar på hälsa i en relativ mening. 
Suflicientarismen utgörs av två teser, ibland kallade den positiva 

respektive den negativa tesen. Den positiva tesen innebär att vi bör se till att 

de som befinner sig under trös,keln för en rimlig livskvalitet lyfts över den. 

Den negativa tesen innebär däremot att det inte finns något skäl att ytter

ligare lyfta dem som redan är över tröskeln (Casal 2007). Grundtanken för 
suflicientarismen är alltså att alla (eller så många som möjligt) har tillräckligt 
av det som är eftersträvansvärt. Fördelningen spelar således endast roll upp 
till en viss nivå som inkluderar det vi behöver för att leva ett minimalt gott 

eller hyggligt liv. När individer befinner sig över denna nivå kan vi tillåta 
skillnader om det finns resurser över som inte gått åt till att utjämna tidi-
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gare ojämlikheter upp till den satta miniminivån. Vissa teoretiker har dock 
argumenterat för att vi för dem som ligger över tröskeln kan tillämpa en 
annan fördelningsmodell- exempelvis en utilitaristisk (Crisp 2003). 

Till exempel kan vi tänka oss att alla individer i ett land har tillgång 
till ett basutbud av hälso- och sjukvårdstjänster, oavsett individernas socio
ekonomiska status, kön, ursprung etc. När dessa behov är tillgodosedda kan 
fördelningen av hälso- och sjukvårdsresurser hanteras utifrån exempelvis 
betalningsförmåga hos patienten eller där resurserna gör störst nytta med 
avseende på hälsa (eller någon annan nyttighet). 

Ett problem med att tillämpa sufficientaristiska teorier vid fördelning av 
hälso- och sjukvård är att det tycks vara svårt att argumentera för var denna 
miniminivå skulle ligga. Alltså, vilken är den rimliga tröskelnivån för vad 
som kan anses vara ett minimalt gott liv? Varje försök att specificera tröskeln 
framstår som godtyckligt. Vidare kan det förefalla märkligt att ge absolut 
eller hög prioritet till dem precis under tröskeln och ingen prioritet till dem 
precis över den (Casal 2007). 

UTILITARISM 

Enligt den utilitaristiska teorin om rättvisa är det orimligt att enbart fokusera 
på att de resurser vi har till förfogande är fördelade så lika som möjligt utan 
att ta hänsyn till hur mycket total nytta vi kan erhålla. Det vill säga att vi 
skulle ge allt för att göra mycket liten nytta för någon med ett stort behov 
snarare än att se till att vi får så mycket nytta som möjligt ut av våra resurser. 

Enligt utilitarismen bör i stället resurserna fördelas så att de gör så mycket 

total nytta (skapar så mycket hälsa) som möjligt (Glover 1990, Tännsjö 1998). 

Inom hälso- och sjukvård innebär detta att fördelningen av resurserna ska 
göras på ett sådant sätt att den sammanlagda hälsan i samhället maximeras. 
Ett resultat av detta resonemang blir att en stor grupp med små behov där 
vården kan göra mycket sammanlagd nytta kan ,,slå ut" en mindre grupp 
med stora behov men där vården inte gör lika mycket total nytta. 

Här kan utilitaristen kontra med att i många fall är marginalnyttan av 
att ge resurser till den som har en dålig hälsa från början (d.v.s. har ett stort 
behov) mycket större än marginalnyttan för den som redan har god hälsa. 
Därför kommer personer eller grupper med större behov oftast gynnas även 
med en utilitaristisk fördelning. 
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En kritik som ofta riktas mot utilitarismen är att den inte lägger tillräcklig 

mycket vikt vid att vi är individer, eftersom teorin föreskriver eller säger oss, 

eller en tolkning av teorin leder oss till att nyttan hos en person kan väga upp 

förlusten av nytta hos en helt annan person. Om vi står inför valet av olika 
fördelningsalternativ så kanske det alternativ som leder till mest hälsa är ett 

alternativ där två tredjedelar av befolkningen får förbättrad hälsa medan 
en tredjedel får försämrad hälsa. Man offrar alltså hälsa för en tredjedel för 

att den totala hälsan ska bli så stor som möjligt. Kritikerna menar att man 

i det fallet inte tar tillräckligt stor hänsyn till att vi är skilda individer som 

inte på ett enkelt sätt kan ställas mot varandra. Den tredjedel som förlorar 

på detta fördelningsalternativ kompenseras inte av att övriga två tredjedelar 

får förbättrad hälsa. I praktiken sker det t.ex. vid screening för tidig upptäckt 
av cancer. Ett sådant program leder till att många bidrar med sin tid och 

obehag om undersökningen är besvärlig och en del behandlas i onödan för 
att några få ska vinna i hälsa. Detta är en vägning som vi däremot kan göra 

inom våra egna liv- jag kan välja att tillfälligt offra min hälsa i nuläget (eller 
offra något annat) för att kunna uppnå en större hälsonivå på sikt eftersom 
jag är en och samma person och min förlust kompenseras av senare vinster. 

PRIORITARISM 

En variant av utilitarismen som försöker ta hänsyn till kritiken att inte 

utilitarismen tar hänsyn till storleken på det individuella behovet är priori

tarismen. Enligt denna teori ska vi försöka sträva efter att den totala nyttan 
ska bli så stor som möjligt, men vikta nyttan olika beroende på hur stort 

behovet av åtgärden är (Parfi.t 1995). Prioritarismen kan således sägas bestå av 
två komponenter. Den ena är att se till att den totala nyttan blir så stor som 

möjligt och den andra är att vikta nyttan så att man i första hand gagnar dem 
som har störst behov. Dessa två komponenter kan sedan ges olika vikt i olika 
versioner av teorin. Den ena extremen blir att tillskriva den totala nyttan stor 

vikt (en sådan version närmar sig alltså renodlad utilitarism) medan den 

andra extremen blir att lägga stor vikt vid att den nytta som fördelas framför 
allt bör tillfalla dem med stora behov (Parfit 1995). 

Det resonemanget medför att värdet av att öka hälsonivån för personer 
med sämre hälsa anses större än motsvarande ökning i hälsonivån för per
soner med initialt högre hälsonivå. Yi viktar alltså det individuella behovet 
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mot effekten av den aktuella vårdåtgärden. Eller tvärtom, vi viktar effekten 

av vårdåtgärden mot individens behov. Ju sämre utgångsläge desto högre 
vikt får åtgärden. 

Till skillnad från teorier som egalitarism och suflicientarism innebär inte 
prioritarismen att vi endast ska ta hänsyn till utgångslägets eller behovets 

storlek och till skillnad från utilitarismen innebär den inte heller att vi endast 
ska ta hänsyn till den totala nyttan. 

Ett problem med denna teori är hur vi ska vikta behovets storlek mot 

effekten av åtgärden. Detta diskuteras mer ingående i avsnittet om den svenska 
etiska plattformen. Eftersom prioritarismen kan sägas vara en kombination 
av utilitarismen och en viss form av egalitarism så kommer den också att 

innefatta mer eller mindre av de problem som vidlåder båda dessa teorier 
beroende på hur vi viktar nyttan mot behovet. Ju mer vikt vi lägger vid den 
totala nyttan desto mer kommer den kunna utsättas för kritiken mot utilitar
ismen och ju mer vi lägger vikt vid behovets storlek desto mer kan samma 
kritik riktas mot prioritarismen som gäller för egalitarismen (se ovan). 

PROCEDURIELL RÄTTVISA 

En annan ansats till rättvisefrågan är att skifta fokus från principer för hur 
en viss fördelning ska se ut till själva processen som används för att komma 
fram till ett visst sätt att fördela resurser. Denna ansats har under senare år 
fått många anhängare. Det beror delvis på att det tycks särskilt svårt att nå 
konsensus kring de substantiella teorierna om rättvisa och vilka principer 
som bör vägleda beslut om fördelningen av resurser. De rättviseteorier som 
skiftat fokus från substantiella principer till hur processen bör se ut kallas 
för proceduriella rättviseteorier2

• Enligt dessa teorier tilldelas principerna 
för fördelning en underordnad roll i förhållande till själva proceduren för 
hur beslut om fördelning ska fattas. Uppfyller den vissa krav så är tanken att 
vi bör acceptera utfallet som rättvist. Det finns också studier som visar att 
människor tycks bry sig lika mycket om hur processen för ett beslut gått till 
som själva utfallet. En rättvis procedur tycks också ha en del positiva effekter 
såsom ett ökat förtroende för beslutsfattare (Nedlund & Garpenby 2008). 

2 Samtidigt kan man naturligtvis kombinera proceduriella teorier om rättvisa med 
substantiella teorier eller principer. 
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Det på senare år mest välkända exemplet på proceduriell rättvisa 

är Norman Daniels och James Sabins förslag om Accountability for 

reasonableness (Ansvarstagande för rimlighet) (Daniels & Sabin 2002). 

Daniels och Sabin kritiserar substantiella teorier för att vara alltför teoretiska 

och att det är omöjligt att nå någon samsyn kring vilken teori eller kombi
nation av teorier som ska tillämpas i en faktisk fördelningssituation. Istället 
föreslår de att man bör inrätta en procedur för fördelningsbeslut som upp
fyller fyra krav. De fyra generella villkor som proceduren måste uppfylla är: 

1 Transparenskravet. Grunderna för ett prioriteringsbeslut måste vara 

offentligt tillgängliga. Genom en sådan offentlighet sätts varje beslut 

om resursfördelning i en kontext som sedan kan analyseras vidare. 

Man kan då se vilka mönster besluten följer och man kan således 
urskilja en praxis inom vilken besluten fattas. Och om de som fattar 

beslutet frångår praxis så måste de ge goda argument för detta. 

2 Relevanskravet. Argumenten som anges för besluten måste ses 
som relevanta för prioriteringar inom området av dem som berörs 
av besluten. Men det kan också handla om att man ser till det 
allmännas bästa eller att resurserna som hälso- och sjukvården har 

att tillgå är begränsade. Om det finns utrymme för substantiella 
principer i denna teori så är det rimligen inom detta relevanskrav 

(Om.ar 2011). 

3 Överklagandekravet/Revisionskravet. Det måste finnas möjlighet att 
överklaga och revidera besluten och de argument som ligger bakom 

dessa i ljuset av ny information eller nya argument och perspektiv .. 
Det viktiga här är inte huruvida besluten faktiskt ändras utan om 
det finns möjlighet till omprövning av dem. 

4 Genomdrivandekravet. Slutligen måste det finnas medel att 

garantera att de tre första kraven följs och upprätthålls. 

Denna ansats till rättvisa kritiseras ibland för att inte ge tillräcklig väg

ledning kring hur man ska argumentera och tänka i prioriteringssituationer. 
Man menar då att i denna procedur kommer vi ändå att vara tvungna att 
använda oss av olika argument hämtade från substantiella teorier. Det ger 

oss inte heller något oberoende sätt för att avgöra om utfallet av proceduren 
verkligen kan anses som rättvist eller inte. 
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Den svenska etiska plattformen för prioriteringar 
Som framgått är rättvisa ett komplext begrepp. I brist på enighet om hur 
rättvisa ska tolkas i dessa svåra frågor är det vanligt att i prioriterings
sammanhang försöka väga samman olika valda aspekter med hjälp av 

ett antal principer eller kriterier. I Sverige används en etisk plattform 
vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Den är ett resultat av den 
prioriteringsutredning som initierades 1992 av den dåvarande regeringen 

och plattformen infogades senare i den svenska hälso- och sjukvårdslagen 
(se kapitel 1). Den etiska plattformen har som syfte att ge vägledning vid 

prioriteringar och innehåller tre etiska principer; människovärdesprincipen, 
behovs- solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Vi kommer 
i detta avsnitt fokusera på dessa tre principer samt ett antal aspekter som, i 
Sverige, inte ansetts rimliga att väga in vid beslut om prioriteringar. 

Den svenska etiska plattformen för prioriteringar och hur den tillämpas 
kan sägas vara ett exempel på ett prioritaristiskt synsätt. Den utgår från 
personers vårdbehov samtidigt som nyttan av de åtgärder som kan sättas in 
vägs mot behovet. I den etiska plattformen finns dock inga principiella tankar 

kring hur denna vägning ska ske utan det förmodas göras mer intuitivt i 
samband med att man genomför prioriteringsarbeten. 

Även den egalitaristiska iden om lika utfall kan kopplas till den etiska 
plattformen, eftersom ett övergripande syfte med den är att de med störst 
behov ska ges mer resurser och att vi i samhället bör sträva mot att befolk
ningen har ett så lika utfall av hälsa som möjligt. 

Men det är mycket som kan kopplas till procedurrättvisa i priorite
ringspropositionen, då även lagstiftaren menar att processen bakom prio
riteringar bör utformas så att den anses vara rimlig och rättvis. Detta bör 
baseras på en öppen diskussion om grunderna för prioriteringar med syftet 
att skapa en demokratisk förankring för att bevara förtroendet för vården 
(Socialdepartementet 1996/97). Propositionen preciserar dock inte hur en 
god process bör se ut. 

Den svenska etiska plattformen kan alltså i sin helhet främst karak
täriseras som prioritaristisk. Var och en av de tre etiska principerna kan 
dock kopplas till olika rättviseteorier med olika betydelse. Enligt proposi
tionen är de tre principerna i plattformen, människovärdesprincipen, 
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen, lexikalt 
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ordnade. Det innebär att människovärdesprincipen är överordnad behovs

solidaritetsprincipen som i sin tur är överordnad kostnadseffektivitets

principen. Detta ska avspegla den vikt som ska ges respektive princip vid 

prioriteringar. 

MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN 

Människovärdesprincipen formuleras på följande sätt: 

Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktioner i samhället (Socialdepartementet 1996/97). 

Principen i sig säger inget mer om vad som avses med personliga egenskaper 

och funktioner i samhällen. I prioriteringspropositionen görs däremot 
bedömningen att det är oförenligt med människovärdesprincipen att priori
tera på basis av ekonomiska och sociala förhållanden, social funktion, krono

logisk ålder, födelsevikt eller om behoven uppkommit till följd av nuvarande 

eller tidigare livsstil (Socialdepartementet 1996/97). 

Propositionen konstaterar dock att människors lika värde och lika rätt 
inte ger någon direkt vägledning vid prioriteringar och människovärdes

principen kompletteras därför med behovs-solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. 

Människovärdesprincipen kan framför allt kopplas till de egalitaristiska 
rättviseteorierna, och då framför allt den enkla versionen av egalitarismen. 

Det vill säga att alla människor har lika värde och samma rätt till vård. 
Principen är dock, som konstateras ovan, inte handlingsvägledande och för 
att kunna tolka den behövs de två andra principerna. 

BEHOVS-SOLIDARITETSPRINCIPEN 

Behovs-solidaritetsprincipen formuleras på följande sätt: 

Resurserna bör fördelas efter behov (Socialdepartementet 1996/97). 
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Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens 

resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjuk

domarna och den sämsta livskvaliteten. Detta även om inte alla får sina behov 

tillgodosedda. Propositionen säger att behovets storlek beror av sjukdomens 
svårighetsgrad men även av dess varaktighet. I prioriteringsutredningen 
kopplas behovs-solidaritetsprincipen till hälso- och sjukvårdslagens § 2 där 

det sägs att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen (hälso- och sjukvårdslag 1982:763, Social

departementet 1995). Detta är ett uttryck för solidaritet och syftar till att 

utjämna skillnader i tillgänglighet, men även i utfall. Solidaritetsaspekten 

är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta behoven hos de 

svagaste grupperna som inte själva kan göra sina röster hörda. Det innebär 

dock inte automatiskt att dessa grupper ska prioriteras högre utan endast 

att deras behov ska bedömas på samma sätt som för andra starkare grupper. 

Enligt den etiska plattformen är det inte rimligt att ta hänsyn till den 

samlade nyttan. Skälet till detta avståndstagande är att det är oförenligt 
med behovs-solidaritetsprincipen. Det skulle till exempel kunna innebära 

att man lägger alla resurserna på att hjälpa ett stort antal människor med 
lindriga besvär i stället för ett fåtal med svåra skador eftersom det förra leder 

till störst total nytta. Den andra ytterligheten skulle kunna innebära att ett 

mycket litet antal allvarligt skadade personer prioriteras framför ett större 

antal som är nästan lika allvarligt skadade. Diskussionen om huruvida man 

bör ta hänsyn till antal som gagnas av åtgärden tycks stå mellan dessa båda 

extremer. Om man enbart skulle behandla svåra sjukdomar skulle många 

mindre allvarliga sjukdomar eller skador inte komma i fråga för hälso- och 

sjukvård vilket skulle förefalla märkligt. 
Ovanstående argument medför att behovs-solidaritetsprincipen skiljer 

sig från det utilitaristiska tankesättet där den totala nyttan bör maximeras. 

Närmare till hands är olika egalitaristiska teorier där fokus ligger på lika 
utfall eller lika möjlighet. Den egalitaristiska tanken om lika utfall kan använ
das för att argumentera för att respektive patients behov ska beaktas och 
att vården ska sträva efter att alla individer i befolkningen ska uppnå ett så 

likt hälsoutfall som möjligt. Tanken om lika möjlighet kan ses vara kopplad 
till solidaritetsaspekten av behovs-solidaritetsprincipen. Detta innebär till 
exempel att oavsett sina socioekonomiska villkor bör en individ ha samma 

möjligheter att uppnå god hälsa som andra samhällsgrupper. 
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Prioritarismen har även den en koppling till behovs-solidaritetsprincipen 
då propositionen uttrycker att hänsyn till det större behovet samtidigt ska 

balanseras mot möjligheten att göra nytta i relation till detta behov, eftersom 

det sägs att man inte kan ha behov av något som man inte har nytta av. 

Samma budskap får vi från det faktum att behovs- solidaritetsprincipen ska 

balanseras mot kostnadseffektivitetsprincipen (se nedan). 

KOSTNADSEFFEKTIVITETSPRINCIPEN 

Den tredje etiska principen är kostnadseffektivitetsprincipen som formuleras 
på följande sätt: 

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig 
relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd 

livskvalitet eftersträvas (Socialdepartementet 1996/97). 

I propositionen framgår att svåra tillstånd och väsentliga livskvalitets

skillnader ska gå före mer lindriga tillstånd även om åtgärderna gentemot 

de förra är förknippade med förhållandevis högre kostnader. Kostnads
effektivitetsprincipen får aldrig användas så att patienter som är döende, 
svårt sjuka, gamla, gravt funktionshindrade eller i en liknande utsatt situa

tion nekas vård. Inte heller får vårdens kvalitet försämras i syfte att bedriva 

en kostnadseffektiv verksamhet (Socialdepartmentet 1996/97). Målet med 
kostnadseffektivitetsprincipen är att de resurser som finns tillgängliga ska 

användas effektivt. Principen gavs i prioriteringsutredningen och proposi
tionen en mer begränsad ställning. 

I senare lagstiftning, som ligger till grund för beslut om att nya läkemedel 
ska ingå i läkemedelsförmånen, har regeringen modifierat användningen 
av kostnadseffektiviteten och pekar på möjligheten att göra jämförelser 
mellan sjukdomar och ur ett samhälleligt perspektiv (lag om läkemedels
förmåner 2002:160). 

Det utilitaristiska tankesättet har en tydlig koppling till kostnads
effektivitetsprincipen. Eftersom resurser alltid är begränsade måste priori
teringar göras på basis av kostnadseffektivitet och de tillgängliga resurserna 
användas där de gör mest nytta. För att uppnå detta så vägs kostnaden för en 
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insats mot dess samlade nytta och jämförs med den kostnad och nytta som 
skulle uppkomma om resurserna användes på ett alternativt sätt. 

KRITERIER SOM VALTS BORT I DEN SVENSKA ETISKA PLATTFORMEN 

Under avsnittet om människovärdesprincipen ovan nämndes ett antal kriterier 
som inte ska tas hänsyn till inom den svenska hälso- och sjukvården. Det gäller 
bland annat patientens kronologiska ålder och egenansvar för hälsa. Här lägger 
vi fram några av de argument som lyfts fram i debatten. 

Prioriteringsutredningen skiljer mellan kronologisk och biologisk ålder. 
Kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till födelsedatum, medan 
biologisk ålder avgörs av organens och kroppens funktion. Människo
värdesprincipen 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 tillgodogöra sig åtgärder, eller som leder till att 
riskerna överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer -
kan dock vägas in. Prioritering efter kronologisk ålder innebär normalt att 
en ung person går före en gammal. Människovärdesprincipen väger inte in 
patientens ålder för att det är oförenligt med en tanke om alla människors 
lika värde eller med en tanke om enkel jämlikhet. 

Det finns dock argument som lyfter att patientens ålder borde ha bety
delse, där det mest kända är det så kallade "fair innings" -argumentet (Harris 
1985). 3 Argumentet tar sin utgångspunkt i tanken att när en person har levt 
ett visst antal år så kan vi också anse att personen har levt ett rimligt långt 
liv, ha fått "a fair inning". Harris föreslår att 70 år kan anses som rimligt. 
Var man sätter den exakta gränsen är dock inte avgörande för argumentet. 
Enligt ett sådant resonemang så har en person som inte når 70 år lidit en stor 

orättvisa eftersom denne då gått miste om delar av sin rimliga andel av livet. 
Alla som inte nått tröskeln på 70 år bör alltså ges en rättvis chans till att göra 
det medan de som kommit över tröskeln i stället bör betrakta resten av sitt 

3 Pair innings är ursprungligen en cricketterm som innebär att lagen ska ha lika möjligheter 
att slå ut bollen, eftersom det är avgörande för möjligheten att vinna matchen. 
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liv som en sorts bonus. De kan behöva stå tillbaka när det är nödvändigt för 
att hjälpa en person under tröskeln att nå dit (Harris 1985). 

Ett problem med den typen av resonemang gäller svårigheten att 
bestämma var tröskeln ska sättas och hur man ska hantera fall som ligger 

nära gränsen. En annan farhåga med resonemanget är att ett sådant tänkande 
skulle leda till ett otryggt samhälle för äldre personer. 

Att självförvållade skador och sjukdomar eller en skadlig livsstil skulle 
kunna ligga till grund för prioritering avvisas i den svenska prioriterings
utredningen av skäl som att kunskapen om orsakssambanden mellan val/ 
livsstil och sjukdom/skada kan ha saknats när patienten gjorde de val som 
kan ha orsakat sjukdomen/skadan. Vidare att ärftliga faktorer kan påverka 
huruvida sjukdomen/skadan uppkommer. 

En patients framtida livsstil kan däremot vägas in i det enskilda fallet 

när det bedöms om patienten kommer att ha nytta av åtgärden ifråga. I den 
slutliga propositionen slås det fast att det i vissa fall kan vara motiverat att 
ställa krav på motprestationer när det gäller livsstil i relation till om en åtgärd 
ska erbjudas eller inte. Här görs alltså en distinktion mellan tidigare och 
framtida livsstil och det framgår att tidigare livsstil inte får vägas in. 

De skäl som anförts mot ett införande av en princip som tar hänsyn till 
tidigare livsstil eller att väga in ansvar för hälsa, tycks i många fall främst vara 
av praktisk natur. Det är svårt att veta om en persons sjukdomstillstånd är ett 
resultat av medvetet tagna risker, eller snarare av en viss genuppsättning eller 
en ren slump. Problemet tycks således vara svårigheten att säkerställa orsaks
sambanden mellan människors handlingar och deras uppkomna vårdbehov. 
Det anförs ofta att dessa saker tycks ha ett komplext samspel med ärftliga 
faktorer. Andra argument som framförs mot en ansvarsprincip som tar hänsyn 
till tidigare livsstil eller hälsa är att det är svårt att dra en skarp gräns mellan 
rimliga och orimliga risker. Likaså att det kan få problematiska konsekvenser 
för relationen mellan patient och vårdgivare om man behöver kartlägga hur 
patienten har levt sitt liv och att det även kan försvåra det preventiva arbetet. 

Summering 
Teorier om distributiv rättvisa försöker bland annat besvara frågan hur 
knappa resurser bör fördelas. Vi har diskuterat fyra sådana förslag: (1) Egali
tarism - var och en bör få lika stor del, alternativt fokusera på lika utfall och 
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lika möjligheter. (2) Suflicientarism - alla bör få sina behov tillfredställda 
upp till en viss miniminivå. (3) Utilitarism - resurser bör fördelas så att de 

gör så stor total nytta som möjligt. (4) Prioritarism - strävan efter att uppnå 

så stor total nytta som möjligt bör balanseras mot att strävan att hjälpa dem 

med större behov genom att vikta nyttan så att den i första hand kommer de 

med största behoven till gagn. 

Eftersom alla dessa teorier är problematiska på sitt sätt så har man i 
Sverige (och flera andra länder) utvecklat ett antal kriterier utifrån vilka 

man fattar beslut om prioriteringar. Den svenska plattformen består av 

tre (lexikalt ordnade) principer: (1) Människovärdesprincipen, (2) Behovs

solidaritetsprincipen samt (3) Kostnadseffektivitetsprincipen. 

Det finns ytterligare aspekter som man i Sverige tagit avstånd från men 

som man i andra sammanhang inte alltid tycks lika kritisk till. Exempelvis 

att ta hänsyn till en persons ålder, eller huruvida personen utsatt sig själv 

för uppenbara risker. 
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Att mäta hälsobehov, vårdbehov 
och patientnytta 
LARS LINDHOLM, MARI BROQVIST & SUSANNE WALDAU 

I det här kapitlet beskriver vi hur hälso- och vårdbehov kan kategoriseras, 

kvantifieras och mätas. Det gör vi genom att beskriva ICF, WHO:s klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, samt redovisar hur måttet 

QALY, kvalitetsjusterade levnadsår, konstrueras. Med dess hjälp kan man mäta 

både hälsoförlust vid sjukdom och hälsovinst eller patientnyttan till följd av 

interventioner. QALY kan därför också användas som ett mått på vårdbehov. 

Måttet är också ett vanligt förekommande effektmått i kostnadseffektanalyser, 

vilket vi återkommer till i nästa kapitel. 

Som framgått av kapitel 2 definieras hälsobehov som skillnaden mellan 

nuvarande hälsa och önskvärd hälsa. Men begreppen hälsa och ohälsa kan 

definieras på flera sätt. Valet av definition får betydelse för både vad som kan 

förväntas ingå i hälso- och sjukvården och vad som kan anses vara nytta 

med behandling. Med en strikt biomedicinsk definition av hälsa har vården 

gjort vad på den ankommer om en biologisk funktionsnedsättning rättats 

till - t.ex. när högt blodtryck har normaliserats med läkemedel. Blodtryck är 
inget direkt mått på hälsa i en vidare mening, men ibland är sådana process

eller surrogatmått de enda mått som finns tillgängliga. 
Ett mer holistiskt hälsobegrepp kräver patientrelaterade effektmått, 

d.v.s. sådana som har direkt och konkret betydelse för individen såsom 
dödlighet, sjuklighet och hälsorelaterad livskvalitet (somt.ex. aktivitets- och 

delaktighetsinskränkningar). Riksdagsbeslutet om prioritering framhåller 
att åtgärder som åstadkommer lindring och förbättrad livskvalitet i princip 

ska ges samma tyngd som åtgärder som inriktas mot bot. Det tyder på att ett 
holistiskt, snarare än ett medicinskt hälsobegrepp bör användas. 
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Ibland kan det vara så att en positiv effekt på ett surrogatmått inte innebär 
någon effekt på patientrelaterade effektmått, eller kanske till och med en 

negativ effekt. Ett exempel på det är behandling med fluor vid benskörhet 

som leder till ökad bentäthet (surrogatmått) men ökar andelen frakturer 
(avgörande effektmått) (Rothwell 2005). Bedömningen av vad som är avgö

rande och viktiga effektmått bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på 

de värderingar som den aktuella patientgruppen har (Schunemann 2006). 

Vi vet i dag att professioners bedömning av vad som är det största problemet 

vid en sjukdom eller skada, eller vad som är en viktig effekt av en insats inte 
säkert överensstämmer med patientens bedömning. En nyligen utförd analys 

av hur patientperspektivet påverkar vården och dess utformning visar att 
Sverige i dag ligger relativt lågt på flera punkter jämfört med andra europe
iska länder (Myndigheten för Vårdanalys 2012). 

Hur hälsobegreppet definieras spelar alltså stor roll också för hur hälso

och sjukvårdens uppdrag bör formuleras och avgränsas. 

Valet av definition får betydelse också för att bestämma arten och 

mäta graden av ohälsa. Att mäta biologiska markörer ger en del av bilden. 
Specifika mätinstrument och enkäter har utvecklats för att beskriva och 

mäta patientens tillstånd i detalj vid olika diagnoser. Andra instrument har 

utvecklats för att beskriva sjukdomens påverkan på funktionsförmågan och 
livskvaliteten. Ett sådant instrument är ICF1, WHO:s internationella klas
sifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF bygger på 
en bred biopsykosocial hälsosyn där klassificeringen och bedömningen av 
ohälsa omfattar både funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. 

I ICF ingår även delaktighetsinskränkningar och individens omgivnings

faktorer (såväl sociala som miljömässiga samt även attityder i samhället) 
samt personliga egenskaper. Det skiljer ICF från flera andra instrument, 

t.ex. Euroqol (EQ5D, mer längre fram om det instrumentet) som fokuserar 

på att beskriva hälsa och hälsoförändringar. Alla komponenter samverkar 

med varandra när det gäller påverkan på hälsan (figur 4.1). 

ICF är å ena sidan ett mycket detaljerat klassificeringssystem som före
språkas av Socialstyrelsen för att uppnå större enhetlighet i olika slags vård
relaterad rapportering (Socialstyrelsen 2003). A andra sidan används ICF 

även som ett kliniskt verktyg för att bedöma graden av hälsa i en femgradig 

1 International Classification ofFunctioning, Disability and Health. 
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FIGUR 4.1 Interaktioner mellan komponenter i ICF. 
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skala från "inget problem" till "totalt problem". Här bedöms såväl patientens 

faktiska möjlighet till genomförande av en aktivitet, som patientens kapaci
tet, d.v.s. hur långt patienten skulle kunna nå i hälsa om det förelåg optimala 
förhållanden t.ex. genom miljöanpassningar. I Sverige används ICF i dag 
framför allt inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet. 

Andra välkända, generiska eller globala instrument för att mäta 
(o)hälsa är SF362 (www.sf-36.org/), HUl©3 (Rorsman m.fl. 2003) och 
EQ5D4 (www.euroqol.org/). Med generiska instrument avses att de kan 

användas för att mäta livskvalitet relaterad till många olika sjukdomar och 
typer av ( o )hälsa. 

Gemensamt för dessa instrument är att de baseras på antagandet att 
ohälsa utgör en förlust i förhållande till full hälsa. I detta kapitel beskrivs hur 
hälsoförlusten kan mätas - men också den nytta i form av hälsoförbättring 
som behandlingen medför. Den fortsatta beskrivningen fokuserar på måttet 
QALY, Quality Adjusted Life Years eller kvalitetsjusterade levnadsår och 
mätinstrumentet EQ5D eftersom det är ett av de allra vanligaste i Sverige 
(och Europa). 

2 Short Form 36 frågor. 
3 The Health Utilities Index. 
4 EuroQoL s Dimensions. 
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Att mäta vårdbehov 
Som framgått av kapitel 2 föreligger ett vårdbehov först om det finns någon 
vårdåtgärd som kan minska eller eliminera gapet mellan det nuvarande och 
det önskvärda tillståndet. Strikt definierades vårdbehov som skillnad mellan 
nuvarande hälsa och uppnåelig hälsa. 

Under 70- och So-talen började olika forskargrupper utveckla mått som 
kan användas för att beskriva vårdbehov (se Drummond 2005 s. 139 för en 
historisk översikt). Man skapade index som antogs beskriva ett tillstånds 
svårighetsgrad, d.v.s. en skala för att beskriva hur lindriga eller svåra olika 
hälsotillstånd var i förhållande till ett tänkt tillstånd med full hälsa och i 
förhållande till varandra. Ett sådant index var givetvis också användbart 
för att mäta effekter av behandling. Om behandlingen lindrar eller botar ett 
inte önskvärt hälsotillstånd så förflyttas individen till ett bättre tillstånd till 
följd av hälso- och sjukvårdens insats. Förbättringen mätt i indexets skala 
kan då ses som en effekt av behandling. 

Den grundläggande iden är att indexet ska vara känsligt för både livs
längd och sjuklighet. Vissa sjukdomar påverkar bara sjuklighet, andra både 
sjuklighet och livslängd och för att indexet ska vara generellt användbart 
krävs att båda aspekterna omfattas. 

Livslängd mäts i tid (horisontell axel i figur 4.2), och det finns vedertagna 
metoder för att mäta hur behandlingar bidrar till ökad livslängd. Sjuklig
het är svårare att mäta eftersom det finns hundratals sjukdomar med ett 
stort antal symtom och konsekvenser. Den lösning som har utvecklats är 
att omvandla sjukdomsbegreppet till de symtom som sjukdomen uttrycker 
sig i och de konsekvenser för livsföringen som de medför, d.v.s. hur sjuk
domen påverkar den livskvalitet som är relaterad till hälsa i fysisk, psykisk 
och social mening. På så sätt operationaliseras mätningen av sjuklighetens 
konsekvenser i form av "hälsorelaterad livskvalitet" (vertikal axel i figur 4.2). 

I figur 4.2 visas två förlopp, ett utan intervention och ett med. Anta att en 
person i medelåldern drabbas av en hjärnblödning, blir akut och svårt sjuk 
(linje A). Efter behandling och rehabilitering förbättras den hälsorelaterade 
livskvaliteten, men når inte tillbaka till tidigare höga nivåer. Dessutom för
kortas livstiden av sjukdomen. Om personen i fråga hade behandlats för högt 
blodtryck skulle kanske inte hjärnblödningen ha inträffat och livsförloppet 
kunnat beskrivas av linje B. Ytan mellan linjerna A och Bär effekten av 
behandling, vilket ibland också kallas för "hälsovinsten". 
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FIGUR 4.2 Kvalitetsjusterade vunna levnadsår (QALY). 

Typiska ankarpunkter för hälsorelaterad livskvalitet är "god hälsa" som ges 

vikten 1 och "död" som ges vikten o. Tid med hälsoproblem får då en vikt 

som är lägre än 1. 

"Kvalitetsjusterade år" är kombinationen av hur hög den hälsorelaterade 
livskvaliteten är och hur lång tid detta tillstånd varat, eller produkten av 
faktorerna "hälsorelaterad livskvalitet" och "tid". Ett år fritt från sjukdom är 

lika med ett kvalitetsjusterat levnadsår, oftast kallat QALY också på svenska 

efter det engelska "Quality Adjusted Life Year". Ett år levt med den hälso

relaterade livskvaliteten 0,7 blir lika med 0,7 QALY etc. 
"Svår sjukdom" kan då definieras i termer av QALY. Antag att en indi

vid lever med god hälsa till hög ålder och plötsligt avlider. Den personens 

livstids-QALY kanske blir lika med So. Sjukdom minskar antalet livstids

QALY och ju svårare sjukdom, desto färre QALY. Exempel på tillstånd som 

radikalt minskar antalet livstids-QALY är död i unga år, eller förekomst 
av en svår kronisk sjukdom som debuterar i unga år. Således är det dels 
konsekvensen som sådan (död eller svårt lidande) som har betydelse, men 

också när i livet händelsen inträffar. Allt annat lika så är kroniska sjukdomar 
svårare ju tidigare de debuterar. Samma gäller för dödliga sjukdomar. 

"Vårdbehov" kan uttryckas i termer av QALY. Man behöver sådant som 

man far illa av att vara utan (Socialdepartementet 1993 s. 88). Ju mer man far 
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illa desto större är behovet. Ur hälsosynpunkt är den mängd QALYvi går 

miste om ett mått på hur illa vi far. Med behandling skulle lidandet kunna 

minska och hälsotillståndet förbättras. Antalet QALY som skiljer mellan 
ett liv utan och med behandling kan då tänkas vara ett sätt att mäta eller en 

operationalisering av vårdbehov. 

Etiska överväganden i QALY:s konstruktion 
QALY konstruerades för att den typen av mått krävdes för att analysera 

kostnadseffektivitet (se kapitel 5), och mestadels förutsatte de som utvecklade 

och diskuterade måttet att det ingår i en ekonomisk analys. Den ekonomiska 

analysen antar i sin tur att hälsomaximering, d.v.s. att vinna så många vunna 

QALY som möjligt givet en definierad budget, är ett rimligt mål. Måttet igno

rerar därför hur de vunna QALY, d.v.s. hälsovinsten, fördelats mellan olika 

patienter och grupper. 

Vad som konstituerar den etiska basen är tanken att ingen hänsyn ska 

tas till inkomst, social position, ras etc. (McKie m.fl. 1998). Alla QALY har 

samma värde. Eller som Williams har uttryckt det: "I have adopted the view 

that one year of healthy life expectancy is to be regarded as of equal value to 

everybody ... " 5 (Williams 1987, s. 34). 

Drummond argumenterar att iden att alla QALY har samma värde kan 

tolkas som en variant av jämlikhet: "Also it should be remembered that the 

cost-per-QALY ranking does embody akind of equality, in that a QALY is 

considered to be worth the same to every individual" 6 (Drummond 1990 ). 

KRITIK AV QALY 

Framför allt under slutet av 1980- och 90-talet pågick en tämligen intensiv 
debatt om QALY:s för- och nackdelar. Kritiker sköt in sig på två punkter. En 

mera teknisk som handlade om huruvida mätmetoderna var pålitliga. Sådana 

farhågor framfördes av den svenska prioriteringsutredningen: "Felkällor vid 

användning av t.ex. måttet kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) bör under-

s Ung. "Jag har kommit fram till uppfattningen att ett förväntat levnadsår med full hälsa bör 
betraktas som lika värdefullt för alla". 
6 Ung. "Man bör även komma ihåg att rankinglistor baserade på kostnad per QALYinnefattar 
en sorts jämlikhet, eftersom en QALY anses ha samma värde för alla individer". 
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sökas och mer användbara metoder utvecklas" (Socialdepartementet 1995 
s. 126). Men det fanns, och finns, en mer principiell kritik - användningen 
av QALY kan leda till åldersdiskriminering (McKie m.fl. 1998, Edgar m.fl. 

1998). Argumentet är att QALY genom sin konstruktion favoriserar yngre 
personer. Ju yngre man är, desto längre återstående livslängd har man. Det 
innebär att behoven och behandlingseffekten uttryckt i QALY i hög grad 
påverkas av en persons ålder. Det som därmed, enligt kritikerna, gör QALY 

åldersdiskriminerande är tidsaxeln. På så sätt skiljer sig inte QALY från att 
beräkna och ta hänsyn till vunna levnadsår vid olika insatser. En tänkbar 
lösning skulle vara att använda behovsmått utan tidsdimension, t.ex. "fall av 
sjukdom X". Då skulle ingen åtskillnad göras mellan fall som inträffar tidigt 
och sent i livet. Förmodligen skulle många tycka att ett sådant mått missgyn
nade yngre personer. Förespråkare för att använda QALY brukar dessutom 
rättfärdiga ett mått med tidsaxel med det s.k. "fair innings" -argumentet 
(Williams 1997) (se även kapitel 3). Ett gott liv är värt att leva, och de som är 
äldre och har haft ett gott liv har redan fått sin rättmätiga del, "fair inning", 

medan yngre bara kan hoppas att få det. 

ATT MÄTA QALY 

Hur mäter man då QALY i praktiken? Det finns i huvudsak tre etablerade 
instrument för ändamålet, SF-6D7 (SF-6D), HUI© (Rorsman m.fl. 2003) 

och EQ5D (EQsD). Vi har som exempel valt mätinstrumentet EQ5D, som 
är vanligt i Sverige. Som framgår av faktaruta 4.1 innehåller instrumentet 
fem dimensioner som har med hälsa att göra. Tre av dem rör förmåga till 
funktion: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, och två rör lidandet i 
sig: smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. 

Ett hälsotillstånd kan då beskrivas genom att en person besvarar dessa 
fem frågor. Alla fem frågor har tre svarsalternativ (det håller även på att 
utvecklas ett instrument med fem svarsalternativ). Det första att man inte 
har problem, det andra måttliga problem och det tredje stora problem. Om 
en person svarar "1, 1, 1, 1, 1" så har den personen "god hälsa" och ges QALY
vikten 1 (se tabell 4.2). Alla andra kombinationer innebär en QALY-vikt 

mindre än ett. 

7 Short Form 6 Dimensions. 
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FAKTARUTA 4.1 

EQSD FRÅGEFORMULÄR 

Rörlighet: 

1. Jag går utan svårighet 

2. Jag kan gå med viss svårighet 

3. Jag är sängliggande 

Hygien: 

1. Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 

2. Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 

3. Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 

Huvudsakliga aktiviteter 

(t.ex. arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 

1. Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 

2. Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter 

3. Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 

Smärtor/besvär: 

1. Jag har varken smärtor eller besvär 

2. Jag har måttliga smärtor eller besvär 

3. Jag har svåra smärtor eller besvär 

Oro/nedstämdhet: 

1. Jag är inte orolig eller nedstämd 

2. Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 

3. Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

© FÖRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 



4 ATT MÄTA HÄLSOBEHOV, VÅRDBEHOV OCH PATIENTNYTTA 

Att bestämma QALY-vikten för ett tillstånd är relativt komplicerat. Det 

finns ett antal frågemetoder utvecklade (Drummond m.fl. 2005) men de 

ger något olika svar. Dessutom är det inte självklart vems värderingar som 
ska utforskas. Det finns argument för att fråga dem som har sjukdomen, 
men också argument för att låta ett befolkningsurval svara. De som har 

sjukdomen vet förstås väl vilka konsekvenser den har, men har kanske å 

andra sidan anpassat sig till sjukdomen i så pass hög grad att deras svar inte 

är representativa för allmänheten, vars värderingar ska styra beskattning 

och hälso- och sjukvårdspolitik. 

För den som vill använda EQ5D finns s.k. tariffer som kan användas 

för att översätta svaren på de fem frågorna till en vikt på QALY-skalan 

(Drummond m.fl. 2005) (tabell 4.1). Den är i princip så konstruerad att en 
person som svarat position 1 på alla fem frågorna får QALY-vikten lika med 1. 

TABELL 4.1 'Tariff" för att omvandla svaren på de fem frågorna till en QALY-vikt. 

Dimension 

Konstant' 

Rörlighet 

Nivå 2 

Nivå 3 

Hygien 

Nlvå 2 

Nivå 3 

Dagliga aktiviteter 

Nivå 2 

Nivå 3 

Smärtor/besvär 

Nivå 2 

Nivå 3 

Oro/nedstämdhet 

Nivå 2 

Nivå 3 

N3°. 

• om någon 2:a eller 3:a 
•• om någon 3:a 
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Koefficient 

0,081 

0,069 
---

0,314 

0,104 

0,214 

0,036 

0,094 

0,123 

0,386 

0,071 

0,236 

0,269 
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Tvåor och treor ger avdrag, treor större avdrag än tvåor. I tabell 4.2 visas ett 

exempel. En person ger svaren: 

(2) Jag kan gå med viss svårighet. 

(2) Jag har vissa problem att tvätta eller kl2. mig själv. 

(2) Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter. 

(1) Jag har varken smärtor eller besvär. 

(1) Jag är inte orolig eller nedstämd. 

I tabell 4.2. visas hur svaren (2, 2, 2, 1, 1) räknas om till en QALY-vikt. Start

punkten är "fri från sjukdom", lika med ett I nästa steg subtraheras en 

konstant (- 0,081) som ska användas om någon av frågorna har besvarats 
med en två eller trea. Därefter kommer tre svar på nivån "vissa problem" 

(alltså tvåor). Dessa tre koefficienter subtraheras. Svaren på dimensionerna 
"dagliga aktiviteter" och "smärtor/besvär" är ettor, så där görs inget avdrag. 

Tillsammantaget ger det en QALY-vikt lika med 0,71. 

TABELL 4.2 Exempel på hur QALY-vikt räknas ut. 

Nivå 

2 

2 

2 

74 

Fri från sjukdom 

Konstant 

Rörlighet 
---

Hygien 

Dag I iga aktiviteter 

Smärtor/besvär 

Oro/nedstämdhet 

N3 

QALY-vikt 

-0,081 

-0,069 

-0,104 

--0,036 

(, 

C 

C 

C,71 
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Summering 

Vi har i det här kapitlet diskuterat hur man kan mäta hälsobehov och vård
behov. Vi beskrev instrumentet ICF som ger en detaljerad bild av en persons 

hälsobehov vid en viss tidpunkt. Vi föreslog att QALY kan användas för 
att mäta vårdbehov. QALY är en mått som kombinerar hälsorelaterad livs
kvalitet och tid, och det kan därför användas till att beskriva konsekvenser 
av sjukdom över tid, eller konsekvenser av behandling över tid. 

Måttet QALY har utvecklats under de sista trettio åren och har i dag 

stor spridning i världen. Det används numera ofta vid utvärdering av 
behandlingseffekter, då det ger en bild av hälsotillståndet före och efter en 

intervention. Kritik har funnits och finns också i dag. Det är självfallet inte 
okomplicerat att mäta hälsorelaterad livskvalitet, och det finns olika ideer 

om vilken mätmetod som är bäst. Många menar dock att QALY, trots sina 
brister, är det bästa som står till buds. 8 
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Att beräkna kostnadseff ektivitet 
LARS LINDHOLM 

I det här kapitlet behandlas kostnadseffektivitet och det finns en tydlig koppling 

till föregående kapitel om att mäta hälsobehov, vårdbehov och patientnytta 

(kapitel 4). Där förklarades vad effektmåttet QALY innebär, som också är centralt 

vid beräkning av kostnadseffektivitet. I detta kapitel förklaras kostnadseffektivitet 

som ide och hur iden kan fungera i den svenska modellen för hälso- och sjukvård. 

De flesta som hör talas om ekonomisk kalkyl eller analys tänker nog på en 

jämförelse av inkomster och utgifter, i ett hushåll, företag eller kanske i ett 

landsting. Är inkomsterna större än utgifterna så är det bra. Det blir vinst i 

företaget eller sparande i hushållet. 

Den ekonomiska analysmetod som är vanligast i hälso- och sjukvård 
- kostnadseffektanalys - har emellertid en annan konstruktion. Kostnaden 

för insatsen, en behandling, undersökning eller preventiv åtgärd, räknas i 
kronor men effekten mäts i något fysiskt mått relaterat till hälsa t.ex. mindre 
smärta, förbättrad gångförmåga eller QALY. Prioriteringsutredningen 

(Socialdepartementet 1995 s. 55) definierade kostnadseffektivitet som "ett 
begrepp som avser jämförelser av kostnader och uppnådda effekter för patien

ten mellan alternativa medicinska insatser". Det vanligaste effektmåttet i 
dag som används vid hälsoekonomiska utvärderingar är kvalitetsjusterade 

levnadsår, QALY, (se kapitel 4), men också "vunna levnadsår" förekommer 

liksom mer situationsspecifika mått som "blodtrycksförändring i mmHG", 
"antal som slutat röka" o.s.v. 

Varför har då hälso- och sjukvården valt att utveckla en egen analys
modell? När Västeuropa byggde upp en generell välfärd efter andra världs
kriget var en viktig ideologisk utgångspunkt att sjukvård skulle fördelas efter 
behov och inte efter betalningsförmåga (Brouwer m.fl. 2008). Om hälsa ska 
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värderas i pengar brukar hypotetisk betalningsvilja användas, men sådana 

studier riskerar att bli tämligen orealistiska eftersom faktisk betalningsvilja, 

d.v.s. patientens egen förmåga att betala för vården, ska sakna betydelse. 

Det finns alltså flera grundläggande skäl till att nyttan av vård ( och andra 

kollektiva nyttigheter) inte sällan uttrycks i pengar: 

• Det finns en påtaglig informationsasymmetri i hälso- och sjukvård 
(Evans 1984). Doktorn vet mycket mer än patienten om diagnos 
och behandlingsmöjligheter. Behandlingars värde kan därför inte 
bedömas på grundval av patienters efterfrågan, utan effekterna 

måste utvärderas i vetenskapliga försök. 
• Såväl allmänhet, personal som förtroendevalda ogillar att värdet av 

hälsa uttrycks i pengar (Coast m.fl. 2008). 

• Målet för sjukvården är humanitärt och inte att vara lönsam i en 

företagsekonomisk mening. Hälsoekonomer brukar anta att den 
offentliga hälso- och sjukvårdens mål är att åstadkomma bästa möjliga 

hälsa i befolkning med tillgängliga resurser. Ett exempel på ett sådant 
mål finns i Västerbottens läns landsting: "År 2020 har Västerbotten 

världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning" (Västerbottens 
läns landstings hemsida 2012, www.vll.se). 

Allt sammantaget ledde till att hälsoekonomer på 70- och So-talet försökte 

utveckla en analysmodell specifikt för hälso- och sjukvård. Weinstein & Stason 

förklarade 1977 i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften New England 
Journal of Medicine vad kostnadseffektanalys är (Weinstein & Stason 1977): 

The underlying premise of cost-effectiveness analysis in health problems 

is that, for any given level of resources available, society (or the decision

making jurisdiction involved) wishes to maximize the total aggregate 

health benefits conferred (s. 717).1 

Kostnadskomponenterna diskuteras relativt utförligt i artikeln. Först och 
främst ska kostnader för behandlingen inkluderas. För det andra kost

nader för att behandla eventuella biverkningar. För det tredje kostnader för 

1 Ung. "Den underliggande premissen för kostnadseffektivitetsanalyser vid hälsoproblem är 
att, oavsett resurstillgång, vill samhället (eller de aktuella beslutsfattarna) maximera den totala 
samlade hälsonyttan." 
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sjukvård under vunnen livstid. Och slutligen ska besparingar i sjukvård till 
följd av den initiala behandlingen tas med. Denna nettokostnad ska sättas 
i relation till behandlingens effekt, t.ex. uttryckt 1 kvalitetsjusterade vunna 
levnadsår (QALY, se kapitel 4). Slutligen konstateras i diskussionen: 

The principal value of forma} cost-effectiveness analysis in health care is 

that it forces one to be explicit about the beliefs and values that underlie 

allocation decisions (s. 721). 2 

Det är sällan så att alla data som behövs i en fullödig kalkyl för att beräkna 

kostnadseffektiviteten finns tillgängliga. Eftersom syftet med analysen är 
att ge beslutsfattare underlag även när det råder osäkerhet på vissa punkter 
( exempelvis om den långsiktiga effekten av behandling) så tvingas man 

ibland till att göra vissa antaganden. Viss osäkerhet gäller vid många beslut 
oavsett om en formell analys görs eller inte. Men en kostnadseffektanalys gör 
det i regel tydligt vilka antaganden den bygger på, hur osäkerheter hanteras 
o.s.v. Därmed avslöjas svagheterna i beslutsunderlaget och det framgår tydli
gare var ytterligare forskning är önskvärd. 

I början på 1980-talet arrangerades i England en s.k. konsensuskonferens 
om behovet av thoraxkirurgi. Professor Alan Williams från Yorks univer
sitet fick i uppdrag att bistå konferensen med en ekonomisk analys, som 

också kom att publiceras i British Medical Journal (Williams 1985). Williams 
uttrycker där nyttan av vissa kirurgiska ingrepp i termer av vunna QALY 
och visar även att nyttan varierar med sjukdomens svårighetsgrad. Ju svårare 
sjukd~m, desto fler vunna QALY och desto lägre kostnad per vunnen QALY. 
Förutom att analysera ett antal hjärtsjukdomar och deras möjliga behand
ling, går Williams vidare och gör vad vi i dag skulle kalla en horisontell 
prioritering, d.v.s. en prioritering mellan olika verksamheter eller behand
lingar för olika sjukdomar. 

Han argumenterar för att ett antal behandlingar med god kostnads
effektivitet (t.ex. att sätta in pacemaker och höftledsplastik) ska ges mer 
resurser på bekostnad av behandlingar med dålig kostnadseffektivitet (vid 

2 Ung. "Det huvudsakliga värdet av formella kostnadseffektivitetsanalyser i hälso- och 
sjukvården är att de tvingar en att vara tydlig med de föreställningar och värderingar som 
fördelningsbesluten baseras på". 
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den tidpunkten exemplifierat av njurtransplantation). Williams förslag är 

den logiska konsekvensen av kostnadseffektanalysens maximeringssträvan 
- största möjliga hälsovinst i samhället givet de resurser som står till hälso
och sjukvårdens förfogande. 

Kostnadseffektivitet och prioriteringar 
i svensk sjukvård 
I prioriteringsutredningens delbetänkande (Socialdepartementet 1993) gör 
kostnadseffektivitet officiell entre i den svenska hälso- och sjukvården, såsom 
en tänkbar princip i den etiska plattformen. Utredningen kallar den för effek
tivitetsprincipen och formulerar sig: "Vid val mellan olika verksamhetsom
råden eller åtgärder bör man satsa på det som är mest kostnadseffektivt, om 
allt övrigt är lika" (s. 96). Utredningen motiverar längre ner på samma sida 
sitt förslag: 

Om två behandlingar mot bakgrund av befintlig kunskap bedöms vara lika 
ändamålsenliga och meningsfulla är det i en situation med begränsade resur
ser rimligt att välja den som kostar minst. Det vore till och med orimligt och 

oetiskt att inte göra det eftersom de medel som sparas in kan användas för 
att täcka andra vårdbehov (s. 96). 

I slutrapporten från prioriteringsutredningen (s. 119) konstateras att många 
remissinstanser ansett att principen fått en alltför snäv utformning. Bara 
när "allt annat är lika" skulle kostnadseffektivitet tillmätas betydelse. Utred
ningen ändrar därför principens lydelse: 

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva 
en rimlig relation mellan kostnader och effekt> mätt i förbättrad hälsa och 
höjd livskvalitet (s. 119). 

Utredningen skriver att den nya formuleringen ger en vidare tillämpning, 
men samtidigt blir principen vagare eftersom det råder delade meningar om 
vad som är en rimlig relation mellan kostnader och effekter. Vidare skrev 
man (s.120) att kostnadseffektivitetsprincipen endast bör tillämpas vid jäm
förelser av metoder för behandling av samma sjukdom. 
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Som en konsekvens av prioriteringsutredningens förslag och resonemang 

kom kostnadseffektivitet att uppfattas som en rimlig etisk princip i svensk 
hälso- och sjukvård. Resurser i hälso- och sjukvården har i första hand 
en alternativ användning just i hälso- och sjukvård. En onödigt kostsam 

behandling av en patientgrupp innebär att resurser förbrukas som skulle 
ha kunnat användas för att ge behandling, eller bättre behandling, till en 
annan patientgrupp. 

I den proposition som följde tar regeringen ytterligare steg vad gäller 
betydelsen av kostnadseffektivitet: 

Vi är medvetna om att de förhållanden som flera instanser pekat på i dag är 

en realitet i många landsting. Kravet på kostnadseffektivitet har således fått 

en annan tyngd än tidigare. Vi menar dock att det är angeläget att skilja på 

kostnadseffektivitet när det gäller behandling av enskilda patienter och när 

det gäller sjukvårdens verksamhet i stort. En kostnadseffektivitetsprincip 

som gäller val mellan olika åtgärder för den enskilda patienten måste till

lämpas som utredningen föreslår och vara underordnad principerna om 

människovärde och behov-solidaritet. Däremot är det ytterst angeläget att 

sjukvården strävar efter en hög kostnadseffektivitet när det gäller vårdens 

verksamhet i allmänhet. En sådan kostnadseffektivitet för verksamheten 

i stort kan t.ex. uppnås genom bättre samordning mellan olika enheter, 

ändrade bemanningsscheman, eller ökad beläggning av lokaler (Social

departementet 1996/97, s. 21). 

Ett uttryck för att kostnadseffektivitet accepteras är att hälso- och sjukvårds
lagen får en ny paragraf (HSL 3a): 

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att 

välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten 

den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller 

skadan och till kostnaderna framstår som befogat. 

Här regleras relationen mellan patient och vårdgivare, och vid det beslut som 

vårdgivaren fattar om behandling är kostnad för behandlingen en relevant 
omständighet. Vidare finns en paragraf som föreskriver att organisationen 
ska vara kostnadseffektiv (§28 HSL): 
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Ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den till

godoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 

kostnads effektivitet. 

Regeringen har gått ännu längre i lagstiftningen som ligger till grund för 

beslut om att nya läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen, där kostnads

effektiviteten använts för jämförelser av läkemedelsbehandlingar av olika 
sjukdomar i ett samhälleligt perspektiv: 

Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader för läkemedel 

ska stå i rimlig proportion till den nytta de tillför och att läkemedelskost

naderna inte får medföra att utrymmet för annan angelägen sjukvård minskar. 

Det innebär att tillgängliga resurser ska användas där de gör bäst samlad nytta 

och att kostnaden för en viss insats får vägas mot nyttan av insatsen jämfört 

med kostnad och nytta om resurserna används på annat sätt. Det innebär 

att man vid begränsade resurser kan tvingas göra prioriteringar. Kravet på 

kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna sjuk

domstillstånd än vid mer angelägna (Socialdepartementet 2002, s. 28 och 46). 

Kostnadseffektivitet och den svenska 
modellen för hälso- och sjukvård 
Förutsättningarna för att använda den modell för kostnadseffektivitetsanalys 

som Weinstein, Williams och andra utvecklat är ovanligt goda i svensk 

hälso- och sjukvård. Landsting och regioner är ansvariga för och har beskatt

ningsrätt för hälso- och sjukvård, och kan antingen själva producera vård 
eller köpa från privata producenter. Den folkvalda fullmäktigeförsamlingen 
är det "ombud för allmänintresset att maximera folkhälsan" som modellen 

kräver. Det finns en ekonomisk ram att ta hänsyn till som preciseras genom 
att fullmäktige fastställer en skattesats, och det existerar en "pool" av effek

tiva behandlingar vars sammanlagda kostnad överstiger skatteintäkterna och 
andra intäkter som sjukvårdshuvudmannen har. Det blir därmed nödvän
digt att välja behandlingar som ska implementeras, och ett kriterium ska vara 
kostnadseffektivitet. Figur 5.1 illustrerar hur kostnadseffektivitetsmodellen 

principiellt kan fungera i svenska landsting (i praktiken har dock landstingen 
ännu inte utvecklat ett så systematiskt arbete med kostnadseffektivitet). 
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Vunna QALY per satsad miljon 

10 --+----, 

Budget= 10% 

/ Budget= 11 % 

2 

A B C D E F G H J K L 

FIGUR 5.1 Budgetens storlek och tröskelvärdet för QALY. 

Landstinget/regionen har en viss budget till sitt förfogande och ett antal 
nya interventioner att välja mellan (A-L) och för varje intervention beräk
nas hur många QALY som vinns per satsad miljon. Intervention A åstad
kommer 10 QALY per satsad miljon medan L åstadkommer mindre än 2 

QALY. Interventionerna prioriteras efter deras förmåga att vinna QALY så 
A är det som landstinget först inför, B det som därnäst implementeras o.s.v. 
Interventionerna implementeras en efter en tills hela budgeten är använd. 
Vid skattesatsen 10 kronor (lika med 10 procent i figur 5.1) räcker budget~n 
till att finansiera A-J men inte K och L. 

Att interventionerna K och L inte erbjuds befolkningen kan leda till stort 
missnöje, varför det/de partier som vill höja skatten i nästa val får ökat stöd 
och en ny majoritet bildas efter valet. Skatten höjs nu till n kronor (n procent 
i figur 5.1), budgeten ökar och tillåter att också K och L implementeras. 

Besluten visar också vad en QALY är värd. Intervention J åstadkommer 
2 QALY per satsad miljon, vilket kan skrivas om till en kostnad om 500 ooo 
kr per vunnen QALY. K ger 1,75 QALY lika med 571 ooo per vunnen QALY 
och L åstadkommer 1,5 QALYper satsad miljon, lika med 666 666 kronor 
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per vunnen QALY. Den förra majoriteten gjorde alltså bedömningen att en 
QALY är värd 500 ooo kronor men inte 571 ooo kronor - J implementeras men 
inte K och L. Vi kan därför sluta oss till att tröskelvärdet när beslutet fattades 
låg mellan 500 ooo och 571 ooo kronor per vunnen QALY. Den nya majori
teten vill spendera mer på hälso- och sjukvård och höjer skatten och därmed 
tröskelvärdet. Nu vet vi att detta är minst 666 666 kronor per vunnen QALY. 

Det är således landstingsfullmäktiges beslut om skattesats, och inte indi
vidernas betalningsförmåga, som i teorin bestämmer värdet på en QALY i det 
svenska systemet. Med Tsuchiya & Williams formulering en modell i vilken: 

... health gains are measured not by what the beneficiaries are willing to pay 

for them, but by what funders (e.g. taxpayers or policy-holders) are willing to 

pay for them3 (Tsuchiya & Williams 2001, s. 42). 

Hälso- och sjukvårdssystemet i England har Jikheter med det svenska vad 
gäller finansiering. Också England har en skattefinansierad sjukvård men 
skatten är nationell och bestäms av parlamentet. Ansvaret för att utvärdera 
teknologier ligger på en nationell myndighet, NICE (National Institute of 
Care Excellence). För att NICE ska kunna separera kostnadseffektiva inter
ventioner från icke-kostnadseffektiva måste värdet på QALY bestämmas. 
Apropå hur detta värde skulle bestämmas skrev 2007 ett antal engelska 
hälsoekonomer: 

NICE is, in effect, a threshold-searcher, where the thresholds is logically imp

lied by the combination of the technologies that are available and the budget, 

but is not readily visible~ (Culyer m.fl. 2007, s. 57). 

I Sverige bestäms budgeten för hälso- och sjukvård av ett tjugotal landsting 
och regioner och i England av det nationella parlamentet. I båda fallen är 
det "ombud för allmänintresset", d.v.s. folkvalda som representanter för 
medborgarnas samlade värderingar, som bestämmer vad en QALY är värd. 

3 Ung. "Hälsonytta mäts inte genom vad de som drar nytta av den är beredda att betala för 
den, utan genom vad finansiärerna (exempelvis skattebetalare eller politiker) är beredda att 
betala för den." 
4 Ung: "NICE söker de facto efter trösklar, där trösklarna är logiska följder av kombinationen 
av tillgängliga teknologier och budgeten, men inte omedelbart synliga." 
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Vunna QALY per satsad miljon 
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FIGUR 5.2 Teknologiinnovation och tröskelvärdet för QALY. 

En ny kostnadseffektiv behandling sänker tröskelvärdet. 

Budget 
/ 

När skatten höjs liksom när det är tillväxt i ekonomin ökar utrymmet och 

det blir möjligt att finansiera teknologier med ett högre pris per QALY> om 

skatten sänks faller priset. 

Dessutom har, som framgår av citatet ovan, teknologiernas egenskaper 

vid en viss tidpunkt betydelse. 
Antag att forskningen leder till att en ny och mer effektiv teknologi görs 

tillgänglig, och den resulterar i 3 QALY per satsad miljon. Uppenbarligen 
kvalificerar den i vårt exempel för att bli införd i rutinsjukvård, även utan 

skattehöjning. Den går i princip in i rangordningen i figur 5.1 mellan G och H, 

och en konsekvens blir att J inte längre kan finansieras, se figur 5.2. Det nya 
tröskelvärdet bestäms därmed av I och ökar till 3 QALY per miljon (eller 

333 333 kronor per vunnen QALY). 
Det är således både budgetens storlek och teknologiernas effektivitet som 

bestämmer vad en QALY är värd (tröskelvärdet). Värdet förändras därmed 

över tid och skiljer sig i princip mellan olika huvudmän, beroende på framför 
allt olika skattenivå. 
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TABELL 5.1 Exempel på klassificering av kostnadseffektkvoter i Naticnella 

riktlinjer inom allmän hälso- och sjukvård 

Låg 

Måttlig 

Hög 

Mycket hög 

Under 100 000 kr pe-QALY 

100 000-4;19 000 kr per QALY 

500 000-1 000 000 kr per QALY 

Över 1 000 000 kr per QALY 

Så här långt har vi i Sverige knappast alls empiriskt studerat det faktiska 

värdet av en QALY, men inom ramen för de prioriteringsarbeten som genom

förts ( t.ex. i Västerbotten) öppnas nya möjligheter. 
I brist på mer precisa empiriska studier har framför allt Socialstyrelsen 

etablerat tumregler, se tabell 5.1 (Socialstyrelsen 2010). Tröskelvärdet anses 

ligga vid 500 ooo kronor per vunnen QALY, så ~'låg" och "måttlig" kostnads

effektivitetskvot accepteras regelmässigt medan "hög" accepteras mer i 

undantagsfall om andra prioriteringskriterier talar för att interventionen 

bör ges hög prioritet. 

De beslut som TL V fattar angående nya läkemedel ger också en viktig 
signal om samhällets betalningsvilja när även andra aspekter vägs in som 
t.ex. sjukdomens svårighetsgrad vägs in (se vidare kapitel 9). 

HUR RÄKNAS KVOTEN UT? 

Anta att det genomförs en utvärdering av de hypotetiska behandlingarna A 
och B som riktar sig mot samma hälsotillstånd. B är ett alternativ till A, och 

en patient ges antingen A eller B, inte både A och B. Kostnader, besparingar 

och vunna QALY mäts i en klinisk utvärdering (tabell 5.2). Första steget i 

analysen är att beräkna en nettokostnad. En effekt av behandlingarna är 

att behovet av sjukvård i framtiden minskar, och det kan räknas om till en 
besparing. Kostnad minus besparing är lika med nettokostnaden. 

TABELL 5.2 Kostnader och effekter vid behandling med A eller B. 

Behandling Kostnad Besparing Nettokostnad 

A 

8 

100 000 

200 000 

20 000 

30 000 

80000 

·70 000 

Vunna QALY 

0,3 

0,4 
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TABELL 5.3 Genomsnittlig och inkrementell kvot för A och B. 

Behandling 

A 

B 

B-A 

Nettokostnad 

80 000 

170 000 

90 000 

QALY:s 

0,3 

0,4 

0,1 

Kronor per QALY 

266 667 

425 000 

900 000 

I tabell 5.3 räknas kostnadseffektkvoten fram. Nettokostnaden för A på 

80 ooo kronor delat med antalet vunna QALY, lika med 266 667 kronor 

per QALY, brukar kallas den genomsnittliga kostnadseffektivitetskvoten. 

Proceduren upprepas för B vilket ger kvoten 425 ooo kronor. Det är nu lock

ande att dra slutsatsen att också B är kostnadseffektiv, d.v.s. ligger i intervallet 

100 000-499 ooo kronor i tabell 5.1. Men den korrekta jämförelsen av A och 

Bär den sista raden i tabell 5.3 - alltså B-A lika med 900 ooo kronor per 

vunnen QALY. Logiken är följande: Bär ett alternativ till A och vi frågar 

oss: Hur mycket bättre är B? Bär bättre och effekten ökar med 0,1 QALY. 

Nästa fråga är förstås hur mycket dyrare Bär. Kvoten mellan kostnads

ökning och effektökning kallas inkrementell kostnadseffektkvot (på engelska 
ICER = Incremental Cost-Effectiveness Ratio). 

Summering 
Kostnadseffektanalysen är numera etablerad i svensk sjukvård, och har en 

tydlig roll i såväl lagstiftning som den Nationella modellen för prioritering 

(se kapitel 7) och Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella rikt

linjer. Utbudet av sådana analyser i andra länder har också ökat kraftigt 

under de två senaste decennierna. I praktiken är dock arbetet med kostnads

effektanalyser tidskrävande och uppgifter om kostnadseffektivitet gällande 

svenska förhållanden saknas på många områden. Visserligen är de förut

sättningar som vår svenska hälso- och sjukvårdsmodell ger gynnsamma, 

men sjukvårdshuvudmännen har knapphändigt med information, och när 

beslut fattas förlitar man sig i allmänhet på tumregler av det slag som statliga 

myndigheter såsom Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmåns

verket etablerat. 
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Att skapa ett kunskapsunderlag 
PER CARLSSON & LARS SANDMAN 

En viktig del i ett välgrundat prioriteringsbeslut i hälso- och sjukvården är fakta 

om olika undersökningar och behandlingars effekter, kostnadseffektivitet, etiska 

och andra relevanta konsekvenser. Fakta kan vara av olika karaktär. Vanligtvis 

tänker vi på vetenskapliga artiklar och rapporter men i prioriteringsbeslut behöver 

även erfarenhetsbaserad kunskap vägas in. Sverige är i hög grad beroende av 

klinisk forskning och kunskapssammanställningar som görs i andra länder. 

Under de senaste två decennierna har både metodiken och arbetsformerna för 

systematiska översikter utvecklats och blivit mer enhetliga ur metodsynpunkt, 

vilket underlättar användning av underlag från andra länder. Även organiserat 

samarbete mellan länder har ökat, inte minst inom den Europeiska unionen. 

Ett nytt synsätt växte fram under 1960-talet när det gällde utvärdering av 

effekter av olika medicinska insatser. Bland andra den engelska läkaren 

Archie Cochrane bidrog med boken Effectiveness and Efficiency - Random 

reflections on Health services till att uppmärksamma nödvändigheten av att 

utvärdera olika behandlingars resultatet av vården med hjälp av vetenskap

liga studier (Cochrane 1972). Han såg behovet av att kliniskt verksamma 

läkare själva tog initiativ till vetenskapliga utvärderingar. Särskilt behovet 

av randomiserade studier betonades. 

Vid den här tiden väcktes också ett intresse för utvärderingar på den politiska 

nivån framför allt i USA. Den amerikanska kongressen krävde redan under 

1970-talet att större investeringar i nya medicinska metoder skulle bli föremål 

för allsidiga utvärderingar som på engelska kallas Health Technology Assess

ment (HTA). De viktigaste särdragen i en allsidig teknologivärdering är att den 

analyserar förväntade konsekvenser ur flera aspekter och inbegriper till exempel 

medicinska, ekonomiska, etiska och sociala effekter på kort och lång sikt. 
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PER CARLSSON & LARS SANDMAN 

Sverige var tidigt med att anamma detta tänkesätt och bildade Statens 

beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) 1987 - världens första 

nationella s.k. HTA-agency. Redan år 1985 etablerades Centrum för utvär
dering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet med ekonomiskt 

stöd från Landstinget i Östergötland. 
Den breda ansats för HTA som förordades vid den här tiden har dock 

sällan tillämpats i praktiken. De analysmetoder som senare utvecklades och 

fick stor spridning var int1uerade av klinisk epidemiologi som utvecklades 

under 1980-talet framför allt i Kanada och USA, medan utvecklingen av 

hälsoekonomiska analysmetoder påverkats mycket från England. 

Betydelsen av att ta reda på hur olika medicinska åtgärder fungerar fick ett 

brett genomslag i vården genom introduktionen av begreppet Evidence Based 
Medicine (EBM). EBM är en syntes av olika vetenskapliga inriktningar med 
ett tydligt kliniskt perspektiv och salufördes företrädesvis av läkare. EBM 

brukar definieras som en samvetsgrann, explicit och förnuftig användning 
av nuvarande bästa bevis för att fatta beslut om vården av enskilda patienter 
med hänsyn tagen till läkarens kompetens och patientens önskemål. Det 

syftar till att bedöma styrkan hos bevisen för riskerna och fördelarna med 

behandlingar (inklusive avsaknad av behandling) och diagnostiska tester. 
Detta med syfte att hjälpa verksamma kliniker att förutsäga huruvida en 

behandling kommer att göra mer nytta än skada. 
EBM fick stor uppmärksamhet och iden fick snabb spridning inter

nationellt under 1990-talet. Utvecklingen av ,,EBM-rörelsen,, förstärktes av 

den samtida utbyggnaden av Internet som på ett helt revolutionerande sätt 
ökade tillgången till information i form av vetenskapliga data för enskilda 

användare. Etablering av Cochrane Collaboration 1993, ett nätverk domine
rat av kliniskt verksamma läkare som utför systematiska litteraturöversikter, 
var ett sätt att systematisera och kvalitetssäkra det stora utbudet av veten

skapliga studier med varierande kvalitet och relevans. Initialt saknades till 
exempel den hälsoekonomiska aspekten i dessa medicinskt inriktade sam

manställningar. Med tiden har betydelsen av att inkludera hälsoekonomiska 
analyser i underlag för beslut om medicinska åtgärder ökat om än långsamt. 
Utbudet av medicinska kunskapsöversikter har generellt ökat mycket kraf

tigt. Mellan 1994 och 2009 växte antalet systematiska översikter publicerade 
i Medline från knappt 500 per år till cirka elva gånger så många femton år 
senare (Booth m.fl. 2011). 
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I Sverige har SBU i hög grad bidragit till utvecklingen av ett systematiskt 

arbetssätt för att ta fram evidens (se vidare om SBU:s uppdrag i kapitel 9). 

Systematisk granskning av vetenskaplig litteratur 
Den metod som SBU numera arbetar efter finns sammanställd i en handbok 

för utvärderingar i hälso-och sjukvården (SBU 2013). I korthet kan arbetet med 

att ta fram en systematisk litteratursammanställning beskrivas i ett antal steg 

som kan variera något i innehåll. I steg 1 formuleras den frågeställning som ska 

besvaras och vidare fastställer projektgruppen, som knyts till SBU, inklusions

och exklusionskriterier för de studier som ska tas med i granskningen. Ett 

vanligt använt verktyg vid precisering av frågeställning är den så kallade PICO

modellen. Där definieras den studerade metoden och dess tillämpningsområde. 

FAKTARUTA 6.1 

PICO-modellen 

Population: Definition av målgruppen 

Intervention: Definition av metoden 

Comparator: Definition av jämförelsemetoden 

Outcome: Primära och sekundära effektmått, komplikationer 

och biverkningar, hälsoekonomiskt resultatmått 

I faktaruta 6.2 visas ett exempel på en "PICO" från ett SBU Alertprojekt om 

metod för kontroll av fibrosgrad (sjuklig bindvävsökning) hos patienter med 

hepatit. Den övergripande frågeställningen är vilket vetenskapligt underlag 

det finns för införandet av metoden FibroScan för att värdera graden av 

fibrosutveckling i levern. Den gängse använda metoden är att ta vävnads

prover (biopsier) från levern. 

I andra steget görs en litteratursökning enligt de inklusions- och 

exklusionskriterier som bestämts. Minst två personer läser och gör en grov

sållning utifrån artiklarnas sammanfattningar. Kvarstående artiklar läses 

i sin helhet av minst två personer. Här ingår först att bedöma hur relevanta 

studierna är i förhållande till frågeställningen. Anledningen till att artiklar 

utesluts kan vara att interventionen eller kontrollåtgärden inte är relevanta 
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FAKTARUTA 6.2 

Exempel på frågeställning enligt PICO-modellen 

Patient: Patienter med genomgången hepatit C-infektion, hepatit 
B-infektion eller annan leversjukdom som kan leda till fibrosutveckling 

och cirrhos. 

Intervention: Uppföljning av fibrosutveckling i levern med FibroScan. 

Jämfört med: Andra metoder där leverbiopsi måste ingå som en del. 

Effektmått: Sensitivitet, specificitet, likelihood-ratio och/eller ROC-kurva 

för testutfall, säkerhet. 

Källa: SBU. 

för svenska förhållanden eller att uppföljningstiden i studien inte är till

räckligt lång. Exempelvis i en SBU Alertrapport om fosterdiagnostik (SBU 

2012) granskades sammanfattningar i 348 artiklar varav 119 granskades i sin 

helhet. Sexton artiklar blev föremål för en noggrann kvalitetsgranskning. 

Vid kvalitetsgranskningen görs bedömningen med hjälp av en gransk
ningsmall (checklista) för att avslöja eventuella systematiska fel som kan 

ha påverkat studiens resultat. Därefter ställs viktiga uppgifter samman i en 

tabell varefter studiernas kvalitet fastställs. Studiedesign är en viktig aspekt. 

Randomiserade studier som är relevanta och välgjorda bedöms i regel ha låg 

risk för risk för systematiska fel (bias). Observationsstudier och kvalitativa 

utvärderingsstudier har med tiden uppmärksammats mer. Om man vill 

skapa en djupare förståelse av patienters upplevelse av ett visst hälsotillstånd 

eller en vårdinsats kan detta kräva en kvalita::iv forskningsinsats. SBU har 

tagit fram en särskild granskningsmetodik för kvalitativa studier (SBU 2013). 

Uppgiften att gradera de olika studiernas kvalitet är grannlaga och kräver 

i regel att flera personer diskuterar sina olika bedömningar. När det redan 

finns systematiska litteraturöversikter från andra länder används sådana om 

frågeställningen överensstämmer med SBU-projektets fråga och översikten 

bedöms tillförlitlig. 

Det finns olika sätt att väga samman resultaten från de olika studierna. 

Om det finns flera studier av den studerade interventionen som genomförts 
på ett likartat sätt kan det bli aktuellt att sammanföra resultaten i en så 

kallad metaanalys. 
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Avslutningsvis graderas evidensen och slutsatser om effekten formuleras. 

Evidensgraderingen baseras på en syntes av resultat från enskilda studier 
samt bedömning av styrkan på det vetenskapliga underlaget samt expertkun

skap. Sedan några år använder SBU och andra myndigheter det så kallade 

GRADE-systemet1 (Gyatt m.fl. 2011), som är en metod för att sammanställa 

evidens. GRADE:s evidensgradering bygger på en fyrgradig skala från 

starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag. Systemet 

är framtaget för att evidensgradera interventions-/behandlingsstudier. Evi

densstyrkorna blir med SBU:s terminologi starkt, måttligt, begränsat och 

otillräckligt vetenskapligt underlag. Begränsat underlag kan vara tillräckligt 

för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, 

t.ex. att kostnadseffektiviteten är rimlig och metoden är etiskt acceptabel. 

Hälsoekonomiska utvärderingar 
Ur ett prioriteringsperspektiv är tillgången på fakta om kostnadseffektivitet 
central. Vid granskning av hälsoekonomiska utvärderingar finns också flera 

olika checklistor att utgå fr~n. SBU har tagit fram en mall för kvalitetsgransk
ning av hälsoekonomiska studier som bygger på den internationellt ofta refe

rerade checklistan av Drummond m.fl. (1997). Det finns också nationella och 
lokala riktlinjer för hur hälsoekonomiska analyser bör utföras som används 

som stöd vid kvalitetsgranskningen. En sådan riktlinje som spelat en stor roll 

i Sverige vid prioriteringsbeslut för läkemedel har tagits fram av föregångaren 
till TLV, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN 2003). Faktaruta 6.3 presenterar 

en förkortad version av de allmänna råden. 
Vid införande av nya metoder saknas ofta hälsoekonomiska studier som är 

relevanta för svenska förhållanden. Det gäller särskilt vid prioriteringsbeslut 
om införande av nya metoder som är relativt dåligt studerade över huvud taget, 
eller när uppföljningstiden i kliniska studier är kort i förhållande till när effek

ten infaller. Därför är behovet stort av att göra sådana studier utifrån svenska 
förhållanden, när prioriteringsbesluten förväntas få stora konsekvenser och när 
kostnadseffektivitet har en avgörande betydelse för beslut. Staten har därför via 

sina myndigheter en viktig roll när det gäller att bistå landsting och kommuner 
vid prioriterings beslut. Detta framhålls i utredningen Gör det enklare! - Slut
betänkande av statens vård- och omsorgsutredning (Socialdepartementet 2012): 

1 GRADE: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. 
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FAKTARUTA 6.3 

Exempel på TLV:s riktlinjer för hälsoekonomiska analyser 

Vilka kostnader och intäkter bör ingå? Den hälsoekonomiska 

analysen bör göras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Val av jämförelsealternativ: Kostnader och hälsoeffekter vid användning 

av det aktuella läkemedlet bör jämföras med de i Sverige mest relevanta 

alternativa behandlingarna. 

Val av patientgrupp: Analysen bör omfatta hela den patientpopulation 

som ansökan om subvention avser. Separata beräkningar bör göras 

för olika patientgrupper där behandlingen förväntas ha olika 
kostnadseffektivitet. 

Analytisk metod: Kostnadseffektanalys är rekommenderat, med 

kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) som effektmått. Vid behandlingar 
som påverkar överlevnaden bör både vunna QALY och vunna levnadsår 

redovisas. 

Kostnader: Samtliga relevanta kostnader förknippade med behandling 

och sjukdom bör identifieras, kvantifieras och värderas. 

Tidshorisont: Tidshorisonten för analysen ska täcka den period då de 

huvudsakliga hälsoeffekterna och kostnaderna uppstår. För behandlingar 
som påverkar överlevnaden måste ett livslångt perspektiv för analysen 

användas. 

Diskontering: Såväl kostnader som hälsoeffekter bör diskonteras med tre 

procent.2 

Hantering av osäkerhet i resultatet. Känslighetsanalys av centrala 

antaganden och parametrar är ett viktigt moment vid hälsoekonomiska 
analyser. 

Att använda modellanalys: Analyser som baseras på god empiri har en 
styrka. Det är dock ofta nödvändigt att använda modellering för att den 

hälsoekonomiska analysen ska täcka den relevanta tidshorisonten. 

2 Med diskontering menas att det framtida värdet på kostnader och hälsoeffekter minskas med 
en viss procentsats. Syftet är att ge beslutsfattaren en mer rättvis bild av framtida konsekvenser. 
Bland annat är det ett sätt att ta hänsyn till osäkerheten om vad som händer i framtiden. 
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Målen är att undvika dubbelarbete och nå en bättre kvalitet inom givna 

kostnadsramar. Ett annat skäl är att uppmuntra landsting och kommuner 

att se till kostnadseffektivitet i ett samhällsperspektiv och undvika regionala 

variationer i tillgången på vård och åtgärder (s. 387). 

Utredningen föreslår att framtagande och spridning av kunskap till stöd för 
prioriteringar, som i dag utförs i flera statliga myndigheter, samlas till en 
kunskapsmyndighet för hälsa, vård och omsorg. 

När evidensen är svag 
Vid många prioriteringsbeslut ställs beslutsfattaren inför problemet att det 
vetenskapliga faktaunderlaget är svagt eller saknas helt. Det gäller ofta vid 
behandling av barn eller äldre patienter med flera samverkande sjukdomar 
som sällan ingår i kliniska utvärderingar. Men det kan även gälla behand
lingar till yngre vuxna när det finns önskemål att starta med nya till synes 
lovande behandlingar. Nya metoder har sällan studerats under en längre tid, 
så data som visar effekten under lång tid saknas och sällan förekommande 
biverkningar har inte hunnit visat sig. Ett sådant aktuellt exempel gäller 
narkolepsi som biverkan vid vaccination för svininfluensa. 

När det saknas vetenskapliga utvärderingar av en metod kan det dock 
finnas praktikbaserad kunskap som är värd att beakta vid prioriterings beslut. 
Denna erfarenhets baserade kunskap kan vara mer eller mindre systematiskt 
dokumenterad. De finns olika så kallade konsensusmetoder för att systema
tisk sammanställa erfarenhetsbaserad kunskap om metoders effekter. Exem~ 
pel på sådana metoder är Delfimetoden, den nominella gruppens teknik och 
konsensuskonferenser (Bohlin 2009). Gemensamt för dessa metoder är att 
man på ett strukturerat sätt försöker fånga experters erfarenhetsbaserade 
kunskap och att det finns moment av interaktion, samspel eller samver
kan mellan experter. Konsensusmetoderna kommer främst till sin rätt när 
en metod är ny, d.v.s. innan resultat från klinisk forskning hunnit komma 
fram eller inom områden där det av olika skäl inte gjorts vetenskapliga 
utvärderingar. 
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Etisk analys 
I samband med att det genomförs systematisk granskning av ett vetenskap

ligt underlag som grund för prioriteringsbeslut är det också angeläget att 
analysera om nya behandlingsmetoder väcker några specifika etiska fråge
ställningar som kan påverka prioriteringen. En fråga som ibland diskuteras 
i detta sammanhang är om den etiska analysen ska göras i samband med 
den systematiska litteratursammanställningen eller om den snarare ska vara 
del i den beslutsprocess där sammanställningen ska användas. Det finns 
ett antal argument för att påbörja den etiska analysen parallellt med den 
systematiska sammanställningen av effekter och kostnadseffektivitet. Dels 
använder man sig ofta av kliniskt verksamma personer i denna samman
ställning och deras kunskap och erfarenheter är värdefulla även vid den 
etiska analysen. Dels finns det skäl att i ett tidigt skede kunna identifiera 
etiska problemställningar som kan kräva en mer fördjupad etisk analys för 
att den fortsatta beslutsprocessen inte ska bli fördröjd. I detta sammanhang 
tar vi dock inte upp i detalj hur processen för den etiska analysen ska se ut 
och huruvida den kräver stöd av professionell etisk kompetens eller inte. 
En viktig tanke bakom utformandet av den form av analysinstrument som 
redovisas nedan är dock att de ska underlätta för andra än professionella 
etiker att göra en inledande etisk bedömning. 

I den internationella litteraturen finns det ett antal generella analysinstru
ment som kan användas vid utvärderingar av medicinska metoder (Hofmann 
2005, EUHTAnet 2008). Samtidigt har dessa utformats för att passa en mängd 
olika nationella sammanhang och är därför inte alltid så väl anpassade till 
de specifika förutsättningar som finns i ett visst nationellt sammanhang. Av 
det skälet har Lars Sandman, en av författarna till detta kapitel, tagit fram 
en modell för etisk analys i samband med allsidiga utvärderingar av nya 
metoder. Modellen tar hänsyn till de specifika förutsättningar som finns 
inom svensk offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Analysmodellen har 
i olika versioner använts i samband med projekt kring nationella medicinska 
indikationer, av HTA-enheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och av 
SBU. Analysinstrumentet består av 15 frågor inklusive avslutande slutsatser 
och presenteras översiktligt i följande matriser: 
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FIGUR 6.1 Etisk analysmodell vid bedömning av nya metoder. 

Nr Frågor relaterade till vårdens mål Svar/ kommentar 

2 

Hur påverkar metoden patientens 

hälsa, livskvalitet och livslängd 
utifrån ett patientperspektiv? 

Här tar man upp sådant som inte täcks av de effektmått 
som redovisas i litteratursökningen Framförallt är det 
väsentligt att ta upp biverkningar och reflektera över vad 
de redovisade måtten betyder ur ett patientperspektiv 

----
Hur stor svårighetsgrad har 
det tillstånd som metoden ska 
behandla? 

Utifrån den etiska plattformen påverkar svårighets
graden vilken prioritet metoden bör få. 

Nr Frågor relaterade till etiska ramar Svar/kommentar 
för hur vårdens mål kan uppnås 

3 

4 

5 

6 

Hur påverkar metoden 
människosyn, människovärde 
eller jämlikhet? 

Hur påverkar metoden 
patientens autonomi? 

Hur påverkar metoden 
patientens fysiska, moraliska 

och personliga integritet? 

Är metoden kostnadseffektiv? 

Här tar man upp sådant som kan påverka människors lika 

tillgång till hälso- och sjukvård och i förlängningen även 
lika utfall när det gäller hälsa. 

Här tar man både upp om metoden påverkar patientens 
autonoma förmåga och möjligheter men även om det 
ställs speciella krav på information för att patientens 
informerade val av metoden ska kunna respekteras. 

Här tar man upp hur patientens integritet påverkas när det 

gäller den fysiska kroppen och rummet kring patienten, 
patientens moraliska värderingar och när det gäller 
användningen av känslig information kring patienten. 

I den mån detta inte är den del av den systematiska 
litteratursammanställningen i övrigt 

Nr Frågor relaterade till andra etiskt Svar/kommentar 
relevanta effekter av metoden 

8 

9 

10 

11 

Vilka övriga resursmässiga 
effekter medför metoden? 

Står metoden i strid med 
professionella värderingar? 

Innebär metoden en förändring 
av den professionella rollen 

gentemot patienten? 

Innebär metoden påverkan på 
eller ställer krav på engagemang 
från tredje part? 

Finns det lagstiftning, regler, 
riktlinjer eller andra styrdokument 
som har relevans för metoden? 

Här tar man upp sådant som huruvida införandet av 
metoden kan leda till undanträngning av annan väsentlig 
vård 

Här tar man upp om det finns värderingar hos de 

professioner som ska arbeta med metoden som kan 
försvåra metodens användning. 

Här tar man upp om metoden leder till ansvars
förskjutningar mellan profession och patient. 

Här tar man upp om det finns andra grupper som 
påverkas av metoden eller om metoden förutsätter 
att exempelvis närstående deltar i vården, 

Här tar man exempelvis upp svensk lagstiftning, interna
tionella överenskommelser, nationella och regionala 
riktlinjer etc. 

(forsätter på nästa sida) 
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Figur 6.1 [forts.] 

12 Finns det risk för att samhälleliga Här tar man upp om det finns etablerade värderingar i 
värderingar eller gruppvär::Jeringar samhället i stort eller hos vissa grupper som kan leda till 
kan komma i strid med metoden? att metoden ifrå1;iasätts. 

13 Finns det olika särintressen som 
kan påverka, alternativt påverkas 
av, införandet av metoden? 

Här tar man upp om det finns grupper som utifrån sina 
intressen kan ha synpunkter på metodens användning, 
exempelvis patientgrupper, läkemedelsindustri etc 

14 Kan införandet av metoden påverka H3r tar man upp om metoden på sikt kan påverka tilliten 
tilliten till hälso- och sjukvården? till hälso- och sjukvården. 

Nr Slutsatser 

15 Finns det etiska skäl som talar 
emot att införa metoden? så fall, 
bedöms de som tillräckligt tungt 
vägande för att metoden inte bör 
införas? 

Finns det möjlighet att modifiera 
metoden eller omständigreter 
kring dess införande som kan 
hantera dessa etiska invändningar? 

Finns det etiska skäl som talar för 
att införa metoden? 

Summering 

Svar/kom men tar 

H3r gör man en ~ammanvägning utifrån svaren på 
de ovanstående =rågorna och försöker dra en slutsats 
angående huruv da det finns etiska skäl som talar emot 
eller för metoden och om dessa etiska skäl kan kräva 
rr.odifieringar av metoden eller hur den används. 

Fakta om olika åtgärders effekter och kostnadseffektivitet är en viktig aspekt 

vid prioriteringsbeslut. Det har skett en kraftig framväxt av vetenskapliga 

utvärderingar av olika metoder/åtgärder inom hälso- och sjukvården. Trots 

detta saknas ofta allsidiga vetenskapliga underlag vid prioriteringsbeslut. Det 

är därför angeläget att statliga myndigheter tar ett stort ansvar för att bistå 

landsting och kommuner i deras beslutsfattande. Det gäller framtagning av 

systematiska översikter kring effekter, hälsoekonomiska analyser och etiska 

konsekvensanalyser. Likaså är det viktigt att Sverige skapar bra förutsätt

ningar för att tillgodogöra sig kunskapsöversikter och prioriteringsbeslut 

som görs i andra länder. 
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Nationell modell för öppna 
prioriteringar 
MARI BROQVIST 

I förarbetet till riksdagsbeslutet om prioriteringar som lades fast på 1990-talet, 

underströk den dåvarande regeringen att aktörer i hälso- och sjukvården är 

skyldiga att utforma metoder som möjliggör för medborgare att förstå på vilka 

grunder prioriteringar görs. Förhoppningen var att detta skulle underlätta det 

demokratiska samtalet och medborgarnas acceptans av nödvändiga priori

teringar. Men metoder behövs också för att underlätta dialog inom sjukvården 

mellan olika aktörerför att skapa gemensam förståelse för prioriteringar och dess 

grunder. En sådan metod, den nationella modellen för öppna prioriteringar inom 

hälso- och sjukvård, presenteras i detta kapitel. I kapitel 9-12 ges flera exempel 

på hur modellen tillämpas av myndigheter, landsting och i delar av landstingens 

sjukvårdsverksamhet. 

Internationellt finns det i dag flera olika metoder för att systematiskt hantera 

beslutsprocesser som berör prioriteringar och som tar hänsyn till ett flertal 

kriterier och komplex information. Dit hört.ex. multikriterieanalysmetoder 

(MKA) som består av numeriska analyser i syfte att rangordna alternativ 
eller helt enkelt för att skilja acceptabla alternativ från icke-acceptabla. Här 
finns inga givna preferenser som ska värderas och viktas utan beslutsfattarna 
måste själva definiera vad analysen ska omfatta (Baltussen & Niessen 2006). 

Hittills har dock kvantitativa multikriterieansatser använts relativt begränsat 

vid resursfördelning inom hälso- och sjukvården. 
En annan internationellt beskriven metod för att systematisera under

lag för prioriteringar är programbudgetering och marginalanalys (PBMA). 

Metoden har sin grund i ekonomisk teori kring alternativkostnad och 

marginalnytta och fokuserar på förän~ringar i resursanvändning (investe
ringar och ransoneringar). Utöver ekonomiska aspekter kan hänsyn också 
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tas till andra typer av data, som epidemiologi eller attitydundersökningar 
bland allmänhet och patienter, beroende på i vilket sammanhang som PBMA 
ska användas (Mitton & Donaldson 2002). 

Den metod som presenteras här, den nationella modellen för öppna 

prioriteringar, syftar också till att skapa systematik och mer genomtänkta 
beslut som kan förklaras. Den skiljer sig dock på flera sätt från metoderna 
ovan. Den största skillnaden är att den i huvudsak är en kvalitativ metod som 
utgår från en etisk värdegrund, nämligen den etiska plattformen i riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar (Socialdepartementet 1996/97, 1982) som sätter 
ramar för vilka kriterier som ska ingå i analysen.1 Den etiska plattformen 
med sina principer om människovärde, behov-solidaritet samt kostnads
effektivitet (se kapitel 1 och 3), är tänkt att vägleda olika beslutsfattare i vården 
när det gäller resursfördelningsfrågor av olika slag. 

Även om det fanns en bred uppslutning inom hälso- och sjukvården kring 
värdegrunden så visade det sig snart att plattformen i sig inte uppfattades 

vara ett tillräckligt stöd i det konkreta prioriteringsarbetet. Olika aktörer 
började fundera över hur riktlinjerna skulle kunna omsättas i mer handfasta 
metoder. Landstinget i Östergötland var ett av de första landstingen som 
prövade på att konkretisera principerna i ett slags modell (Landstinget i 
Östergötland 2004). I samband med att Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta 
fram nationella riktlinjer för olika sjukdomsgrupper som också skulle inklu
dera prioriteringar, blev behovet av en mer enhetlig arbetsmodell tydligt. 

På initiativ av Socialstyrelsen och Prioriteringscentrum enades år 2006 

ett flertal aktörer inom svensk hälso- och sjukvård, landsting och regioner 
samt flera vårdyrkesförbund, kring vad som fick namnet Nationell modell 
för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård (Carlsson m.fl. 2007). 

"Nationell" markerar denna enighet om utformningen av modellen och 
speglar också ambitionen att skapa en gemensam grund för att kunna göra 
rangordningar över hela landet på ett mer likformigt sätt. Modellen revidera
des 2011 framför allt för att öka tydligheten i arbetsbeskrivningen och det är 
den versionen som i korthet presenteras här (Broqvist m.fl. 2011). Se figur 7.1. 

1 Det finns förstås andra skillnader mellan metoderna. Till exempel är inte den svenska 
nationella modellen en numerisk, kvantitativ analysmetod. Syftet med detta kapitel är dock 
inte att jämföra ovanstående metoder i detalj varför vidare jämförelser dem emellan lämnas 
därhän. 
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FIGUR 7.1 Illustration av av arbetsstegen i den nationella modellen 

för öppna prioriteringar. 

Tillämpning av modellen 
Prioriteringsarbeten kan organiseras på många olika sätt och hur detta 

optimalt ska ske finns i dag olika uppfattningar om. Dialog och interaktion 

mellan olika parter tycks dock vara en viktig ingrediens (se kapitel 8). För att 
öka förutsättningarna för att öppet redovisa prioriteringar, deras grunder 

och konsekvenser såväl internt inom vården som externt mot befolkningen 
behövs ett systematiskt sätt att resonera kring prioriteringar. Detta är ett av 

modellens viktigaste syften; att skapa trygghet hos olika beslutsfattare och 
ge dem möjligheter att förklara hur man tänker och handlar när man ska 

följa riksdagens riktlinjer. Ett annat viktigt syfte med modellen är förstås 

även att skapa förutsättningar för att försäkra sig om att förhållandevis mer 

resurser fördelas till ändamålsenlig och effektiv vård till personer med de 
största behoven. 

Eftersom riksdagens riktlinjer för prioriteringar gäller för alla besluts
fattare inom hälso- och sjukvård som har att hantera resursfördelning, kan 

den nationella modellen tillämpas av alla aktörer i offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård, inom såväl landsting och kommuner som privata vård

givare. Idag finns många exempel på detta. Flera myndigheter använder 

modellen somt.ex. Socialstyrelsen i sitt riktlinjearbete (kapitel 9). Ett antal 
landstingsövergripande prioriteringsarbeten har gjorts där modellen använts 
för att göra horisontella prioriteringar mellan olika verksamhetsområden 

(kapitel 10). Modellen är använd i flera prioriteringsarbeten initierade på 
verksamhetsnivå, inte minst inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet 

med flera olika professioner engagerade (Ahlström m.fl. 2008, Andren 
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m.fl. 2011, Edin m.fl. 2011). Hittills har modellen tillämpats för att skapa 
beslutstöd för prioriteringar på gruppnivå men i dag pågår även försök med 
att använda modellen som beslutstöd för prioriteringar på individnivå, t.ex. 
inom hjälpmedelsverksamhet. Det som beskrivs i detta kapitel gäller dock 

prioriteringar på gruppnivå. 
Samtidigt som modellen har rönt intresse och spridits inom svensk hälso

och sjukvård är det viktigt att hålla i minnet att modellen inte ger svar på 
alla frågor som berör resursfördelning i vården. Med hjälp av modellen kan 
deltagarna i ett prioriteringsarbete t.ex. enas om vad som bör anses som lägst 
prioriterat i den egna verksamheten, men den ger inte svar på vad som kan 
anses som acceptabel behovstäckning. Var den gränsen går är i slutänden 
upp till varje huvudman att bestämma. Inte heller får modellen ses som 
ett enkelt "regelverk" eller mall som leder till att det faller ut givna priori
teringar. Genomtänkta processer som känns meningsfulla för deltagarna 
med stort inslag av dialog har visat sig framgångsrika för att få acceptans för 
prioriteringar. I sådana dialoger kan modellen ge ett stöd och en systematik 
som behövs för att närma sig dessa svåra frågor. Hur olika myndigheter, 
landsting och verksamheter organiserar prioriteringsarbetet med stöd av 
den nationella modellen kan däremot se mycket olika ut. 

Syfte och omfattning av prioriteringsarbetet 
Även om prioriteringar på ett övergripande plan alltid handlar om resurs
fördelningsfrågor så kan det finnas många olika skäl till att göra ett syste
matiskt prioriteringsarbete. Det finns kanske uppmärksammade resurs
fördelningsproblem som behöver lösas? Står en verksamhet inför ett 
sparbeting där effektiviseringar inte är tillräckliga och där man i stället måste 
ta ställning till vilka begränsningar, ransoneringar, som måste göras? Eller 
gör den snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder och vårdinsatser att 
beslutsfattare inom vården måste välja vilka nya insatser som ska satsas på i 
första hand? Erfarenhet av gjorda prioriteringsarbeten talar för att tydlighet 
i orsaker till och målen med prioriteringsarbeten är viktiga för att uppnå ett 
resultat som ger den vägledning i resursfördelning som verksamheten behö
ver. De som ska tillämpa modellen måste bestämma vad den prioriteringsord

ning som tas fram (ofta i form av en lista) ska användas till. Det kan exempel- • 
vis handla om att skapa beslutstöd och underlag för kliniskt vårdarbete 
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- vad bör personalen inrikta sina insatser mot i första hand och vad kan de 
göra mindre av eller kanske helt upphöra med att göra? Kanske handlar det 

om att få underlag för omfördelning av resurser som i exemplet Västerbottens 

läns landsting (kapitel 10). Eller som i fallet med den habiliteringsenhet som 

presenteras i kapitel 12, där underlag behövdes både för att utmejsla utmönst

ringar av ineffektiva åtgärder och för att göra ransoneringar för att kunna 

införa nya behovsgrupper och insatser i verksamheten. 

Syftet med prioriteringsarbetet styr vad diskussionen ska omfatta och 
på vilket prioriteringsområde den nationella modellen ska tillämpas. 
En sådan diskussion kan omfatta alltifrån en professions åtgärder för en 

specifik behovsgrupp inom ett visst verksamhetsområde (exempelvis sjuk
sköterskors insatser för diabetespatienter i primärvård) till att omfatta ett 

helt landstings hälso- och sjukvårdsverksamhet. Låt oss följa ett exempel på 

hur modellen använts inom primärvården. 

På en vårdcentral initierade ledningen ett prioriteringsarbete efter att 

personalen en längre tid efterfrågat vägledning om hur de skulle kunna 
avgränsa sitt uppdrag. 

Syftet var att skapa underlag för beslut om ransonering och eventuell 

omfördelning av resurser inom vårdcentralen. 

Prioriteringsområdet omfattade hela vårdcentralens verksamhet med 

alla dess olika yrkesgrupper och aktuella patientgrupper. 

Identifiering av prioriteringsobjekt 
En prioritering innebär alltid en rangordning av något. I nationella modellen 

benämns det som rangordnas prioriteringsobjekt. 

Prioriteringsobjektet i den nationella modellen består alltid av en 

kombination av ett tillstånd och en åtgärd, ett tillstånd-åtgärdspar. 

Både tillstånd och åtgärder måste finnas med i en rangordning för att riks

dagens riktlinjer till fullo ska tillämpas. Riktlinjerna säger nämligen att 
hänsyn måste tas till hur svårt ett tillstånd är men också till patientnyttan 
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och kostnadseffektiviteten med olika åtgärder. Eftersom åtgärder har olika 
effekt vid olika tillstånd kan en och samma åtgärd få olika prioritet. Ett 
prioriteringsarbete som utgår från den nationella modellen startar i prin
cip alltid med att tillstånd-åtgärdspar definieras, olika många och av olika 
karaktär beroende på vad prioriteringen syftar till. 

Det gemensamma när det gäller att beskriva tillstånd i den nationella 
modellen är att det ska handla om tillstånd av ohälsa. Tillstånd är förstås ett 
begrepp som kan ge olika associationer för olika professioner och verksam
heter i vården. För vissa professioner eller verksamheter kan det kännas natur
ligt att tänka på tillstånd som olika diagnoser eller sjukdomsgrupper. I andra 
verksamheter diskuteras tillstånd mer i termer av funktionsnedsättningar 
(t.ex. kognitiva svårigheter, smärta, ångest) eller aktivitetsbegränsningar 
(t.ex. förflyttningssvårigheter eller svårigheter att klara personlig vård). I de 
prioriteringsarbeten som gjorts inom habiliteringen (se vidare kapitel 12) har 
tillstånd ofta beskrivits i termer av inskränkningar i delaktighet i samhället. 
I vissa sammanhang, exempelvis inom primärvård, kan det handla mer om 

misstanke om ohälsa eller risk för framtida ohälsa. 
Atgärd står för samtliga aktiviteter inom hälso- och sjukvård som riktas 

mot patienter, brukare eller i vissa fall befolkningsgrupper och kan handla 
om alla insatser inom medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och 
habilitering, såsom förebyggande åtgärder, utredning, analys och diagnostik, 
behandling, egenvård, uppföljning och palliation. En åtgärd kan innebära en 
enskild åtgärd eller en kombination eller kedja av åtgärder som exempelvis 
åtgärdsprogram eller olika typer av vårdformer (t.ex. team av olika slag). 

För en del verksamheter i vården är det självklart hur tillstånd ska 
beskrivas men för andra innebär ett prioriteringsarbete en möjlighet att 
skapa ett mer gemensamt språk för vad verksamheten omfattar. Det är 
nämligen inte ovanligt att diskussioner i detta sammanhang visar på att 
t.ex. olika professioner kan lägga olika innebörd i samma åtgärd. Det finns 
flera exempel där verksamheter i samband med ett prioriteringsarbete har 
passat på att införa mer enhetlig terminologi för såväl tillstånd som åtgärder. 
Socialstyrelsen verkar för att ICF2 (se kapitel 4) ska införas i vården för att 
uppnå större enhetlighet i klassifikationer (Socialstyrelsen, 2003). ICF har 
bl.a. använts inom Habiliteringen i Region Skåne (kapitel 12). När det gäller 

2 International Classification of Functioning, Disability and Health. 
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att beskriva åtgärder i ett prioriteringsarbete har bland andra psykologer 

inom habiliteringen i Västra Götaland prövat att använda s.k. KVÅ-koder 

från Socialstyrelsens Klassifikation av vårdåtgärder (Socialstyrelsen, 2012). 

Klassifikationen ska, enligt Socialstyrelsen, ses som ett första steg mot en 

gemensam åtgärdsklassifikation för alla kategorier av hälso- och sjukvårds

personal och möjliggöra uppföljningar av framför allt vårdinnehållet på 

olika nivåer i vården. Att hitta mer gemensamma beskrivningssätt av såväl 

tillstånd som åtgärder ökar förstås förutsättningarna för en meningsfull 

dialog kring prioriteringar i vården. 

Eftersom prioriteringsarbetet på vårdcentralen skulle omfatta hela 

verksamheten tvingades personalen beskriva prioriteringsobjekten 

ganska övergripande för att det inte skulle bli ett ohanterligt stort 

antal tillstånd-åtgärdspar. Vi kommer att följa två exempel på 

prioriteringsobjekt: 

Nydebuterat ryggskott - hjälpmedel 

Nydebuterat ryggskott - egenvårdsråd 

Sammanställning och bedömning av svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnadseffektivitet 
Den nationella modellen baseras på samtliga tre principer i den etiska platt

formen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Människovärdesprincipen 

fungerar här som en övergripande princip som inte explicit finns med som 
ett moment vid rangordningen, men som alltid måste bevakas vad gäller vad 

som inte får avgöra prioriteringar av vård. Däremot konkretiseras behovs
solidaritetprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen vilket innebär 
att vid tillämpning av modellen görs en bedömning utifrån tre huvud

komponenter: 

• tillståndets svårighetsgrad 
• åtgärdens patientnytta 

• åtgärdens kostnadseffektivitet. 
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BEDÖMNING AV TILLSTÅNDETS SVÅRIGHETSGRAD 

Personal som deltar i ett prioriteringsarbete tycker ofta det känns menings
fullt att tillsammans diskutera hur man ser på olika tillstånds svårighets
grad - vad kan anses besvärligare än annat att drabbas av när det gäller 
ohälsa? Att hälsa inte är ett enhetligt begrepp har redan diskuterats i kapitel 
2 och vad som ska bedömas är inte heller helt självklart (se även kapitel 

4). Laboratorievärden och tester av olika slag ger en viss information inom 
vissa verksamheter, men det är ofta inte tillräckligt för att beskriva grad av 
ohälsa. Istället blir personalens erfarenhets baserade kunskap kring hur män
niskor upplever sin ohälsa en viktig utgångspunkt för sådana diskussioner. 
I riksdagens riktlinjer förespråkas ett mer holistiskt synsätt på ohälsa och 
det poängteras att hälsorelaterad livskvalitet är en viktig grund för priorite
ringar. QALY, som presenterades i kapitel 4, är ett exempel på en metod för 
att inkludera livskvalitet i bedömning av vårdbehovets storlek. 

I enlighet med riksdagens riktlinjer omfattar bedömningen av tillståndets 
svårighetsgrad inte bara hälsotillståndet som det oftast ter sig i själva mötet 
med vården (i modellen kallat ,, det aktuella tillståndet"). Hänsyn måste också 

tas till om det finns en risk för framtida ohälsa. Tillståndets varaktighet 
påverkar också svårighetsgraden. Tillstånd kan också variera över tid och 
därmed ges olika svårighetsgrad i olika situationer ( exempelvis i det akuta 
insjuknandet jämfört med i en kronisk fas). 

Ett syfte med att skapa en modell som kan användas mer enhetligt i 
landet är att underlätta kommunikationen mellan olika professioner, olika 
verksamheter och mellan olika delar av landet. I den nationella model
len förespråkas därför en enhetlig skala för att bedöma den samman
vägda svårighetsgraden, nämligen mycket stor, stor, måttlig eller liten. Om 
erfarenheten är att svårighetsgraden varierar stort för ett tillstånd, d.v.s. 

om det är svårt att definiera den vanligaste bilden, behöver troligen till
ståndet delas upp i relevanta undergrupper. Risken med att införa mått 
och skalor i en prioriteringsmodell är att man kan förledas att tro att det 
finns enkla beslutsregler som leder fram till en given prioritet. Så är dock 
mycket sällan fallet. Skalstegen definieras inte heller i modellen utan i stället 
krävs det en dialog mellan dem som ska ta fram och sedan kommunicera 

en prioriteringsordning för att skapa en gemensam förståelse för vilken 
betydelse de lägger i de olika skalstegen. Inom en rehabiliteringsenhet i 
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Landstinget i Kalmar län tog exempelvis personalen gemensamt fram en 

matris för att öka tydligheten i vad som avsågs med de olika graderingarna 

(Ahlström m.fl. 2008). 

Nydebuterat ryggskott bedömdes i vårt exempel ha en måttlig svårighets
grad. Motivet var att även om funktionsnedsättningen i form av smärta 

kan vara stor och leda till stora aktivitetsbegränsningar så finns ingen/ 
liten risk för framtida komplikationer och varaktigheten är liten då 

ryggskott läker spontant. 

BEDÖMNING AV PATIENTNYTTA 

Åtgärder i vården beskrivs ibland som generellt bra, alternativt som generellt 

mindre bra, för patienterna. Den nationella modellen bygger dock på ett 
mer precist resonemang där nyttan med varje åtgärd som ska vägas i 

prioriteringsdiskussionen ska kopplas till ett specifikt tillstånd. På så sätt 

skapas ett specifikt tillstånd-åtgärdspar. Patientnyttan för en åtgärd kan ju 

vara helt avgörande för en ökad hälsa vid ett tillstånd men ha marginell 

nytta vid ett annat. 
Som framgår av kapitel 3 så ska den etiska plattformen tolkas så att det 

inte är den aggregerade nyttan (d.v.s. relaterat till hur många som blir hjälpta 
av en åtgärd) eller nyttan för samhället som ska bedömas när det gäller 

patientnytta. Vid bedömningen av patientnyttan görs i stället en värdering 

av åtgärdens effekt på själva hälsotillståndet som sådant samt på den risk som 
eventuellt identifierats - påverkas risken för framtida ohälsa på något sätt av 

åtgärden? Om det finns risk för biverkningar och allvarliga komplikationer 

med åtgärden har det förstås negativ effekt på patientnyttan. Nyttan med en 
åtgärd varierar ofta mellan olika personer i en patientgrupp. I modellen är det 
den förväntade genomsnittliga nyttan för hela patientgruppen som bedöms. 

Den sammanvägda patientnyttan bedöms i skalan mycket stor, stor, mått

lig, liten eller ingen. Inte heller denna skala har bestämda vikter i modellen 
utan måste bli föremål för gemensamma diskussioner. Graden av patient
nytta är här relaterad till hur stor eller liten svårighetsgraden är och i vilken 

grad ett hälsogap påverkas av åtgärden (se diskussion om behov i kapitel 2). 

Vid tillstånd med mycket stor svårighetsgrad är det möjligt att uppnå en 
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mycket stor hälsoförändring om åtgärden bedöms effektiv. Förändringen 

vid tillstånd med liten svårighetsgrad kan däremot aldrig bli stor trots att 

ideal hälsa och livskvalitet uppnås. I modellen förespråkas ett språkbruk 
där begrepp som stor och mycket stor patientnytta är förbehållen de åtgär

der som riktas mot svårare tillstånd och som dessutom har god effekt på 

dessa tillstånd. 

I vårt exempel bedöms hjälpmedel ge liten patientnytta. Anledningen 

var dels att svårighetsgraden inte var större än måttlig (ohälsogapet som 

kunde påverkas var m.a.o. inte särskilt stort), dels att hjälpmedel inte 
ansågs främja fortsatt rörlighet vilket anses viktigt vid ryggskott. Istället 

bör egenvårdsråd med fortsatt normal aktivitet och smärtstillande vid 
behov kommuniceras, varför denna åtgärd bedömdes ge högre patient
nytta (i detta fall värderat som måttlig patientnytta). 

BEDÖMNING AV KOSTNADSEFFEKTIVITET 

För att till fullo tillämpa den etiska plattformen måste också hänsyn tas till 

kostnadseffektivitet med olika åtgärder. Enkelt uttryckt bedöms kostnads
effektivitet utifrån vilken extra patientnytta/effekt en åtgärd ger i relation 

till extra kostnaden för åtgärden när den jämförs med en alternativ åtgärd.3 

Det är inte säkert att innebörden av kostnadseffektivitet är självklar 
för alla som arbetar i vården utan förtjänar att ges extra uppmärksamhet. 
Det finns en risk att begreppet missuppfattas och att likhetstecken sätts 
mellan kostnadseffektivitet och kostnad - det som är billigt uppfattas som 

kostnadseffektivt - utan att hänsyn tas till vilken patientnytta åtgärden 
ger. Kostnadseffektivitet blir då felaktigt uppfattat och, tvärtemot vad det 

är tänkt, endimensionellt. En dyr åtgärd kan ju mycket väl vara kostnads
effektiv om den ger en god hälsoeffekt i förhållande till alternativa insatser. 

Om kostnaden är likvärdig eller lägre för den åtgärd som ger bäst 

patientnytta så är det enkelt att avgöra vilken åtgärd som är mest kostnads

effektiv. När kostnaden är högst för det alternativ som ger mest patientnytta 

3 Den alternativa åtgärden kan t.ex. vara den mest använda behandlingen för det aktuella 
tillståndet. Om det saknas en adekvat behandling kan alternativet som ska bedömas vara att 
inte göra något alls. 
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är det svårare att bedöma vilken prioritet åtgärden ska ha. Även för att 

beskriva kostnadseffektivitet rekommenderas en enhetlig skala i den natio

nella modellen; mycket hög, hög, måttlig och låg kostnad/effekt. Liksom i 

modellen för övrigt finns det inget facit för när kostnadseffektiviteten är 

för låg för att vara rimlig, utan detta måste man ta ställning till i varje 

prioriteringsarbete. När hälsoekonomiska data finns tillgängliga används 

i första hand måtten kostnad per vunnet levnadsår och kostnad per kvali

tetsjusterade levnadsår, QALY (se kapitel 5). I lokala projekt med begränsad 

tid och kunskap om sådana beräkningar bör åtminstone resonemang om 

kostnadseffektivitet föras i de fall när hänsyn till kostnaderna kan tänkas 

påverka prioriteringsordningen. 

Hjälpmedel bedömdes ge mindre nytta än egenvårdsråd och betingar 

också en högre kostnad, sett till den sammantagna kostnaden för hjälp

medlet och den tid som åtgår till utprovning och inträning. 

Kostnad/effekt för hjälpmedel bedömdes därför som måttlig 

medan kostnad/effekt för egenvårdsråd bedömdes som låg. Kostnads

effektiviteten bedömdes med andra ord som högre för egenvårdsrådet. 

BEDÖMNING AV KUNSKAPSUNDERLAGS KVALITET 

I ett välgrundat prioriteringsbeslut är faktabasen för olika åtgärders effek
ter, kostnadseffektivitet och andra önskade och oönskade konsekvenser en 

viktig del (kapitel 6). Att bedöma kvaliteten på de underlag som bedöm

ningarna av svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet vilar 

på är därför en viktig del i den nationella modellen. Om deltagare i ett 

prioriteringsarbete t.ex. påstår att någon åtgärd har en stor patientnytta, 

vad grundar de detta påstående på och hur säkra kan de vara att det är 

korrekt? Utgångspunkten bör vara att prioriteringar ska vila på bästa 

möjliga kunskap där om möjligt systematiska översikter används. När 
kvaliteten på kunskapsunderlaget tillåter bör etablerade checklistor och 
evidensgraderingssystem (t.ex. GRADE, som beskrivs i kapitel 6) om möjligt 
användas. Ibland är det lätt att förledas att tro att hög evidensstyrka pekar 
mot en hög prioritet. Så behöver inte alls vara fallet. En hög evidensstyrka 

säger inget om effekten i sig utan värderar bara säkerheten i bedömningen. 
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En hög evidensstyrka kan också betyda att effekten är liten med stor säkerhet 

(GRADE working group 2011, Socialstyrelsen 2011, SBU 2011). 

Den tid och kraft som kan ägnas åt att ta fram underlagen vid prioriterings

arbeten varierar. I vissa lokala prioriteringsarbeten och inte minst i Social
styrelsens riktlinjearbete läggs stor vikt vid att söka vetenskaplig dokumen

tation. I andra prioriteringsarbeten kan det hända att personalen uppmanats 
att grunda sina ställningstaganden i första hand på sin erfarenhetsbaserade 

kunskap som de tillämpar i sin vårdvardag och de prioriteringar de gör dag

ligen. Först när åsikterna gått isär har man här valt att göra artikelsökningar 
etc. Kraven måste anpassas efter syftet med varje enskilt prioriteringsarbete 

och de resurser, inte minst i form av tid, som finns till förfogande. Då syste

matiska underlag saknas beskrivs i stället kvaliteten på kunskapsunderlag 

med egna ord. När ett nöjaktigt vetenskapligt kunskapsunderlag saknas 
kan ibland också andra metoder tillämpas för att tillvarata den erfarenhets
baserade kunskapen (t.ex. systematiska expertbedömningar).4 

Det finns enligt SBU (SBU 2011) stark evidens för nyttan med fortsatt 

aktivitet vid ryggskott vilket är en viktig del i egenvårdsråd. Den erfaren

hetsbaserade kunskapen talade i samma riktning. 

Sammanvägning och rangordning 
Rangordningen i den nationella modellen innebär att kvalitativt väga 
samman bedömningar av svårighetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet 

samt kvaliteten på kunskapsunderlag. Rangordningen anges i en tiogradig 
skala: 

1 anger det som är högst prioriterat. 

10 anger det som är lägst prioriterat. 

4 Tillämpades bl.a. inom ramen för Nationella riktlinjer för demenssjukdomar www. 
socialstyrelsen. se. 
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Eftersom modellen inte innehåller några givna gränsvärden kan ett tillstånd
åtgärdspar som fått prioritet 2 i ett prioriteringsarbete inte självklart likställas 

med något som fått prioritet 2 i ett annat. Då olika rangordningar ska sam
manföras krävs med andra ord nya diskussioner för att uppnå samsyn. Så 
har varit fallet i de landstingsomfattande prioriteringsarbeten som bedrivits 

i Sverige (se kapitel 10). Vanligt är där att de enskilda verksamheterna först 
gör en rangordning som gäller för den egna kliniken/avdelningen och som i 

ett senare skede jämförs och eventuellt sammanfogas med andra verksam
heters prioriteringar. Inte sällan upplevs just detta horisontella steg och de 
horisontella mötena ge viktiga insikter och skapa mer systemförstående för 
vad hälso- och sjukvården som helhet har att hantera, vilket bl.a. beskrivs 
senare i ett exempel från Västerbottens läns landsting (kapitel n). 

Även om inga absoluta värden finns så är det viktigt för begripligheten 
att det finns en logik mellan prioriteringsgrad och bedömningarna av svå
righetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet samt kvaliteten på kunskaps

underlagen. Det vore ologiskt om sammantaget låga värden på dessa skulle 
ge en hög prioritet och vice versa. 

SAMMANFATTANDE PRINCIPER FÖR RANGORDNING I MODELLEN 

• Svårighetsgraden tillmäts stor betydelse i riksdagsbeslutet om priori
teringar men patientens förmåga att tillgodogöra sig en behandling 
måste också vägas in vid prioriteringen. Även tillstånd med stor 
svårighetsgrad kan få en lägre prioritet om patientnyttan är liten 
eller måttlig. 

• Svåra hälsotillstånd och effektiva åtgärder rangordnas högre än 
mindre allvarliga tillstånd och mindre effektiva åtgärder. 5 

• Åtgärder med stor patientnytta i förhållande till kostnaden 
rangordnas högre än åtgärder med liten nytta i förhållande till 
kostnaden om allt annat är lika. 

• Riksdagens riktlinjer säger att om svårighetsgraden är stor så ka_n 
även en lägre kostnadseffektivitet ges en högre prioritet. 

5 Svårighetsgraden utgör enligt lag ingen grund för rangordning inom socialtjänstens 
områden. 

© FÖRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 113 



MARI BROQVIST 

• Åtgärder som är väl dokumenterade eller vilar på entydig, långvarig 

erfarenhetsbaserad kunskap och visar en god patientnytta/kostnads

effektivitet har företräde framför sådana där underlaget är svagt eller 

saknas om allt annat är lika. 
• Åtgärder med höga kostnader eller stora organisatoriska krav, eller 

sådana som är förknippade med risker och biverkningar, måste vila 
på mycket stor säkerhet i bedömningen av patientnytta för att ges en 

hög prioriteringsgrad. Är behovet, d.v.s. svårighetsgrad kombinerat 
med graden av patientnytta, däremot stort, åtgärden okontroversiell 

och har använts länge kan prioriteringen bli hög trots ett svagt 
vetenskapligt stöd (t.ex. smärtlindring med morfin till cancer

patienter i livets slutskede). 

• Säkerheten i bedömningen av underlaget har betydelse men en stor 

säkerhet innebär inte i sig att åtgärden ges hög prioritet. 

Den sammantagna bedömningen i vårt exempel kan beskrivas i det 
arbetsblad som ofta används vid tillämpningen av modellen (se figur 7.2). 

Presentation av rangordning, dess grunder 
och konsekvenser 
Riksdagen har tydligt uttalat att prioriteringar inom svensk hälso- och sjuk
vård ska vara öppna. Detta gäller för alla aktörer inom vården. Den natio

nella modellen för öppna prioriteringar bygger därför på att resultatet ska 

redovisas öppet.1'1odellen i sig ger dock inte svar på frågan om hur resultatet 
specifikt ska tolkas och användas. Konsekvenserna av en prioritering måste 
därför klargöras i varje enskilt prioriteringsarbete. Den enda vägledning 

som riksdagen ger, är att det som har högst prioritet ska säkerställas resurser 

medan det med lägst prioritet endast bör utföras om det finns tillräckliga 
resurser att utföra det som har högre prioritet. 

Prioriteringar inom vård måste troligen presenteras på olika sätt beroende 
på om det handlar om intern öppenhet inom hälso- och sjukvården eller 
extern öppenhet ut mot allmänheten (se även kapitel 10 och 11). 
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I vårt exempel blev konsekvensen av prioriteringen att hjälpmedel vid 

nydebuterat ryggskott ransonerades och endast ska utföras i undantags

fall medan egenvårdsråd bör vara förstahandsåtgärden på vårdcentralen. 

Detta dokumenterades i olika typer av behandlings- eller åtgärdsprogram 
som i första hand användes som beslutstöd för berörd personal på vård

centralen men också användes av primärvårdschefen i kommunikationen 

med politiker då uppdragsbeskrivningar för primärvården diskuterades. 

Summering 
För att kunna förklara, såväl internt för hälso- och sjukvårdspersonal som 

externt för medborgarna, på vilka grunder prioriteringar görs i vården 

behövs redskap som skapar systematik vid prioriteringsbeslut. Den nationella 

modellen för öppna prioriteringar är ett sådant verktyg som grundas på den 

etiska plattformen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Erfarenheten 
visar att tillämpningen av modellen kan bidra till en större trygghet hos vård

personal och andra beslutsfattare i vården när de ska kommunicera priori

teringar. Fortfarande är få prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård 

öppna men metodutveckling pågår ständigt. Att tillämpa och kontinuerligt 

utvärdera den nationella modellen är ett led i en sådan utveckling. 
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Organisering av 
prioriteringsprocessen 
PETER GARPENBY & ANN-CHARLOTTE NEDLUND 

Hur en prioriteringsprocess organiseras har betydelse både för hälso- och sjuk

vårdens medarbetare och för allmänheten. Organiseringen ger tydliga signaler 

till omvärlden vilket kan resultera i en reflektion kring prioriteringsarbetet som 

medför att detta uppfattas negativt eller positivt. Öppenhet i samband med 

prioriteringar leder ofta tankarna mot främst insyn i processen. Men insyn är i sig 

inte en egenskap som gör att prioriteringsprocesser vinner uppslutning. I detta 

kapitel argumenteras i stället för en öppenhet som omfattar dialog, interaktion 

mellan hälso- och sjukvårdens många intressenter och en organisering som 

leder till gemensamt meningsskapande kring problem och lösningar på resurs

fördelningens dilemma. 

Prioriteringar, som kan resultera i bortval av åtgärder med en potentiell 

nytta för patienter, ställer alltid beslutsfattare inför en svår situation. I vårt 

samhälle finns sedan generationer tillbaka föreställningen att sådan hälso
och sjukvård som gör nytta alltid ska vara tillgänglig för hela befolkningen. 
Det är då inte underligt om beslutsfattare söker efter lösningar på för.

delningsproblem som de hoppas ska vinna allmän acceptans. En lösning 

som vanligtvis ter sig attraktiv är att luta sig mot ett regelverk, som entydigt 
talar om hur en åtgärd ska prioriteras i förhållande till andra åtgärder. Denna 

till synes enkla och rationella lösning på beslutsproblemet har varit aktuell 
sedan diskussionen om systematiska prioriteringar i hälso- och sjukvård sköt 

fart på 1980-talet. Att hålla sig till regler är en klassisk form för att undvika 
kritik vid svåra beslut (kallas "protocolization" eller "playing it by the book") 

genom att beslutsfattarens direkta ansvar reduceras (Hood 2011 s. 93). 
En lösning med enkla beslutsregler för prioriteringar har emellertid inte 

visat sig vara hållbar när den testats i verkligheten, menar den danska etikern 
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S0ren Holm (Holm 1998). En rationell form för fördelningsbeslut som bygger 

på enkla regler blir ogörlig genom brist på entydig information, genom att 
det öppnar för kritik mot beslutsfattarnas avsikter (de kan anses partiska) 
och inte minst genom att hälso- och sjukvården har komplexa och ibland 

svårtydda mål. Holm beskriver en utveckling i de skandinaviska länderna 
som leder bort från enkla lösningar på prioriteringsproblem, i riktning mot 
arbetsformer/processer som utmärks av öppenhet och goda förklaringar till 
besluten. Holm lämnar dock inga exempel på goda processer, utan antyder 
endast att det pågår en omorientering bort från enkla beslutsregler mot 
genomtänkta processer som kan vinna tilltro. I en skattefinansierad hälso
och sjukvård med demokratiskt fattade beslut där ansvar kan utkrävas är 
tilltro till beslutsfattarna väsentlig.1 

När man i prioriteringssammanhang diskuterar öppenhet är det ofta 
insyn som avses, och förhoppningen är ofta att öppenhet ska leda till större 
förståelse för resursfördelningens dilemman i hälso- och sjukvården. Detta 
ligger i linje med andra aktiviteter under senare år för att genomlysa och 
skapa insyn i hälso- och sjukvården, d.v.s. en strävan efter transparens (Levay 
& Walks 2006). Exempel på sådana initiativ är användningen av nationella 
kvalitetsregister som informationskälla, öppna jämförelser och allehanda 
uppföljningssystem som genererar data tillgängliga för en bred krets av 
människor. Men öppenhet kan också uppfattas som en viktig del i utform
ningen av en process, något som vi kommer att ge exempel på längre fram. 

Vi inleder dock kapitlet med att redogöra för hur framställningen av 
prioriteringsfrågan har betydelse som ingång till utformningen av processer. 
Vi kommer att visa att "framing", som är det begrepp vi anknyter till, kan 
spela roll både för hur processen kommer att utformas och hur den upp
fattas. Därefter behandlas organiseringen av prioriteringsarbetet och för
utsättningarna för beslutsfattandet som del i en prioriteringsprocess. Det 
är vanligt att processer i offentlig sektor uppfattas som styrda av politiska 
beslut. Vi menar dock att vad som kännetecknar goda prioriteringsprocesser 
är att de genomförs i en form av nätverk. Slutligen tar vi upp beslutsfattandet 

1 Tilltro till beslutsfattare är kärnan i begreppet legitimitet, men detta begrepp används 
ibland i olika betydelser som också omfattar uppslutning och acceptans kring enskilda beslut. 
I en demokrati är det svårt att tänka sig att alla medborgare i alla situationer är tillfreds med 
alla slags beslut. Det är också svårt att tänka sig att medborgare i alla situationer känner tilltro 
till beslutsfattarna. Legitimitet är därför ett komplext begrepp. 
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som inslag i processen, där frågan om tillgången till information respektive 
utformningen av institutioner länge varit en känd kontrovers i samband 
med prioriteringar. 

Hur uppfattas prioriteringar? 
Prioriteringar med åtföljande ransoneringar kanske överhuvudtaget inte 
uppfattas av allmänheten. Ofta beskrivs det som utmärkande för priori
teringar i hälso- och sjukvård att de är" dolda". Vanligtvis menas att besluten 

sker på en nivå långt borta från politiken, på klinisk nivå där allmänheten 
inte har insyn, och att det rör sig om många små och svåröverskådliga beslut, 
som får konsekvenser svåra att överblicka (Rumbold m.fl. 2012). 

Frågan om öppenhet är en av de stora kontroverserna i samband med 
diskussioner om hur förtroendet för hälso- och sjukvården ska säkerställas 
vid resursbrist där prioriteringar måste genomföras. Ett argument mot 
öppenhet om prioriteringar bygger på föreställningen att allmänheten inte 
tål att höra sanningen, eftersom beslutsfattande i denna sektor berör svåra 
etiska frågeställningar om livets värde (Calabresi & Bobbit 1978). Ett annat 
argument är att när beslut synliggörs blir konflikten mellan olika behov 

tydlig vilket kan skada (destabilisera) hälso- och sjukvårdssystemet och leda 
till misstankar om politisk manipulering. Alternativet är att svåra beslut om 

resursfördelning i stället fattas genom en rättvis och konsistent handläggning 
av patientärenden av kliniska beslutsfattare utan offentlig insyn och debatt2 

(Hunter 1997). 

Öppenhet vid beslut i offentlig sektor är en viktig del i en demokrati. 
Demokrati innebär emellertid ingen skyldighet för medborgarna att sätta sig 
in alla samhällsfrågor eller att hysa bestämda uppfattningar i olika ämnen. 
Det är en omstridd fråga huruvida befolkningen har genomtänkta och 
därmed meningsfulla åsikter i olika ämnen och om dessa även går att avläsa. 

Vad som däremot tycks stå klart är att individers uppfattningar kan 
påverkas av hur en fråga eller ett problem presenteras och organiseras. 

En fråga eller ett fenomen i samhället kan uppfattas och tolkas på många 
olika sätt. Exempelvis kan begreppet prioriteringar uppfattas olika - som 
något som hänger samman med nedskärningar av den gemensamma väl-

2 Hunter (1997) benämner denna form att hantera resursbrist "muddling through elegantly". 
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färden, alternativt något som leder till större rättvisa. Den process varigenom 
människor utvecklar en tolkning av en fråga eller förändrar tänkandet kring 

en fråga benämns i forskningen "framing" (Chong & Druckman 2007). Detta 
fenomen brukar förklaras med att allmänheten saknar en uppfattning i 
frågan, alternativt att varje person har ett antal olika och ibland motstridiga 
uppfattningar. Man kan föreställa sig att attityder formas baserat på informa

tion och en personlig utvärdering av för- och nackdelar, skäl som talar för 
och emot en viss tolkning. I praktiken har dock människor endast vaga 
uppfattningar om olika spörsmål i samhället och har aldrig behövt väga för
och nackdelar på ett sätt som resulterat i en stabil attityd eller uppfattning. 

En pessimistisk tolkning av detta är att medborgarna med lätthet låter 
sig manipuleras och att det därmed i en demokrati inte skulle finnas någon 
legitim representation av befolkningens sanna vilja (Entman 1993). En mer 
positiv tolkning är att olika fenomen i samhället kan förstås på olika sätt och 
att det i en demokrati är fullt legitimt med olika uppfattningar och även att 

söka påverka i syfte att få människor att ändra sina uppfattningar. I demo
kratins natur ligger att kunna ha olika åsikter vilka ska respekteras. 

Det finns tecken på att landsting som under senare år har intresserat 
sig för öppen prioritering också har visat omsorg om utformningen av 
det budskap de önskar förmedla till medarbetare, media och direkt till 
allmänheten (se kapitel 10 och 11). Inför prioriteringsprocessen 2008 ville 
t.ex. Västerbottens läns landsting förmedla budskapet att prioritering är ett 
sätt att möta och finansiera nya aktiviteter som har sitt ursprung i forskning 
och utveckling: 

Utvecklingen inom det medicinska området går i allt snabbare takt och 

hälso- och sjukvården kan hjälpa allt fler människor. Men utvecklingen 

går snabbare än resurserna växer. Det finns helt enkelt inte resurser till allt. 

Därför vill landstinget använda pengarna där de gör mest nytta d.v.s. priori

tera på ett nytt, öppet och systematiskt sätt (www.vll.se, 2008-11-18). 

Andra landsting har därefter gjort liknande försök att placera prioriteringar 
i en positiv tankeram. Vi har ingen möjlighet att veta om detta har påverkat 
medarbetare och allmänhet, men med tanke på vad vi vet från forskning om 
effekter av framing är det troligt att positivt utformade budskap kan göra 
skillnad (Chong & Druckman 2007, s. 109). 
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Troligtvis räcker det inte med ett positivt budskap utan av betydelse är 

också att prioriteringsarbetet organiseras så att det uppfattas som begripligt 

och acceptabelt av såväl medarbetare i hälso- och sjukvården som allmän

heten. Grunden för tilltro till resursbegränsningar är att tillvägagångssättet 

för sådana beslut kan uppfattas som rimligt och rättvist, hävdar filosofen 

Norman Daniels och läkaren James Sabin (1997, 2002). De har formulerat fyra 

villkor som de menar ska känneteckna en rättvis prioriteringsprocess, som 

går under samlingsnamnet "Accountability for reasonableness"3 förkortat 

A4R, och där det första villkoret är att grunderna för prioriteringsbeslut 

måste vara offentliga4 (se även kapitel 3). 

Det är viktigt att notera att det inte är öppenheten i sig som leder till en 

högre grad av acceptans, enligt Daniels & Sabin, utan öppenheten i kombi

nation med former för organisering som förtjänar tilltro. Öppenheten 

erbjuder en möjlighet att visa upp en process som framstår som exempelvis 

sammanhängande och konsekvent (Daniels & Sabin 2002). Detta ställer 

krav på processen, förutom att den ska vara öppen. Daniels & Sabin pekar 

också på betydelsen av ett socialt lärande, d.v.s. att berörda aktörer tillägnar 

sig kunskap eller successivt förstärker kunskapen och förståelsen för att 

prioriteringar måste göras. Genom att visa upp en rimlig process och där

till möjliggöra diskussion kan den allmänna kunskapen om prioriteringar 

förbättras. Det sociala lärandet är enligt Daniels & Sabin (2008) en viktig 

förutsättning för tilltro. 

Vad Daniels & Sabin indikerar är att individers uppfattningar också 

påverkas av hur en fråga eller ett problem organiseras. Det är den insikten 

som vi kommer att uppehålla oss vid fortsättningsvis i detta kapitel. 

Förutsättningar för organisering vid prioritering 
Hälso- och sjukvården är en av de mest komplexa sektorerna i samhället, 

inte minst vad gäller organisering, styrning, processer, mängden aktörer, 

institutioner, olika typer av innehåll, etik, evidens och politik. Som en följd 

av detta kan organiseringen och styrningen av prioriteringar i hälso- och 

3 En direkt översättning från engelskan blir "Ansvarstagande för rimlighet" och avsikten är 
att skapa en prioriteringsprocess som kan uppfattas som rimlig och rättvis, men där rättvisan 
gäller tillvägagångssättet för beslutsfattandet, inte hur resultatet blir för alla berörda. 
4 På engelska: "Publicity condition". 
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sjukvård ta olika former och identifieras på olika nivåer inom sektorn: det 

kan exempelvis vara nationella processer, landstingsomfattande processer 

eller avgränsade processer inom en klinik. Gemensamt för dessa olika former 

är att prioriteringar allt som oftast omfattar flera aktörsgrupper och ibland 

flera organisationer. 

Vanligtvis framställs beslutsfattandet i offentlig sektor som en enkel 

linjär kedja som tar sin utgångspunkt i ett tydligt mål formulerat av poli

tiker inom ramen för den demokratiska styrningen och som följs av en 

hierarkisk implementering i flera led, d.v.s. i en form som följer vad som ofta 

benämns "government" (Pierre & Peters 2000). Enligt den australiensiske 

policyforskaren Hal Colebatch (2009) är denna traditionella och rationella 

bild av hur beslutsfattandet egentligen går till alltför snäv - i praktiken sker 

organiseringen av beslutsfattandet mer dynamiskt och interaktivt. Colebatch 

menar att i en beslutsprocess samverkar en mängd aktörer för att utforma 

och förverkliga politiken och praktiken, dels som interaktioner mellan flera 

aktörer, dels för att skapa kollektiv mening och förståelse om vad politiken 

i praktiska situationer ska innebära. 

Det handlar alltså om olika bilder som florerar parallellt, den traditionella 

och mer rationella bilden av hur beslutsfattandet bör gå till, och bilden av 

hur beslutsfattande faktiskt går till, genom interaktioner och gemensamt 

meningsskapande av vad som ska göras och hur något i praktiken ska göras. 

Även om den traditionella och rationella bilden av hur beslutsfattandet bör 

gå till inte stämmer med hur ställningstaganden görs i praktiken har den ett 

viktigt syfte: den beskriver vilka aktörer som ses som lämpliga och legitima 

beslutsfattare och vad som är en lämplig och legitim handling. Beslut och 

ställningstaganden i hälso- och sjukvård är kopplade till vad som kan kallas 

olika legitimitetsbaser: vissa beslut bör lämpligen fattas av politiker eftersom 

de genom demokratiska val har mandat att representera medborgarna och 

andra beslut bör lämpligen fattas av vårdens professioner eftersom de har 

expertkunskap inom sina specifika områden. 

Dessa olika bilder kan även identifieras i hälso- och sjukvården. Vi kan se 

att hälso- och sjukvård och prioriteringar styrs av mål och generella riktlinjer 

och att den praktiska politiken alltmer formas och genomförs i nätverk (Björk 

m.fl. 2003, Hedlund & Montin 2009, S0rensen & Torfing 2008). Detta inne

bär att aktiviteter inom hälso- och sjukvården sker i nätverk av intressenter 

och inte nödvändigtvis i former som följer organisatoriska gränser. Sådana 
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nätverk kan bestå av företrädare för politik, myndigheter och organisationer, 

olika professioner, patient-, brukar- eller andra intresseorganisationer och 

representanter för forskning och industri som i olika former interagerar med 

varandra. Här finns också starka intressen som ofta, men inte alltid, står 

i konflikt med varandra. Vi kan därigenom se att organisering och styr
ning av prioriteringar i praktiken följer en form mer likt,, governance", d.v.s. 

nätverksstyrning, snarare än "government", d.v.s. topporienterad styrning. 

Ett exempel på nätverkande på nationell nivå är Socialstyrelsens arbete 
med nationella riktlinjer där ett stort antal aktörer, forskare och kliniker, 
med olika bakgrund och kunskaps baser tillsammans diskuterar och kommer 
fram till hur prioriteringar inom ett specifikt sjukdomsområde bör göras för 

att resursfördelningen ska bli mer evidensbaserad och behovsorienterad. 

Riktlinjerna är således ett styrningsinstrument som tagits fram genom nät

verkande och som Socialstyrelsen använder för att vägleda landsting/regio

ner i deras organisering och praktik (se vidare kapitel 9). Implementeringen 

av riktlinjerna inom landstingen sker i praktiken också i en nätverkande 

form. Istället för att följa en topporienterad form inom landstingen, d.v.s. 

från politiker via tjänstemän och ner till kliniker i organisationen, har man 
sett att riktlinjerna i stället implementeras direkt till verksamheterna genom 

nätverk av professioner (Garpenby & Johansson 2007). 

En annan form av nätverk utgörs av informella möten där deltagarna 

medverkar helt frivilligt på lika villkor. Drivkraften kan vara möjligheter 
till lärande och skapande av kontakter. Ett exempel var när representanter 

för sex landsting/regioner träffades hösten 2010 i Umeå för diskussioner 

och erfarenhetsutbyte om systematisk prioritering. 5 På landstingsnivå före

kommer nätverkande och partnerskap också i andra mer formella former 

vilket kan exemplifieras av de landstingsomfattande prioriteringsprocesser 

som har genomförts i Östergötland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland 
och Västerbotten. Vi kan bland annat se att i flera av dessa landsting innebar 

detta en värdefull interaktion och dialog mellan professioner och mellan 

professioner och politiker (se kapitel 10). Ett annat exempel på nätverkande 
på landstingsnivå är att även representanter från patientorganisationer kan 

5 Mötet "Erfarenhetsutbyte kring prioriteringsarbete" genomfördes i Umeå 16-17 augusti 
2010, med representanter för landstingen i Västerbotten, Jämtland, Kronoberg, Gävleborg 
och Västmanland samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen och 
Prioriteringscentrum. 
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finnas med indirekt i beslutsprocesserna genom närvaro i patientråd, brukar

råd etc. Det här visar att landstingen inte är avgränsade organisationer utan 

har suddiga gränser till angränsande nätverk. 

Nätverk och partnerskap för att hitta olika praktiska lösningar återfinns i 

olika former på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Det som skiljer de olika 

typerna av nätverk är vilka aktörsgrupper som får möjlighet att delta eller 

ej. Nätverk kan vara både öppna och slutna för olika aktörsgrupper, det kan 

se olika ut på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och i olika landsting. 

Centrala byggstenar vid prioritering 
Att skapa ett bärkraftigt prioriteringsarbete är inte enkelt utan inbegriper 

komplicerade processer. Dels är ofta frågorna som behandlas i sig etiskt 

svåra, dels är organiseringen av hälso- och sjukvård komplex. För att kunna 

hantera en så komplicerad process konstrueras ofta olika interna verktyg 

som de samverkande aktörsgrupperna kan ta stöd i. Det kan vara bättre 

information och/eller former att organisera6 sig som bättre kan hantera 

alla typer av informationsmaterial. Ett frekvent inslag i den internationella 

prioriteringsdiskussionen handlar om betydelsen av att förbättra tillgången 

på information kontra att satsa på att utveckla former för att organisera 

arbetet som kan möjliggöra beslutsfattande på grundval av befintlig infor

mation (Klein & Williams 2000). I den svenska miljön har vi, till skillnad 

från andra länder, en tredje central byggsten - den etiska plattformen - som 

är ett övergripande ramverk med principer för prioriteringar i hälso- och 

sjukvården (se kapitel 3). 

INFORMATION 

Vanligtvis framhålls att beslutsfattandet vid systematiska och öppna priori

teringar bör baseras på goda beslutsunderlag. Ibland talar man om behovet av 

att basera prioriteringar på evidens vilket då ofta blir liktydigt med kunskap 

6 I den internationella debatten används "institutions", d.v.s. institutioner. Enligt organi
sationsforskaren Roine Johansson kan en institution mycket förenklat beskrivas som en 
organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mindre för-givet-tagna 
regler. Det finns således ett accepterat sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen 
omfattar (Johansson 2002). I detta kapitel har vi valt att kalla det organisering, som i priorite
ringssammanhang avses med institutioner. 
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om hälsoläget i befolkningen (behovsanalys), om behandlingars kliniska 
effekt och om de är kostnadseffektiva (se kapitel 4, 5 och 6). Ibland framförs 
uppfattningen att evidens kan förekomma i andra former, t.ex. omfatta patien
ters preferenser angående vad som utgör behov (Mullen & Spurgeon 2000). 

Riksdagen har i beslutet om prioriteringar i hälso- och sjukvård framfört 
uppfattningen att man kan förbättra beslutsunderlaget vid prioriteringar 
genom att låta andra än hälso- och sjukvårdens personal och andra tradi
tionella beslutsfattare7 medverka med synpunkter i processen (Social
departementet 1996/97). I detta uttalande återfinns det vanligaste argumentet 
för ett brett deltagande i beslutsfattande om resursfördelning, nämligen att 
besluten i sig blir bättre av input från lekmän och inte bara från experter. 

Det finns olika metoder för att samla in olika typer av evidens, men 
också en diskussion om vilken metod som är den mest korrekta. Frågan om 
vilka beslutsunderlag som ska användas vid prioritering och vad dessa kan 
användas till är en knäckfråga i samband med fördelning av gemensamma 
vårdresurser (Robinson m.fl. 2011). 

Erfarenheter från prioriteringsarbete på Nya Zeeland visar dock att 
beslutsfattandet inte blir enklare med mer evidens (Tenbensel 2004). Ofta 
finns motsättningar mellan olika former av evidens, och frågan blir vilken 
som ska användas och hur man kan hantera konflikter mellan olika slags 
evidens. Det tyder på att det inte finns någon entydig evidens som utgör det 
enda rätta beslutsunderlaget. 

Det hävdas ibland att t.ex. Programbudgetering- och marginalanalys 
(PBMA, se även kapitel 7) är en metod som kan hantera olika slags evidens, 
hårda data lika väl som synpunkter från medborgarpaneler (Peacock m.fl. 
2009). Samtidigt finns det dock få övertygande exempel på hur synpunkter 
från allmänheten ska sammanföras med andra typer av evidens. En hel 
del frågor återstår att lösa i det fall input från medborgare ska inkluderas 
i prioriteringsprocessen tillsammans med andra slags beslutsunderlag 
(Mitton m.fl. 2011). Det är i sammanhanget rimligt att föreställa sig att sådan 
information eller evidens som kommer från medborgare måste tolkas innan 
den kan inkluderas i processen (Tenbensel 2002). 

7 Det är lite oklart vad som i sammanhanget avses med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare; 
i begreppet borde rimligtvis inkluderas politiker som är de naturliga beslutsfattarna i vårt 
demokratiska system. 
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Slutligen blir det en fråga om organisering av prioriteringsarbetet, i en 

process som kan hantera olika typer av underlag, och med dessa som grund 

komma fram till beslut som tål att granskas. 

FORMER FÖR ORGANISERING 

Den brittiska sjukvårdspolitikforskaren Rudolf Klein (1993, 1998, 2000) är 
en av dem som mest ihärdigt har hävdat att det inte finns några givna prin

ciper eller beslutsregler som kan ligga till grund för ställningstagande om 
prioritering av resurser inom hälso- och sjukvård. Han anser att lösningen på 

resursfördelningens komplexa frågor inte är mer information om tillståndet 
i sjukvården, utan bättre processer som leder till att organisationer uppfattas 
som trovärdiga. Ytterst handlar prioritering om förmågan att ta fram socialt 

acceptabla beslut - ett arbete som måste upprepas gång efter gång. 
Klein betraktas som upphovsman till den strategi och det förhållnings

sätt som brukar benämnas pluralistisk förhandling ("pluralistic bargaining"). 

Den innebär att ett beslutsfattande utvecklas där dagens fördelning av 
resurser, och argumenten bakom fördelningen, granskas och värderingar 

och etiska principer som står i motsättning till varandra ventileras. Ett 
förhållningssätt som ska tillämpas på alla nivåer i sjukvården: den politiska, 
den administrativa och den kliniska. 

Klein visar inte hur befintliga former för organisering ska förändras 

i denna riktning och det är oklart hur beslutsprocessen ska utvecklas till 
att bli mer pluralistisk. Han antyder att felet hittills har varit att priorite

ringsprocessen inte varit tillräckligt pluralistisk, d.v.s. inte inkluderat olika 

aktörsgrupper, och att den för mycket har dominerats av medicinska aktörer. 

Konsekvensen av detta borde vara att andra intressen skulle komma till tals 
i större utsträckning. Men vilka intressen ska representeras och av vem? 

En svaghet med den pluralistiska strategin har sagts vara oklarheter om 
vilka parter som ska delta i diskussionen (vårdpersonal, patienter, allmän

het?) och vilken vikt som ska tillmätas olika åsikter och vilka kriterier som 
ska tillämpas vid beslut (Coast & Donovan 1996, Petrou & Wolstenholme 
2000). Pluralism skulle i detta sammanhang kunna uppfattas som att 
medborgare i högre grad bör inkluderas direkt i beslutsfattandet kring hur 
hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas. I riksdagsbeslutet om priorite
ringar i hälso- och sjukvård indikeras att påverkansmöjligheter från andra 
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än hälso- och sjukvårdens personal och beslutsfattare (med andra avses 
rimligtvis i förstahand allmänheten) "skapar ... förståelse för de beslut som 

måste fattas" (Socialdepartementet 1996/97 s. 12). 

Det är inte ovanligt i prioriteringsdiskussionen att denna koppling mellan 
brett deltagande och ökad förståelse för prioriteringsbeslut lyfts fram som 
viktig. Även om det finns metoder för att låta medborgare reflektera över 

samhällsproblem, t.ex. prioriteringar, och i olika former lämna synpunkter 
(Garpenby 2001), saknas i stor utsträckning goda exempel från processer 
där man lyckats inkludera både experter och lekmän och där deltagandet 

från de sistnämnda blir meningsfullt (Mitton m.fl. 2009), och resultatet 
ligger i linje med den förhoppning som antyds i riksdagsbeslutet om priori
teringar. Det blir ännu svårare om man föreställer sig att deltagandet ska 
leda till en breddad förståelse i samhället för resursfördelningsproblem i 
hälso- och sjukvård. Det innebär inte att vi avfärdar betydelsen av att också 

låta medborgare direkt delta i prioriteringsprocesser. Att avgöra när detta 
är lämpligt och hur det praktiskt ska gå till i olika situationer är dock en av 
organiseringens stötestenar. 

En syntes av information och organisering 
I prioriteringsdiskussioner ställs ibland de två "byggstenarna" - information 
för att underbygga beslut och organisering av trovärdiga processer - mot 
varandra som om de vore oberoende av varandra. Motsättningen har dock 
beskrivits som konstruerad; det är uppenbart att det behövs god kunskap om 
vad som fungerar, gör nytta och är kostnadseffektivt i hälso- och sjukvård, 
men också beslutsfattare som är organiserade så att de kan och vågar fatta 
beslut på grundval av denna information (Ham & Coulter 2001). 

Forskning inom bl.a. socialpsykologi visar att för att ett beslut ska 
uppfattas som rättvist är det också viktigt hur beslutsprocessen utformas 
(Nedlund & Garpenby 2008). Här kan det handla om att spelreglerna är 
tydliga, att man tidigt informerar om hur beslutsunderlagen kommer att 
användas, att man motiverar besluten utifrån de kunskaper och erfaren
heter som finns och att berörda aktörer får göra sina röster hörda. Därtill 
att det finns möjlighet att ompröva besluten om kunskap ändras eller om 
beslutsunderlaget behöver revideras. Med andra ord, både beslutets slutliga 
resultat och organiseringen av beslutsprocessen har betydelse för att skapa 
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trovärdighet vid ett prioriteringsarbete. Sammantaget pekar detta i riktning 

mot att processen för att hantera olika slags information är absolut avgörande 
för att kunna utveckla ett hållbart beslutsfattande vid hälso- och sjukvårdens 
resursfördelning. 

Olika slag av synteser kan vara aktuella, där information ingår till
sammans med beslutsprocesser, där olika deltagare kan förekomma, såväl 
experter som lekmän, och där processer kan vara både öppna och mer slutna 
för allmän insyn (Ham & Coulter 2001). I Sverige utgör Socialstyrelsens 
arbete med Nationella riktlinjer (som är avsedda att vara underlag för priori
terings beslut), som tidigare omnämnts, ett exempel på hur evidens och pro
cess samverkar. Samtidigt som myndighetens expertgrupper arbetar för att 
lokalisera och sammanställa den mest relevanta forskningen, så måste denna 
hanteras i en för syftet uppbyggd process i flera led, fram till rangordning. På 
samma sätt är arbetet inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
exempel på hur information och beslutsprocess är sammanlänkade för att 
i ett visst sammanhang framstå som trovärdig i sin helhet (Casula Vifell & 

Sjögren 2011; se även kapitel 9). 

Kort sagt finns det ingen standard för hur beslutsfattandet vid resurs
fördelning ska organiseras; det är beroende av situationen. Det viktiga är att 
man är medveten om vilka aspekter som bör beaktas. 

En genomtänkt organisering 
Som vi tidigare konstaterat är öppenhet en central komponent i en demo
krati. Oftast framställs öppenhet som att enbart handla om insyn. Vi 
menar att det finns en annan form av öppenhet som är väsentlig i detta 
sammanhang - öppenhet som dialog, interaktion och organisering. Det 
är denna form av öppenhet som Klein åsyftar när han argumenterar för 
pluralistisk förhandling där olika aktörsgrupper och intressen kan komma 

till tals (Klein 1993, 1998, 2000). 

Prioriteringar blir med detta synsätt inga teknokratiska övningar, d.v.s. 
en föreställning att mer och bättre information räcker för att lösa resurs
fördelningsproblem. Prioriteringar kräver moraliska, politiska och ekono
miska överväganden och ställningstaganden. Dessa ofta motsägande och inte 
självklara ställningstaganden är starkt kopplade till normer och värderingar 
som florerar både inom hälso- och sjukvården (Vad är kunskap? Vad är 
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evidens?) och utanför (Vad vill jag som medborgare att hälso- och sjukvården 

ska vara?). Öppenhet som dialog och interaktion kan både vara ett steg i 

riktning mot att skapa en bättre organisering av prioriteringsprocesser och 

ett steg mot att öppet reflektera dessa normer och värderingar. Därigenom 

kan en koalitionsbyggande prioriteringsprocess spela en stor roll. Det är 

så beslutsfattande och organisering ser ut i praktiken och därför behöver 

formerna anpassas till detta. 

Vi kan konstatera att prioriteringar i ett samverkande och nätverkande 

sammanhang kräver dialog och kommunikation. En svårighet inom hälso

och sjukvården, med dess komplexa organisation, är att sprida information, 

men det finns också problem med kommunikation mellan de olika aktörs

grupperna. Ofta beskrivs det som att de olika aktörerna har olika språkbruk, 

olika tankesätt, kunskaper och intressen och därigenom har svårt att förstå 

varandra (Östergren & Sahlin-Andersson 1998, Nedlund 2012). Här krävs en 

form för organisering för att underlätta dialog. Dialog är ett första steg mot 

att skapa en gemensam bild av vilket problem öppna prioriteringar är tänkt 

att lösa. Finns inte detta har lokala processer svårt att uppfattas som rimliga 

bland vårdens medarbetare (Dickinson m.fl. 2011). 

Därtill innebär prioriteringar ofta att ett ekonomiskt ansvar inte enbart 

åläggs politiker, högre tjänstemän eller verksamhetschefer utan även enskilda 

medarbetare i de olika professionerna. Det innebär att vid beslutssituationer 

har aktörerna olika krav som de måste ta hänsyn till. Det kan handla om att ta 

hänsyn till lagar och andra demokratiskt beslutade ramverk, t.ex. den etiska 

plattformen, till patientens behov, till professionell kunskap och erfaren

het och till budgetramen. I en praktisk beslutssituation kan dessa krav stå i 

konflikt med varandra (Lundquist 1998, Nedlund 2012). 

Ett sätt för de olika aktörerna att hitta stöd i svåra beslutssituationer är 

att skapa former för organisering och grupperingar där aktörsgrupperna var 

för sig eller tillsammans diskuterar och kommer fram till en rimlig lösning. 

Det kan vara professionella grupper där man tillsammans söker konsensus 

om vad som är rimligt i specifika situationer och på så sätt ger stöd för den 

egna professionen, eller enskilda yrkesutövaren i mötet med patienten eller 

brukaren. Exempel på detta kan vara professionella eller tvärprofessionella 

grupper inom kliniken eller fackliga grupperingar som skapar stöd för 

enskilda yrkesutövare. Det kan också vara en konstruerad institution inom 

ett landsting/region där olika aktörsgrupper diskuterar och kommer fram till 
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en lösning. Exempel på sådana är de horisontella arbetsgrupperna i Väster
botten, Program- och prioriteringsrådet i Västra Götaland, och hjälpmedels

kommitteerna i landstingen i Gävleborg och Östergötland (se Nedlund 2012), 

på nationell nivå i form av en myndighet (TLV), eller mellan landsting och 
kringgärdande nätverk i form av brukarråd. 

Denna typ av lösning, som kan benämnas mellanled, förekommer 
inom hälso- och sjukvårdens organisering. Mellanled har ofta kapacitet 
att behandla olika typer av information, t.ex. medicinsk kunskap, etiska 
ståndpunkter eller medborgarnas synpunkter, så att denna information kan 
användas i beslutsprocessen och i dialogen mellan de olika aktörsgrupperna, 
t.ex. mellan politiker och vårdprofessioner. Mellanled kan spela en viktig 
roll och har ofta förutsättningar att stärka dialog och interaktion inom och 

mellan aktörsgrupper, samt att utveckla procedurer som har stor betydelse för 
en genomtänkt öppen process (Tenbensel 2002, Davies 2007, Nedlund 2012). 

Genom en koalitionsbyggande prioriteringsprocess, där mellanled har 
en viktig funktion, kan olika aktörsgrupper och involverade organisa
tioner arbeta tillsammans i en öppen dialog, för att på olika sätt gemensamt 
skapa förståelse för hur svåra prioriteringsbeslut kan göras i praktiken. Den 
offentliga hälso- och sjukvården är en politisk organisation i den meningen 
att gemensamma resurser ska fördelas efter behov. I en sådan organisation 
måste organiseringen av ett prioriteringsarbete kunna rymma bedöm
ningen av hårda fakta (evidens) och politiska värderingar med grund i vad 
samhället kan acceptera. Detta är en viktig förutsättning för ett trovärdigt 
prioriteringsarbete. 

Summering 
Öppenhet i samband med prioritering tolkas ofta som en fråga om insyn 
men det finns en annan form av öppenhet som är minst lika viktig i detta 
sammanhang: öppenhet som dialog, interaktion och organisering. I hälso
och sjukvård handlar beslutsfattandet i mångt och mycket om att göra 

bedömningar och om att skapa en gemensam mening kring det som bör 
göras och varför det är en rimlig åtgärd. Beslut och ställningstagande genom
förs i en interaktiv process där flera aktörer tillsammans, genom förhandling 
och argumentering, skapar en gemensam förståelse för hur situationen ser 
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ut, vilka regler som blir aktuella att tillämpa i det särskilda fallet och vad 

som kan och bör genomföras. 
I detta arbete ingår att skapa en syntes av information och organisering 

där innovativa mellanled för dialog och meningsskapande ingår. Hur 
detta ska lösas i detalj varierar från situation till situation: det finns ingen 

standard för prioriteringsarbetet utan också organiseringen blir en fråga 
om bedömning. 
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Beslutsstöd vid prioriteringar från 
statliga myndigheter 
PER CARLSSON 

Statliga myndigheter i Sverige har varit ledande när det gäller att utveckla nya 

former för öppna prioriteringar inom vård och omsorg. I detta kapitel redovisas 

olika typer av nationella prioriterings beslut och beslutsstöd och hur olika myndig

heter arbetar med dessa frågor. Exempel på beslutsstöd för prioriteringar, som tas 

fram av myndigheter för användning i kommuner, landsting och olika verksam

heter, är faktasammanställningar, riktlinjer och konsekvensanalyser. 

Prioriteringar sker på olika nivåer i hälso- och sjukvården och kant.ex. 
handla om val av behandling för enskilda patienter eller så kallade policy

beslut där ett landsting eller enskilda kliniker ska ta ställning till om en ny 

behandlingsmetod ska ersätta eller komplettera redan existerande metoder. 

Den här typen av införandebeslut handlar i grunden om prioriteringar 

för fördelning av knappa resurser. Vilken behandlingsmetod av flera nya 

alternativ är att föredra? Är den nya metoden kostnadseffektiv jämfört 
med existerande behandlingsmetoder? En viktig grund för prioriteringar 
är ett bra kunskapsunderlag avseende aktuella sjukdomar, patientnytta, 
kostnadseffektivitet, etiska aspekter etc. Kunskapsunderlaget består av dels 

vetenskapliga resultat, dels praktikbaserad kunskap. 
Vetenskapliga resultat är sällan entydiga och fångar inte alla relevanta 

aspekter som behöver beaktas för att kunna ta ställning till om en ny under
sökning, behandling eller förebyggande program bör användas. Nationella 

myndigheter och professionella organisationer bidrar på olika sätt med sam
manställningar av fakta, rekommendationer och riktlinjer som innehåller 

olika mycket av värderingar. En typ av beslutsstöd kan handla om rangordning 

av flera behandlingsalternativ utan att myndigheten själv tar ställning till vad 
den verksamhet som ska använda metoden har råd med. Exempel på detta är 
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nationella riktlinjer tas fram som under

lag för de faktiska prioriteringsbeslut som kommuner och landsting fattar 

när de tar ställning till om en ny behandlingsmetod ska användas eller inte. 

Det finns dock exempel på att nationella myndigheter fattar prioriterings

beslut som syftar till att gälla i hela landet. TL V bestämmer vilka läkemedel 

som ska subventioneras inom ramen för läkemedelsförmånen, men det är 

ytterst landstingen som fattar beslut om att köpa in och använda ett visst 
läkemedel eller ej. Från den första juli 2013 bestämmer regeringen vilka sjuk
domar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och 
landsting utför och bekostar vaccinationerna. 

Framtagning av faktaunderlag 
Som nämnts i kapitel 6 har det i många länder vuxit upp olika typer av 

organisationer som framför allt granskar och värderar patientnytta och 
kostnadseffektivitet hos nya metoder. Flertalet så kallade HTA-organisationer 

(HTA efter engelskans Health Technology Assessment som betyder all
sidig utvärdering av medicinska metoder) är inriktade på att enbart ställa 

samman det vetenskapliga underlaget utan att ta ställning till själva beslutet 
om införande eller utmönstring. Dessa organisationer är i regel finansierade 
av offentliga medel och är knutna till hälsoministerier eller andra hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. Det finns också ett antal organisationer som är 

fristående eller är knutna till universitet. I Sverige finns Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) som är en statlig myndighet. Under senare 

år har flera regioner/landsting etablerat HTA-centra eller metodråd för att 
bistå verksamheten med kunskapsunderlag. 

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING (SBU) 

SBU:s uppgift är att utvärdera medicinska metoder i vården ur medicinskt, 
ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv (SBU 2012). Enligt SBU innefattar 

medicinska metoder såväl åtgärder inom prevention, diagnostik, behandling 

som omvårdnad. Resultatet av utvärderingarna publiceras både skriftligt och 
på SBU:s hemsida och sprids extensivt på olika sätt till berörda vårdgivare 

och beslutsfattare. SBU tar även fram sammanfattningar riktade till patienter 
och medborgare. 
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. I sådana kunskapsöversikter kan det t.ex. framgå vilken metod som 
har bäst effekt eller är mest kostnadseffektiv om det finns flera alternativa 

metoder. Dessutom redovisas metoder för vilka kunskapsunderlaget är 

otillräckligt för att man på vetenskaplig grund ska kunna rekommendera 
användning i rutinsjukvården. Till sin hjälp rekryterar myndigheten exper
ter. De representerar de professioner som är intressenter i projekten, t.ex. 
representanter för medicin, vård, omsorg och skola. Resultatet presenteras i 
form av någon av SBU:s olika produkter som finns i dag. 

I den gula rapportserien presenteras de vetenskapliga utvärderingar som ofta 
omfattar omfattar ett stort antal relevanta åtgärder för diagnostik och behand
ling inom det aktuella området. Exempelvis finns det rapporter med titlar 
som Patientutbildning vid diabetes, Blödande magsår och Rehabilitering vid 

långvarig smärta. I ett sådant projekt ingår normalt cirka tio externa experter. 
SBU Alertrapporterna omfattar företrädesvis tidiga utvärderingar av nya 

medicinska metoder. Här avgränsas utvärderingen i regel till en eller ett fåtal 
metoder i taget. Till avgränsade Alertprojekt knyts en mindre grupp på två 
till tre experter och ytterligare ett par experter som granskar utvärderingen. 
Arbetsgången för litteraturgranskning, värdering och evidensgradering är i 
stort sett densamma som vid de utvärderingar av olika metoder som publi

ceras i den gula rapportserien. 
Under senare år har dessutom tillkommit »SBU Kommenterar" och 

"Upplysningstjänst för vården". "SBU Kommenterar'' baseras på aktuella 

kunskapssammanställningar från andra länder, vilka granskas av expertis på 
området, sammanfattas och kompletteras med fakta som rör tillämpningen i 
Sverige; det kan t.ex. gälla hälsoekonomiska aspekter. Publicering sker enbart 
elektroniskt. Upplysningstjänsten syftar till att kunna ge snabba svar på kli
niska frågor till en frågeställare och dessutom publicera svaren elektroniskt. 

Sedan 2010 har SBU även haft uppdraget att identifiera behandlings
metoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap 
om. Inom ramen för detta bygger SBU upp en databas för kunskapsluckor 
som är tillgänglig på SBU:s hemsida. På så vis medverkar SBU till att 
informera om metoder som bör utvärderas bättre innan de tas i bruk eller 

sprids ytterligare. 
I ökande utsträckning bidrar SBU med underlag till andra myndigheter 

som har i uppdrag att fatta prioriteringsbeslut. Här samarbetar SBU med 
bland andra Socialstyrelsen och TLV (se nedan). 
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ANDRA HTA-ORGANISATIONER 

Vid sidan av SBU har det skett en omfattande etablering av institutioner inter
nationellt som arbetar med kunskapssammanställningar. Förutom Cochrane 
collaboration finns motsvarande SBU-organisationer i många länder. Dessa 

är sedan 1993 organiserade i ett nätverk, International Network of Agencies 
for Health Technology Assessment (INAHTA), som i dag omfattar drygt 

50 medlemsorganisationer i cirka 30 länder. European network for Health 
Technology Assessment (EUnetHTA) är ett annat nätverk som syftar till 
att utveckla metodiken inom utvärderingsområdet för att underlätta det 
internationella utbytet. 

I Sverige sker även en etablering av lokala eller regionala enheter för utvär
deringar som tar fram underlag för prioriterings beslut. Exempel på sådana är 
Program- och prioriteringsrådet i Västra Götaland, Metodrådet i Stockholm, 
Centrum för evidens baserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik 
i Örebro läns landsting (CAMTÖ) och det regionala metodrådet för den 
sydöstra sjukvårdsregionen.1 

ETISK KONSEKVENSANALYS 

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) är ett samrådsorgan med politiska 
företrädare och experter som har till uppgift att belysa etiska frågor ur ett 
övergripande samhällsperspektiv (SMER 2012). SMER yttrar sig över förslag 
från utredningar och myndigheter och ska även uppmärksamma nya etiska 
frågeställningar som aktualiseras inom hälso- och sjukvården. Det senare 
uppdraget preciserades i samband med förarbetena till en ny paragraf, § 2h, 
i hälso- och sjukvårdslagen och ledde till att SMER från juli 2010 fick sitt 
uppdrag utökat. Bestämmelsen innebär att innan en behandlingsmetod 
som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i 
hälso- och sjukvården ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från 
individ- och samhällsetiska aspekter. Bedömer vårdgivaren att en metod 
behöver bli föremål för en fördjupad etisk analys eller av andra skäl behöver 
bedömas på nationell nivå, kan ett landsting eller motsvarande vända sig 
till SMER för att få hjälp med en fördjupad etisk analys. Än så länge har få 

1 För att få en bild av det aktuella nätverket hänvisas till SBU:s hemsida (www.sbu.se/sv/ 
Evidensbaserad-vard/Svenska-HTA-organisationer/). 
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sådana analyser genomförts. Ett exempel på ett samarbetsprojekt mellan 
SMER och SBU handlade om Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke

invasiv fosterdiagnostik för blodgrupps- eller könsbestämning. 

Rekommendationer och riktlinjer 
Den medicinska vetenskapliga litteraturen och mängden systematiska 
kunskapsöversikter växer mycket snabbt liksom antalet behandlings
alternativ. Det blir allt svårare för beslutsfattare på alla nivåer att hålla sig 
a jour med kunskapsfronten och bedöma den samlade kunskapen. Som ett 
svar på detta produceras sammantaget i Sverige och andra länder en stor 
mängd riktlinjer. De tas fram av bland annat professionella organisationer 
och myndigheter. I Sverige produceras också nationella och lokala riktlinjer 

som ofta är påverkade av riktlinjer från andra länder. 
I England etablerades 1999 National Institute for Clinical Excellence 

(NICE), sedermera National Institute for Health and Care Excellence. NICE 
har kommit att bli en internationellt ledande organisation för utvärdering, 
prioritering och framtagning av riktlinjer för olika metoder. NICE har ett 
större uppdrag när det gäller prioritering och rekommendationer än SBU och 
tar fram underlag och beslutar om en rekommendation om huruvida en ny 

metod ska användas inom den engelska sjukvården eller ej. 
I Sverige har Socialstyrelsen flera uppgifter som är relaterade till priori

tering av hälso- och sjukvård. Det mest betydelsefulla uppdraget i detta 
avseende gäller framtagning av nationella riktlinjer för vanliga sjukdoms
områden. Detta arbete startade 2002 och de första riktlinjerna publicerades 
2004. Fram till juni 2013 hade riktlinjer publicerats inom tretton områden 
(Socialstyrelsen 2013). Samtidigt pågick arbete med nya riktlinjer och upp
datering av ytterligare fem riktlinjer. 

Socialstyrelsen vänder sig till många intressenter i hälso- och sjukvården 
med sina riktlinjer, vilket också inbegriper patienter och närstående. 

Riktlinjerna omfattar långt ifrån all vård som bedrivs inom ett sjukdoms
område, utan avgränsas till områden där behovet av vägledning är störst. 
Arbetsprocessen följer i stort sett de olika stegen i den nationella modellen 
för prioriteringar som redovisas i kapitel 7. Efter att det sjukdomsområde som 
riktlinjen gäller har definierats, rekryterar Socialstyrelsen en så kallad fakta
grupp med experter som får i uppgift att ta fram bästa tillgängliga kunskap 
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om effekter, biverkningar och kostnadseffektivitet för specificerade tillstånd
åtgärdspar. Faktagruppen använder i första hand systematiska översikter 
från SBU eller motsvarande underlag från organisationer i andra länder. 
I andra hand söker faktagruppen efter andra översikter eller enskilda studier 

inom området. 
När det saknas relevanta studier t.ex. rörande hälsoekonomiska utvärde

ringar kan experterna göra egna modellberäkningar, skattningar eller ibland 

enbart kostnadsberäkningar. 
När faktagruppen är färdig med en preliminär version av sin samman

ställning tas underlaget över av medlemmarna i prioriteringsgruppen som 
rangordnar samtliga tillstånd-åtgärdspar. Rangordningen är tänkt att vara 
ett stöd för beslutsfattarna i hälso- och sjukvården. Under arbetet med 
rangordningen inhämtas kompletterande uppgifter från faktagruppen. 
Sammansättningen av personer i både faktagrupp och prioriteringsgrupp 
är viktig för slutproduktens trovärdighet. Socialstyrelsen eftersträvar att 
samla experter med god vetenskaplig förankring när det gäller faktagruppen 
och praktisk erfarenhet från det aktuella området. Vidare eftersträvas en 
geografisk spridning och representation från alla berörda vårdprofessioner 
och vårdnivåer. Prioriteringsgruppens medlemmar nomineras av hälso
och sjukvårdsregionerna via en nationell samverkansgrupp för kunskaps
styrning (NSK). 2 

Prioriteringsgruppen baserar sin rangordning på tillståndets svårighets
grad, vilken effekt åtgärden har och åtgärdens kostnadseffektivitet. Hur starkt 
vetenskapligt stöd som finns för åtgärdens effekt och kostnadseffektivitet 
har också betydelse i rangordningen. Tillgången på fakta är mycket varie

rande mellan olika åtgärder och mellan olika sjukdomsområden. När starka 
bevis saknas för t.ex. effekten av en viss åtgärd används antingen en panel 
av experter för att sammanställa erfarenhetsbaserad kunskap eller också är 
prioriteringsgruppen hänvisad till att använda sin egen samlade erfarenhet. 

Den kompletta tillstånds- och åtgärdslistan innehåller uppgifter om 
tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt, evidensen för effekten, kost
nadseffektivitet och en rangordning. Dessutom ges rekommendationen FoU 
(forskning och utveckling) för åtgärder som sjukvården och socialtjänsten 

2 NSK bildades 2009 och består av företrädare för hälso- och sjukvården från samtliga 
regioner, Sveriges kommuner och landsting samt myndigheter. 
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inte bör utföra rutinmässigt för att de är otillräckligt utvärderade och där 
pågående eller kommande forskning kan tillföra ny kunskap. Socialstyrelsen 

ger också rekommendationer om åtgärder som inte bör utföras (icke-göra). 
Det sker när det saknas vetenskapligt stöd för att en åtgärd har effekt eller 

om den är skadlig. 
En riktlinje kan innehålla flera hundra olika tillstånd-åtgärdspar. Många 

av dessa avser nya metoder som är på väg att införas i hälso- och sjukvården 

där frågan om rutinmässig användning eller inte är central. Andra rang

ordningar av existerande metoder kan i stället signalera att åtgärden bör 

användas i högre grad än vad som är fallet. 

Socialstyrelsens riktlinjer är inte tvingande, utan rekommendationer 

som utformas med begränsad hänsyn till faktiska budgetutrymmen i de 

olika verksamheterna i kommuner och landsting. Riktlinjernas betydelse för 

landstingens och kommunernas prioriteringar beror både på riktlinjernas 
legitimitet och hur de tillämpas i praktiken. Under senare år har Social

styrelsen utvecklat nya arbetsformer med syfte att öka deras användbarhet 

i hälso- och sjukvården på olika nivåer. Bland annat förs en dialog med 

landstingen under arbetets gång kring varje ny nationell riktlinje. 

FAKTARUTA 9.1 

Områden med slutliga eller preliminära nationella riktlinjer (2013): 

• sjukdomsförebyggande metoder 

• tandvård 

• lungcancer 

• schizofreni 

• demens 

• depression och ångest 

• diabetes 

• stroke 

• hjärtsjukvård 

• missbruk och beroende 

• bröst-, kolorektal- och prostatacancer 

• palliativ vård 

• rörelseorganens sjukdomar. 
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När prioriteringsfasen är slutförd sammanställer Socialstyrelsen en 
preliminär version av riktlinjerna samt även kortversioner för olika mål
grupper, till exempel en patientversion. Vid regionala konferenser och genom 
ett öppet förfarande via Socialstyrelsens webbplats inhämtas synpunkter 
på den preliminära versionen; synpunkter som sedan beaktas i det fortsatta 

arbetet för att få fram en slutlig version av riktlinjen. 
Arbetet med framtagning av riktlinjer har hittills dominerats av läkare 

men även andra yrkesgrupper har i ökad utsträckning engagerats i arbetet. 

Antalet sjukdomsområden som bearbetats inkluderar sjukdomar som 
berör många patienter och tar stora sjukvårdsresurser i anspråk och totalt 
innehåller riktlinjerna cirka 2 800 rekommendationer (maj 2013). Det är en 
stor utmaning för Socialstyrelsen liksom för övriga samverkande myndig
heter att kunna tillhandahålla aktuella riktlinjer/rekommendationer inom 
många områden samtidigt, samt underlätta implementeringen av riktlinjerna 
inom kommuner och landsting. 

Prioriterings beslut 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV, tidigare Läkemedels
förmånsnämnden, LFN) består av Nämnden för läkemedelsförmåner, 
Nämnden för statligt tandvårdsstöd och ett kansli. Nämnden för läke
medelsförmåner beslutar om läkemedel och om vissa förbrukningsartiklar 
för privat bruk (TLV 2012). Hit hör exempelvis stomiartiklar, diabeteshjälp
medel och inhalationshjälpmedel för bland andra astmatiker. 

TL V:s nämnd för läkemedelsförmåner fattar beslut gällande huruvida 
ett läkemedel eller en förbrukningsartikel som förskrivs i öppen vård, ska 
ingå i läkemedelsförmånerna eller inte. När produkten ingår i förmåns
systemet gäller reglerna för högkostnadsskyddet. När nämnden avslår en 
ansökan kan företaget återkomma med en förnyad ansökan eller försälja 
produkten utan förmån. Det kan ske om ett landsting väljer att betala för 
produkten eller om patienterna betalar ur egen ficka. Nya läkemedel kan 
bli aktuella för subvention efter det att de godkänts för marknadsföring av 
Läkemedelsverket. I Läkemedelsverkets uppdrag ingår dock inte gransk
ning eller godkännande av medicintekniska produkter. Huvudansvaret för 
säkerhetsfrågor och prestanda hos sådana ligger på tillverkaren som ansvarar 
för CE-märkning av produkten. Läkemedelsverket har ingen prioriterings-
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funktion vare sig för läkemedel eller medicintekniska produkter och väger 

därför inte in kostnadseffektivitet vid sitt ställningstagande om godkän
nande. Detta uppdrag ligger på TLV när det gäller läkemedel i öppenvård 
och förbrukningsartiklar. Läkemedel för användning i sluten vård beslutar 
landstingen själva om. 

ARBETSPROCESSEN 

Vid ansökan om subvention för ett läkemedel eller en förbrukningsartikel hos 
TLV är det företagen själva som ansöker om subvention och som är ansvariga 
för att ta fram det underlag som ska ligga till grund för nämndens beslut. 
Detta underlag granskas i sin tur av TL V:s tjänstemannaorganisation innan 
beslut om subvention fattas av nämnden. Avslag eller beslut som innehåller 
begränsningar eller särskilda villkor kan det sökande företaget överklaga 

till domstol. Inför beslutet får företaget ta del av underlaget och besluts
förslaget och ges möjlighet att både skriftligt och muntligt framföra even
tuella avvikande synpunkter direkt till nämnden för läkemedelsförmåner. 

De kriterier på vilka läkemedelsnämnden ska grunda sina beslut om 
subvention är reglerat i en särskild lag om läkemedelsförmåner (2002:160). 

Ett r~ceptbelagt läkemedel ska enligt §15 omfattas av läkemedelsförmånerna, 
och pris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning: 

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestäm

melserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga 

från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2 . att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder 

som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar 

som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt 
mer ändamålsenliga. Lag (2009:373) (Regeringskansliet 2012). 

TL V ska inte enbart prioritera nya läkemedel och förbrukningsartiklar utan 
även granska och ompröva subventionen för de produkter som redan ingår i 
förmånssystemet. Från början innebar omprövningsuppdraget en genomgång 
av de cirka 2000 läkemedel som omfattades av subvention i oktober 2002. 

Arbetet med omprövningar av stora terapigrupper inleddes med migrän 
och magsyrarelaterade symtom. Från 2010 har genomgångarna blivit mer 
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avgränsade och riktade till ett mindre antal enskilda läkemedel eller mindre 
grupper av läkemedel och förbrukningsartiklar. Omprövningarna har inne
burit att ett betydande antal läkemedel uteslutits ur förmånen eller fått en 
begränsning i användning. 

Sedan 2008 har TLV även uppdraget att besluta om vilka åtgärder som 
ska ingå i tandvårdsstödet genom en särskild nämnd för tandvårdsfrågor, 
Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet består av ett allmänt 
tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. När TLV beslutar om vilken 
tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen inom ramen för hög
kostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder, 
utgår myndigheten från lagen om statligt tandvårdsstöd. Kosmetisk tand
vård är t.ex. inte subventionerad. 

ETT SYSTEM UNDER UTVECKLING 

Inrättandet av LFN föregicks av diskussioner under flera år i Sverige. Även i 
många andra länder där liknande myndigheter etablerats, diskuterades länge 
om det var praktiskt möjligt att skapa granskningsfunktioner motsvarande 
TLV och prisförhandlingar som förekommer i flera länder utan att det finns 
en risk att nya innovativa läkemedel kommer senare i bruk. Denna typ av 
reglering ställer stora krav på att granskning och godkännande organiseras 
så att det inte blir ett hinder vid införande av effektiva läkemedel med allt för 
stora negativa effekter. Idag finns det ett relativt brett stöd för granskning och 
prioritering av läkemedel i öppen vård och fokus ligger i stället på den obalans i 
handläggning och prioritering som finns mellan läkemedel i öppen vård, läke
medel som används i sluten vård och övriga metoder i hälso- och sjukvården. 

TLV föreslog 2010 att även rekvisitionsläkemedel (d.v.s. sådana som 
används i den slutna vården) borde granskas med avseende på hälsoekonomi. 
Myndigheten har därefter fått regeringens uppdrag att under två år bedriva 
en sådan verksamhet på försök. 

Förutsättningarna för att införa en motsvarande nämnd som TLV:s 
läkemedelsnämnd för icke-farmakologiska metoder i hälso- och sjuk
vården har analyserats med hjälp av sådana system i flera andra länder 
(Brodtkorb m.fl. 2011). Det framgår av rapporten att det finns utvärderings
och beslutsorgan för icke-farmakologiska teknologier i några andra länder. 
Under 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att på försök genomföra hälso-
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ekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Avsikten med de 
hälsoekonomiska bedömningarna är att förse landstingen med ett bättre 

underlag för prioriteringar. 

Summering 

Svenska myndigheter fattar sällan egna prioriteringsbeslut utan tar framför 
allt fram beslutsunderlag till landsting och kommuner och enskilda besluts
fattare. Undantag är bland annat TLV som beslutar om subventionering av 
läkemedel i öppen vård. 

Beslutsstöd kan vara systematiska kunskapsöversikter, riktlinjer, rekom
mendationer till faktiska prioriteringsbeslut. Sådana beslutsstöd för priori
teringar är långt ifrån heltäckande för hälso- och sjukvården utan behöver 
kompletteras med regionala och lokala aktiviteter. Läkemedelsområdet är 
mest utvecklat när det gäller tillgången på evidensbaserad kunskap som 

grund för prioriteringar. Inom andra områden liksom vård av äldre med 
komplexa sjukdomar saknas ofta sådan kunskap vilket försvårar arbetet med 

öppna prioriteringar. Olika försök att utöka hälsoekonomiska bedömningar 
till att omfatta andra områden än läkemedel pågår. 
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Samlade erfarenheter av öppna 
landstingsvisa prioriteringar 
PETER GARPENBY & KARIN BÄCKMAN 

Beslut av olika dignitet som medför begränsningar i tillgången på diagnostik, 

medicinsk behandling och omvårdnad finns alltid i dold form i ett gemensamt 

finansierat hälso- och sjukvårdssystem, som till exempel det svenska. Efter 1997 

då riksdagen beslutade om riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvård har 

en grupp landsting (och en region) utvecklat processer för resursfördelning i 

riktning mot större öppenhet. I detta kapitel ger vi exempel på sådana landstings

övergripande processer och pekar på grundläggande drag men också på vissa 

olikheter. 

Beslut som gäller resursfördelning i hälso- och sjukvård är vanligtvis så 

fragmenterade att de kan vara svåra att uppfatta (Ham & Coulter 2000, 

Williams m.fl. 2011). Arbetsformer som inkluderar prioritering med efterföl

jande beslut, där både process och beslut tydliggörs, och som dessutom tilläm

pas på alla sjukdomsområden som förekommer it.ex. ett landsting, är betydligt 

mer sällsynta. Under de senaste tio åren har dock inom svenska landsting 

prövats former för en mer systematisk resursfördelning som dessutom tydlig

görs internt för medarbetare och externt för allmänheten. Man kan dela in 

dessa prioriteringsarbeten i en första och en andra generation. Till den första 

generationen kan räknas Landstinget i Östergötland (Bäckman m.fl. 2004) och 

Västra Götalandsregionen. De gjorde banbrytande insatser under första delen 

av 2000-talet. Därefter inträffande en period av stiltje vad avser systematisk 

och öppen prioritering på landstingsnivå i Sverige. Västerbottens läns lands

ting initierade den andra generationen av prioriteringsarbeten 2008, varefter 

Jämtlands läns landsting, Landstinget Kronoberg, Landstinget Västmanland 

och Landstinget Gävleborg följde efter med egna processer för prioritering 

(Waldau 2009, Broqvist m.fl. 2009, Garpenby m.fl. 2010, Östling m.fl. 2010). 

© FÖRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 149 

0 ... 
-I 
w 
l-
o. 
< 
~ 



PETER GARPENBY & KARIN BÄCKMAN 

På ett övergripande plan finns stora likheter mellan de arbetsformer som 

landstingen utvecklat och tillämpat; eftersom de undantagslöst drivs genom 

förslag som kommer från den kliniska organisationen, där chefer eller andra 
medicinskt sakkunniga, själva eller tillsammans med medarbetare, har gjort en 

rangordning (prioritering) per område (primärvård, psykiatri, ortopedi etc.) 

bland sina olika interventioner/åtgärder. I de flesta fall har därefter en gransk

ning och sammanvägning gjorts av de förslag som tagits fram på klinisk 
nivå, varefter vissa eventuellt blivit föremål för beslut som kan resultera i 
inskränkning (t.ex. skärpta indikationer) eller bortval (åtgärden upphör hos 

landstinget). I så gott som samtliga fall som vi redovisar här har den nationella 

modellen för öppen prioritering använts (behandlas i kapitel 7) eller en likartad 
modell. Det har dock varierat om processen i sin helhet har genomförts inom 

den befintliga organisatoriska strukturen i landstingen eller om arbetsgrupper 
och strukturer för beslut skapats särskilt för prioriteringsarbetet. 

Avsikten har så gott som alltid varit att alla verksamheter inom ett 

landsting ska delta på lika villkor, d.v.s. alla har förväntats lämna förslag 

på åtgärder som rangordnas från lägre till högre nytta. I en del fall har 

prioriteringsarbetet också inneburit att ta fram förslag på nya åtgärder som 

är aktuella för introduktion i den kliniska verksamheten och dessa har då 
fyllt det utrymme som frigjorts vid bortval - i sådana fall har syftet varit 

omfördelning av resurser inom landstinget. I andra fall har prioriteringen 
resulterat i enbart bortval för att spara på gemensamma resurser. När syftet 
varit omfördelning eller enbart bortval har vanligtvis en ekonomisk målsätt
ning ( en ram) för prioriteringsarbetet fastställts. I vissa fall har landstingen 
valt att separera förslag om effektivisering från förslag till bortval, medan 
de i andra fall försökt hantera dessa kategorier i samma process. I samtliga 

fall har chefer i vården deltagit i den första delen av processen som avser 

rangordning, medan deltagandet av politiker i senare faser av granskning 
och beslutsfattande har varierat. 

Politikernas deltagande har ibland inskränkt sig till att enbart bifalla 

processen, medan politiker i andra fall har medverkat direkt genom att ta 

ställning till enskilda förslag genom att godkänna respektive lägga in sitt veto 
mot enskilda förslag. Att processen har varit öppen betyder i detta samman
hang att landstingen på något sätt (via muntlig information, via hemsidor 
eller genom media) offentliggjort för medarbetare och medborgare att arbetet 
pågår och att resultatet har presenterats i offentlighet. 
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Den första generationens prioriteringsarbeten 
Efter en gradvis försämrad ekonomi i de svenska landstingen var det två 
landsting som i början av 2000-talet först angrep resursfördelningsfrågan 
ur ett samlat prioriteringsperspektiv. I Landstinget i Östergötland hade 
ledningen banat väg för öppna prioriteringar genom att under 1990-talet ta 
fram s.k. medicinska program där verksamhetsföreträdare inom olika sjuk
domsområden ställde samman listor över tillstånd och åtgärder inom sina 

respektive områden. Likaså bidrog sannolikt tillämpningen av behovsstyr

ning och processen med att ta fram behovsanalyser som en grund för poli
tiska beslut om uppdrag och avtal, till en ökad förståelse för prioriteringar. 

Västra Götalandsregionen är den andra sjukvårdshuvudmannen som har 
längst erfarenhet av systematiska prioriteringar. Regionen utvecklade tidigt 
regionövergripande listor baserade på vertikal rangordning inom olika 
sjukdomsområden. 

LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 

Östergötland var först i landet att arbeta landstingsövergripande med att 

genomföra en prioriteringsprocess som mynnade ut i ett politiskt beslut 
(Landstinget i Östergötland 2004, Bäckman m.tl. 2004, 2005, 2006 och 
2008). År 2003 genomfördes under cirka åtta månader ett omfattande 
prioriteringsarbete med både vertikala och horisontella prioriteringar inom 
länssjukvård. Landstingsledningen gavverksamhetsföreträdarna i uppdrag 
att upprätta vertikala rangordningslistor inom olika sjukdomsgrupper och 
att i konsekvensbeskrivningar beskriva patientgrupp, sjukvårdsinsats och 
åtgärd, samt redovisa vad konsekvensen skulle bli om åtgärden togs bort. 
Likaså skulle kostnader, eventuella alternativa vårdformer eller övervält
ringar på annan vårdgivare beskrivas. Verksamhetsföreträdarna skulle 
dessutom utarbeta förslag till effektiviseringar och strukturförändringar 
(organisationsförändringar). Syftet var att undvika ett ekonomiskt under
skott om cirka 300 miljoner kronor (motsvarande fyra procent av budgeten). 
Hur stora neddragningar som skulle uppnås med respektive insats var dock 
inte definierat vid arbetets start. 
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Verksamhetsföreträdarna rangordnade alla sina insatser (tillstånd
åtgärdspar)1. Politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden var beställare 

av uppdrag, slöt avtal med vårdgivarna där de ekonomiska resurserna för
delades, och fattade sedan ett beslut utifrån rangordningslistorna att begränsa 
vårdutbudet med de lägst rangordnade objekten. Prioriteringsprocessen 
mynnade ut i ett politiskt beslut som innefattade 76 delbeslut, varav cirka 
30 beslut rörde utbudsbegränsning (d.v.s. att åtgärder skulle sluta utföras), 13 
beslut indikationsskärpning (d.v.s. att det exempelvis skulle krävas en större 

sjuklighet/svårighetsgrad för att få en behandling/åtgärd), cirka 30 beslut över
föring till annan vårdgivare och 4 beslut handlade om avgifter. Sammantaget 
skattades dessa förändringar till en kostnadsbesparing på cirka 38 miljoner 
kronor (en liten del i relation till landstingets omsättning om cirka 8 miljarder). 

Utbudsbegränsningarna väckte stor uppmärksamhet i media både lokalt 
och nationellt (Bäckman m.tl 2005). Rapporteringen i media var mestadels 
negativ. Samtidigt var kritiken och oron stor lokalt över de organisatoriska 
förändringar som skedde parallellt med prioriteringsprocessen och över de 
allmänna effektiviseringarna. 

Varför blev uppmärksamheten så stor? Det nya var att landstinget öppet 
redovisade innehållet i sitt beslut och förklarade hur man gått till väga för att 
nå fram till det. Konsekvenserna av den öppna redovisningen och oron över 
vad nästa steg skulle bli väckte många frågor. Trots detta arbetade landstinget 
sedan vidare med en liknande procedur under efterföljande år, om än något 
förändrad (se längre fram i detta kapitel). 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 

Västra Götalandsregionen var tidigt ute med att utveckla regionövergripande 
listor baserade på vertikal rangordning inom olika sjukdomsområden (Västra 
Götalandsregionen 2002, 2003, 2004a, 2004b och 2005). Arbetet förlades till 
de 24 medicinska sektorsråden, som är ett forum för informationsutbyte 
inom och mellan medicinska specialiteter och som har en rådgivande roll 
till den politiska och administrativa regionledningen. Sektorsråden arbetar 
bl.a. med frågor om gemensamma grunder för prioriteringar, att värdera 

1 Arbetsformen med rangordningen var en föregångare till vad som senare kom att bli den 
nationella modellen. 
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befintliga och nya medicinska metoder och initiera och godkänna förslag 

till regionala vårdprogram (Västra Götalandsregionen 2012). 

Hösten 2001 påbörjades ett rangordningsarbete och under 2004 redo

visades kompletta prioriteringslistor som då offentliggjordes. Uppdraget till 

sektorsråden var att ta fram väl förankrade förslag till regiongemensamma 

prioriteringar inom respektive specialitet. I uppdraget ingick inte att beskriva 

åtgärderna i ekonomiska termer, utan avsikten var att denna samman

ställning skulle utgöra underlag för en politisk horisontell prioritering 

(mellan sjukdomsområden), där även de lokala hälso- och sjukvårds

nämndernas avvägningar mellan olika angelägna behov skulle vägas in. 

Arbetet med systematiska prioriteringar var politiskt sanktionerat men 

regionens politiker kom inte att involvera sig i arbetet på annat sätt än att 

godkänna processen. I övrigt var det medicinska experter och tjänstemän 

som arbetade med prioriteringarna. Sektorsråden använde en i regionen 

egen utvecklad modell för vertikal rangordning utifrån diagnos och åtgärd, 

vilken resulterade i en prioriteringsnivå efter angelägenhetsgrad, effektvärde, 

väntetid och vårdnivå. Modellen har under senare år ändrats för att mer 

överensstämma med Socialstyrelsens arbetsform med nationella riktlinjer, 

d.v.s. följa den nationella modellen för öppna prioriteringar (se kapitel 7). 

Tyngdpunkten i Västra Götalandsregionens arbete låg på att ta fram verti

kala rangordningar och man valde att inte utveckla horisontella region

övergripande prioriteringar involverande politiska beslut. 

Den andra generationens prioriteringsarbeten 
NYSTART GENOM VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 

Medan övriga landsting under flera år hade intagit en avvaktande håll

ning till öppen prioritering beslutade Västerbottens läns landsting att 2008 

genomföra en omfattande prioriteringsprocess. Det kom att innebära en 

nystart för öppna och systematiska prioriteringsarbeten i hela landet. 

Västerbottens läns landsting har genomfört två omfattande priori

teringsprocesser, åren 2008-2009 och 2010-2011 (Waldau 2009, Broqvist 
m.fl. 2009, Västerbottens läns landsting 2012). Det övergripande syftet var 

att omfördela de befintliga resurserna så att de gjorde större nytta och det 

ekonomiska målvärdet var att omfördela 3 respektive 4 procent av netto

budgeten. Genom att begränsa utbudet av metoder och verksamheter med 
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låg prioritet skulle högprioriterade metoder och verksamheter, t.ex. nya, 
kostnadseffektiva behandlingsmetoder, kunna finansieras. Hela hälso- och 
sjukvårdsorganisationen men även administration, intern service och den 

politiska verksamheten genomlystes och omfattades av arbetet. 
Flera års förberedelser föregick processerna och olika drivkrafter förekom 

(beskrivs närmare i kapitel n). 

Processens utformning 

Landstinget skapade en process i tre steg: vertikal prioritering, horisontell 

prioritering och slutligen politisk förhandling och beslut. En särskild process
ledning organiserades. Processens övergripande organisering, tidplan och 
målvärden för varje steg framgår av figur 10.1. 

Den inledande vertikala prioriteringen genomfördes inom varje bas
enhet där alla verksamhets- och stabschefer fick i uppdrag att identifiera de 
lägst prioriterade åtgärderna och verksamheterna inom sitt ansvarsområde, 
motsvarande tio procent av respektive nettobudget. Verksamhetscheferna 
fick lägga upp arbetet på ett sätt som de ansåg bäst, vilket innebar att det 
genomfördes på olika sätt - i basenhetens ledningsgrupp, genom att olika 
arbetsgrupper tog ansvar för olika delar av verksamheten eller i vissa fall 
genom att hela verksamheten deltog. 

Därefter skedde den horisontella prioriteringen i arbetsgrupper samman
satta av representanter för alla verksamheter, eller i andra separata processer 

I aug-okt nov-dec > ~ I april-tnaj-juni > 
Steg 1 Samordning Steg 2 Tjänste- Polltisk 

I Vertikal ocfi Horisontell m2nr'la- beredning 
I prioritering fördelnfng prioritering beredning oc beslut 

10% på g rupper 5% l.e. 

FIGUR 10.1 Organisering, tidplan och målvärden för prioriteringsprocessen i 

Västerbottens läns landsting 2010-11. Kä I la: Västerbottens l~ns landsting (2012). 
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inom landstinget. 2 Arbetet skulle leda fram till ett underlag av lågt priorite
rade åtgärder och verksamheter som motsvarade 4-5 procent av landstingets 

nettobudget, d.v.s. hälften av det som ursprungligen identifierats. 
Varje arbetsgrupp skulle representera så stor del av landstingets verk

samhet som möjligt. Avsikten var att försöka skapa en helhetssyn bland 
deltagarna och minska risken för att vissa verksamheter skulle ges oförtjänt 

större utrymme än andra. 
Förslagen till s.k. inprioriteringar kom från flera håll. Det vart.ex. hög

prioriterade åtgärder från aktuella nationella riktlinjer, läkemedel och andra 

metoder som var aktuella i landstingets process för ordnat införande, poli
tiskt initierade förslag och förslag från verksamheterna. 3 

Tjänstemannaledningen gick därefter igenom underlagen från de hori
sontella grupperna, granskade kvaliteten och mönstrade ut förslag som 
bedömdes orealistiska. 

Kunskapsunderlaget, d.v.s. både förslagen till utbudsbegränsning och 
inprioritering, diskuterades i en särskild mötesform, prioriteringsforum, i 
samband med att förslagen överlämnades till politikerna. Under tre dagar 
fick verksamhetsföreträdarna var för sig redogöra inför landstingsstyrelsens 
arbetsutskott förstärkt med övriga politiska gruppledare för de förslag som 
berörde respektive verksamhet. Vid mötet fanns utrymme för frågor och 
diskussion, men inte för någon politisk förhandling. 

Därefter bereddes underlaget i de politiska partierna. Landstingsstyrelsen 
beslutade om de enskilda utbudsbegränsningarna, medan ramförändring
arna inarbetades i landstingsplanen som Landstingsfullmäktige godkände. 

I båda fallen fattade politikerna sitt omfördelnings beslut i enighet, vilket 
var ett uttryck för att man ville värna om processen. Åtgärder som man inte 
kunde enas om lyftes ut ur beslutet. 

Besluten om utbuds begränsning omfattade bara åtgärder med rang 7-10 

samt icke-göra. Det ekonomiska målvärdet nåddes inte vid någon av proces-

2 År 2008 deltog representanter för alla landstingets verksamheter i det horisontella grupp
arbetet. Baserat på resultatet av en uppföljning av arbetet ändrades detta 2010-2011 till att 
endast hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet representerades i grupperna. 
Övriga genomförde en horisontell prioritering i andra former. 
3 Baserat på erfarenheterna från den första omgången gavs verksamhetsområdescheferna 
(motsv. divisionschefer) i den andra omgången uppdraget att organisera arbetet med att ta 
fram och välja ut förslag till inprioritering från verksamheten. 
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serna. Vid den första prioriteringsprocessen omfördelades totalt 61 miljoner 

kronor4 och vid den andra 52 miljoner, vilket motsvarar drygt 1 procent av 

landstingets nettobudget per gång. 5 

EFTERFÖLJARNA 

Västerbottens initiativ innebar en nystart för prioriteringsarbeten i landet 
och flera landsting lät sig inspireras; främst Landstinget Kronoberg, Jämt
lands läns landsting, Landstinget Västmanland och Landstinget Gävleborg. 

Dessa landsting har på ett övergripande plan lånat ideer från Västerbotten 
och arbetat på ett likartat sätt, men ändå anpassat sin procedur efter egna 

lokala förhållanden, vidareutvecklat metoden med egna nyheter och lagt 

tyngdpunkten något olika ( Garpenby m.fl. 2010, Jämtlands läns landsting 

2009a, 2009b, 2009c och 2010a, 2010b, Östling m.fl. 2010, Landstinget Gävle

borg 2010). Här pekar vi på några utmärkande drag i respektive landstings 

prioriteringsprocess. 
Landstinget Kronoberg genomförde åren 2008-2009 ett prioriterings

arbete med syftet att systematiskt gå igenom hela vårdutbudet och identifiera 
lågt prioriterade åtgärder för att frigöra resurser till satsningar på högre 
prioriterade åtgärder. Arbetet var en del i landstingets strategiska utvecklings
arbete för hälso- och sjukvården. Landstinget valde medvetet att genomföra 

prioriteringsarbetet inom ramen för den befintliga organisationen. I första 

steget rangordnade verksamheterna de lägst prioriterade åtgärderna inom 

sina respektive områden. Sedan gallrades förslagen i verksamhetsledningar 
och inom projektledningen, varefter landstingets ledningsgrupp och den 

medicinska kommitten bedömde förslagen. Ledningsgruppen bedömde 
förslagen på nytt (t.ex. om de var politiskt rimliga) och ställde samman dem 
till Landstingsstyrelsen som slutligen godkände resultatet av prioriterings
arbetet i sin helhet. Politikerna hade således en förhållandevis begränsad roll 

i Kronoberg i och med att de inte tog några detaljbeslut. Ingen separat lista på 

4 Enligt en uppföljning 2010 av genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna. 
Beslutet 2009 omfattade 114 miljone::- kronor. men många åtgärder visade sig 
ogenomförbara och de ekonomiska konsekvenserna blev ofta mindre än förväntat. 
s Vid den andra omgången bestämdes att inget nytt skulle finansieras förrän 
utbudsbegränsningarna genomförts och påverkat kostnaderna. 
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inprioriteringar togs fram men ledningsgruppen lämnade - med hänsyn till 
den politiska majoritetens önskemål och med hänsynstagande till metoder 
som redan introducerats i verksamheten - ett översiktligt förslag till nya 
metoder till budgeten 2010. 

Jämtlands läns landsting satte som mål att spara 180 miljoner kronor fram 
till år 2010 och skapa en budget i varaktig balans när landstingsdirektören 
beslutade att under sju månader 2008-2009 arbeta med prioriteringar och 

effektiviseringar, kallat "Omställning 2010". Detta efter att landstinget gått 
med underskott under år 2008. Genom att begränsa utbudet av de lägst 
prioriterade åtgärderna skulle utrymme skapas för angelägna satsningar. 
Det nya i Jämtlands arbetsmodell var arbetet som skedde efter det att verk

samhetscheferna identifierat den lägst prioriterade delen inom sitt område, 
motsvarande tio procent av nettokostnaderna. Då samlades en gransknings
grupp (bestående av landstingsdirektörer, verksamhetsområdeschefer, chefer 
för ledningsstaberna och politiker från landstingsstyrelsens ekonomiutskott 
och etiska utskottet) och behandlade i en konsensusinriktad arbetsform 
listorna tills de kom att motsvara utbudsbegränsningar om två procent 
av landstingets nettokostnader. I sista steget lades förslagen ihop till ett 
landstingsgemensamt förslag. Förslaget vägdes samman med förslagen på 
vad som skulle ske med de frigjorda resurserna, d.v.s. om de skulle användas 
till högt prioriterade åtgärder eller om det skulle resultera i en kostnads

minskning. Två procent skulle omdisponeras för att utveckla områden 
som bedömdes vara särskilt viktiga, vilket här benämndes inprioriteringar. 
Landstingsfullmäktige fattade slutligen beslut om utbudsbegränsningar om 
cirka 54 miljoner kronor, inprioriteringar motsvarande cirka 59 miljoner 
och effektiviseringar uppskattade till cirka 85 miljoner kronor. Det skedde 
således även en sortering av objekt utifrån deras karaktär. Ytterligare en 
prioriteringsomgång har därefter genomförts, "Omställning 2012". 

I Landstinget Västmanland växte en medvetenhet fram att traditionella 
metoder, såsom att förändra strukturer, effektivisera och rationalisera, inte 
räckte som verktyg för en bra resursfördelning. Förväntade utmaningar i 
form av ökade medicinska möjligheter och önskan om en mer rättvis öppen 
fördelning av landstingets resurser samt en befarad minskad ökningstakt av 

skatteintäkterna, var motiven för att 2009 starta en landstingsövergripande 
prioriteringsprocess som pågick under cirka åtta månader. Samtliga partier 
stod bakom detta beslut. Utmärkande för Västmanlands process var fokus 
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på intern öppenhet och interaktion mellan verksamhetsföreträdare, politiker 
och koncernledning. Genom att parterna i olika led arbetade fram ett förslag 

till beslut skapades förutsättningar för insyn och dialog. En viktig grund var 
även det förberedelsearbete som skedde genom kontakter och studiebesök i 

andra landsting som genomfört prioriteringsarbeten - ett lärande av andra 
där man drog egna slutsatser för att bygga sin egen process. Västmanland 
införde ett granskningsled mellan det vertikala arbetet och det horison
tella, vilket var ett sätt att nå god kvalitet på underlagen. Ett pedagogiskt 
grepp i Västmanland var också att effektiviseringar och prioriteringar 
ställdes mot varandra där förslagen jämfördes och jämkades samman för 
att de tillsammans skulle nå upp till det ekonomiska målet. Landstings
styrelsens beslut i januari 2010 omfattade både effektiviseringsobjekt och 
prioriteringsobjekt som uppskattades till cirka 106 miljoner kronor, mot
svarande 2,4 procent av nettobudgeten. För verksamheterna och allmänheten 
presenterades en lista med prioriteringsobjekt sorterade i 1) objekt för bort
prioritering (ransonering), 2) objekt med lägre ambitionsnivå alternativt 
högre indikationsnivå, 3) objekt som underlag för dialog med framför allt 
kommunerna samt 4) objekt som rörde avgifter och bidrag. 

Landstinget Gävleborg påbörjade hösten 2009 ett prioriteringsarbete 
som byggde på lärdomar från systematiska prioriteringar i andra landsting, 
men här valde man en pragmatisk väg. Det resulterade i en förenklad och 
komprimerad process, där verksamhetschefer fick i uppdrag att i flera steg ta 
fram förslag till bortval då det visade sig att den ursprungliga mängden rang
ordnade förslag inte räckte till för att uppnå de uppsatta besparingsmålen. 
Någon tydlig horisontell prioritering, där alla förslag ställdes mot varandra, 
genomfördes emellertid inte utan ersattes med ett uppdrag till respektive 
division att utifrån ett ekonomiskt beting välja ut förslag till rekommenda
tion. En politisk prioriteringsberedning fick därefter i uppdrag att gå igenom 
listan med rekommendationer, bedöma vad som kunde accepteras politiskt 
och ta fram ett förslag till beslut i Landstingsstyrelsen. Processen hade ett 
tydligt syfte att bidra till besparingar inom landstinget under 2010 och 2011 

med 35 respektive 70 miljoner kronor. Landstinget Gävleborg var mycket 
öppet med sitt arbete genom att alla förslag tidigt offentliggjordes både för 
medarbetare och för allmänhet genom landstingets hemsida. 
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DE TIDIGA PROCESSERNA FÖRÄNDRAS 

Vad hände med de landsting som tidigt intresserade sig för systematisk 
prioritering, d.v.s. den första generationens prioriteringsarbeten? 

Arbetet i Landstinget i Östergötland har fortsatt, även om formen ändrats 
något år från år. I stället för prioriteringsprocess kallades arbetet efter några år 
för omfördelningsprocess och senare resursfördelningsprocess. Under senare 
år har ingen total genomgång och rangordning gjorts av hela landstingets 
verksamhet. Arbetet har mer handlat om att verksamhetscheferna har fått i 

uppdrag att redovisa vad de anser bör utmönstras från den egna verksam
heten, vad som kan flyttas från sjukhusvård till primärvård och vad de bedö
mer vara angelägna resursbehov. I processen 2012 omfattade uppdraget endast 
det sistnämnda, att lista nya behov. Rangordningsarbetet startade i mindre 

grupper av verksamhetsföreträdare, vilka sedan samlades i större grupper 
där man diskuterade sig fram till en gemensam landstingsövergripande rang
ordningslista. Det slutliga beslutet om vilka verksamheter som ska tilldelas 
resurser, fattas även i dag av politiker efter ett förslag från tjänstemän. Under 
de senare årens prioriteringsarbeten har politiker inte vägt enskilda objekt 
mot varandra (såsom var fallet år 2003), utan dessa har mer lagt fast ramarna 
för arbetets omfattning (d.v.s. hur mycket pengar det finns att fördela till 
identifierade behov samt fattat det slutliga beslutet om resurstilldelning). 

Västra Götalandsregionen hade sedan tidigare en etikkommitte som arbe
tade med frågor om etik, prioriteringar och vårdgaranti. Under 2005 bildades 
ett särskilt prioriteringsråd med uppdrag att bereda frågor om region

gemensamma prioriteringar och 2007 ombildades detta till Program- och 
prioriteringsrådet (PPR). Rådet har framför allt ägnat sig åt att utveckla och 
tillämpa en modell för ordnat införande, vilket innebär att nya läkemedel och 
andra medicinska metoder utvärderas och prioriteras innan de kan införas i 
vården. Under 2009 och 2010 genomförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
med uppdrag från den politiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborgs
området en egen prioriteringsprocess med både vertikala och horisontella 
inslag som sedan bekräftades genom ett politiskt beslut. Bakgrunden var 
att nämnden upptäckte att den inte hade ekonomiska resurser för att under 
2010 ersätta all den vård som sjukhuset önskade producera. Prioriterings
processen var då ett sätt att identifiera sådana åtgärder som kunde anses 
rimliga att inte erbjuda patienterna. Processen uppvisade många likheter 
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med de prioriteringsarbeten som skedde i Västerbottens läns landsting och 

Landstinget Västmanland under perioden 2008 till 2010. Det innebar i detta 
fall att förslagen kostnadsberäknades och att vårdchefer, tjänstemän och 

politiker arbetade i flera steg för att slutligen komma fram till att sjukhuset 

kunde sluta tillhandahålla åtgärder motsvarande 140 miljoner kronor. 

Roller och ansvar 
Landstingens prioriteringsprocesser uppvisar många gemensamma drag 
men det finns också olikheter. Samma förhållande gäller om man granskar 

vilka roller olika kategorier av aktörer tilldelats och vilket ansvar som vilat 
på dessa i prioriteringsarbetet. 

PATIENTER OCH MEDBORGARE 

Den första prioriteringsprocessen i Landstinget i Östergötland föregicks av 
ett arbete med att utveckla s.k. medicinska program. Där ingick att politiker 

träffade grupper av patienter för att ta reda på deras uppfattningar om sina 
sjukdomar och behov. I de senare prioriteringsprocesser som beskrivits i 

detta kapitel har patienter medverkat endast indirekt. I den nationella model
len som används för att rangordna ingår en professionell bedömning av 
svårighetsgrad och patientnytta av olika insatser. I vissa fall har företrädare 

för landstingen även träffat representanter för patientorganisationer, men då 

endast för att diskutera genomförandet av processen. 

Det har varit svårt att hitta riktigt bra former för att inkludera med
borgare i prioriteringsprocesser (Niitton m.fl. 2009). I de länder där sådana 
tankar väckts och man känt ett behov av att låta medborgarrepresentanter 

uttala sig i värderingsfrågor i samband med prioriteringar, befinner sig 
i regel politiker långt bort från de faktiska resursfördelningsbesluten 
(Lenaghan 1999). I Sverige har vi däremot direktvalda sjukvårdspolitiker 

med regional förankring, som tydligare än i andra länder kan uppträda som 
representanter för medborgarna och stå för "sociala värderingar". Detta är 
troligtvis en förklaring till att de prioriteringsprocesser som beskrivs i detta 

kapitel innehåller mycket lite av direkt deltagande från medborgare. 
En annan möjlig förklaring är att det är svårt att i praktiken veta hur 

synpunkter från medborgare ska komplettera andra former av evidens 
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i beslutsfattandet, vilket leder till tveksamhet hos de ansvariga för priori
teringsarbeten att inkludera medborgare (Mitton m.fl. 2009). Efter riks

dagens prioriteringsbeslut 1997 genomförde flera landsting studiecirklar 
där medborgare fick diskutera prioriteringar utifrån den etiska plattformen 
(Alsin & Andersson 2002). Landstinget i Östergötland genomförde också en 
medborgarjury6 (Garpenby 2002). I Landstinget Västmanland träffade politi
kerna 2010 medborgare före prioriteringsprocessen för diskussion om resurs
fördelning i vården. I Västerbottens läns landsting träffade politiker 2008 

representanter för olika organisationer för att informera om den kommande 
prioriteringsprocessen. Det är dock mycket svårt att se hur dessa möten med 
slumpvis utvalda medborgare, intresserade medborgare eller organiserade 

medborgare har påverkat innehållet i det efterföljande prioriteringsarbetet. 

MEDARBETARE 

Det faktiska deltagandet i prioriteringsarbetet bland medarbetare i landsting/ 
regioner uppvisar stora variationer. I en del fall har vårdchefer eller en mindre 
krets av medarbetare varit engagerade i det vertikala rangordningsarbetet, 
men det finns också exempel på ett mer vidsträckt deltagande av med
arbetare, t.ex. i Västerbotten, Kronoberg och Västmanland (Broqvist m.fl. 

2009; Garpenby m.fl. 2010; Östling m.fl. 2010). Uppdraget att genomföra en 
rangordning har dock lämnats till chefer och dessa har sedan själva beslutat 
om och hur de ska involvera medarbetarna. Det finns åtminstone två skäl 
till att medarbetare i liten utsträckning engagerats: a) den tid som stått till 
förfogande har varit begränsad och det har blivit ogörligt att engagera många 
eller alla medarbetare i en verksamhet, och b) resultatet av prioriteringar 
kan tänkas få konsekvenser för medarbetare (deras arbetsuppgifter kan till 
exempel komma att upphöra) och då blir det svårt att "opartiskt" medverka 
för att ta fram förslag som kan få personliga konsekvenser. Trots detta har 

6 Försöket inom Landstinget i Östergötland, som genomfördes i mars 2002, benämndes 
medborgarråd. En grupp om nio medborgare reflekterade över en prioriteringsfråga i 
hälso- och sjukvård, med betoning på läkemedel (Garpenby 2002). Förebilden var en s.k. 
medborgarjury ("citizens' jury") som kännetecknas av: en begränsad grupp medborgare som 
representerar sig själva, en i förväg definierad uppgift att lösa, information genom muntlig 
presentation, diskussion mellan deltagarna och på slutet en gemensam rekommendation. 
I Storbritannien användes denna modell vid flera försök kring prioriteringsfrågor i offentlig 
hälso- och sjukvård i slutet av 1990-talet (Mclver 1998). 
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politiker ibland uttryckt farhågor för att tilltron till processen kan drabbas 

negativt om alltför få medarbetare varit engagerade. 

VÅRDCHEFER 

Man kan se tecken på att landstingen över tid utvecklat sina processer i 

riktning mot ett mer omfattande deltagande av vårdchefer på olika nivåer i 
organisationen. I samtliga fall som redovisas i detta kapitel utgår hela priori

teringsprocessen från den rangordning som genomförts av verksamhets

chefer. Så var fallet redan i Östergötland år 2003. 

I Västerbotten infördes 2008 ett moment av kollektiv granskning av 

förslag genom verksamhetschefer eller motsvarande fördelade på nio 

arbetsgrupper, där också inslag av horisontell prioritering ingick. I Jämtland 
deltog chefer i de storforum där förslag granskades. Denna form utvecklades 

ytterligare i Västmanland 2010, där ett moment av förgranskning av förslag 

tillämpades, innan verksamhetscheferna samlades i Ledarforum för att till
sammans kommentera och diskutera materialet, varefter divisionschefer 

hade uppgiften att sammanfoga listor till en helhet. I Kronoberg spelade i 

stället högre medicinska chefer en viktig roll för att i flera omgångar bedöma 
förslagen i landstingets ledningsgrupp. 

TJÄNSTEMÄN 

I alla de aktuella landstingen har tjänstemän fungerat som projektledare 

och tagit ett stort ansvar för att både utveckla och genomföra prioriterings
processerna. En eller flera tjänstemän i den centrala staben, med olika 

bakgrund (medicinsk eller icke-medicinsk) har varit projektledare. Det har 

inneburit dels ett utpekat ansvar för genomförandet fram till beslut men 
också en hel del uppgifter som tillkommit efterhand som att informera, svara 
på frågor och vägleda medicinska chefer. Projektledare och andra tjänstemän 
har också lämnat omfattande stöd till politiker, såsom att sortera underlag, 
förklara och förtydliga innehållet, söka kompletterande information m.m. 
Detta gäller i de fall politiker har att bereda och ta beslut om t.ex. bortval. 

Ofta har även tjänstemän med ekonomisk kompetens deltagit för att 
hjälpa vårdchefer med beräkningar av förslag och sammanställa förslag då 
tydliga ekonomiska mål varit uppsatta. En särskilt svår och grannlaga upp-
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gift har varit att bedöma rimligheten i de förslag som vårdcheferna lämnat, 
t.ex. om kostnadsberäkningen kan stämma (vilka konsekvenser ett avlägs
nande av åtgärden skulle medföra, uttryckt i ekonomiska och andra termer). 
I vilken grad tjänstemän involverat sig i en sådan bedömning kan variera, 
men det har vanligtvis förekommit sådana inslag. Tjänstemännen har ofta 
haft uppgiften att sortera förslagen så att de blivit möjliga att överblicka i 

samlad form i de fall politikerna hade för avsikt att ta detaljbeslut i slutet av 
processen. I de fall landstingen utvecklat en kommunikationsstrategi för 
prioriteringsarbetet har också kommunikationschefer deltagit i processen. 

I vissa fall har landstingets högsta tjänsteman, landstingsdirektören, med
verkat genom att informera vårdchefer, t.ex. om prioriteringsarbetets plats 
i landstingets övergripande strategi. I en del fall har landstingsdirektören 
även deltagit vid beredningen av förslagen, särskilt i de senare faserna av 
processen, t.ex. i Kronoberg och Västerbotten. 

POLITIKER 

Landstingen är politiskt styrda organisationer där folkvalda har det yttersta 
ansvaret för hur gemensamma resurser används. Men en stor del av detalj
besluten är vanligtvis delegerade till tjänstemän och/eller vårdchefer eller 
enskilda medarbetare. Politikers direkta medverkan i de aktuella priori
teringsprocesserna har varierat. Att en prioriteringsprocess som omfattar 

hela landstinget över huvud taget genomförs förutsätter alltid ett politiskt 
beslut och politiker har vanligtvis fortlöpande fått information om hur 
arbetet har bedrivits. Därutöver kan politiker involvera sig direkt för att 
göra den slutliga bedömningen av förslagen till bortval och i förekommande 
fall inprioriteringar, och då ta ansvar för det slutliga beslutsfattandet på en 
hög detaljeringsnivå. I prioriteringsprocessen i Östergötland 2003 ingick att 
politiker tog detaljbeslut. Så har också varit fallet i t.ex. Västerbotten 2008 

och 2011, i Västmanland 2010 och i Gävleborg 2011. I flera av dessa fall har 
också politikerna enats över partigränserna och både politisk majoritet och 
minoritet har förklarat sig stå bakom processen. I en del fall har de uttalat 
en ambition att så långt som möjligt ta beslut i enighet. I de fall politiker har 
tagit detaljbeslut innehåller ofta prioriteringsprocessen ett moment där poli
tikerna mött vårdchefer för att få information om förslag och få en möjlighet 
att ställa frågor. Sådana mötesplatser kan benämnas t.ex. prioriteringsforum. 
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Det finns dock exempel där politiker inte tagit några detaljbeslut om bortval 
av åtgärder. I Västra Götaland ingick inget moment av horisontell priorite

ring med deltagande av politiker. I Kronoberg godkände landstingstyrelsen 
processen i dess helhet utan att ta ställning till detaljer (sådana beslut han

terades av ledningsgruppen med tjänstemän och vårdchefer). 

Information och kommunikation 
Det första övergripande prioriteringsförsöket i Landstinget i Östergötland 
visade att informationen till den egna organisationen initialt (om hur proces
sen skulle gå till, riktlinjer, roll-/arbetsfördelning och tidplan), liksom i slutet 
av processen ( om vad besluten innebär för verksamheterna i landstinget), var 
viktig för att arbetet inte skulle skapa missförstånd, oro och frustration. Det

samma gällde för informationen till medborgarna om vad ett prioriteringsar

bete är och vad besluten innebär för dem (Bäckman m.fl. 2004). Det är troligt 

att den omfattande mediebevakningen i samband med offentliggörandet av 

beslutet om utbudsbegränsningar i Landstinget i Östergötland 2003 bidrog 
till att medborgarna såg på prioriteringar och utbudsbegränsningar som ett 
nytt fenomen. Det är mera oklart (men sannolikt var det så) om det också 

ökade förståelsen för vad prioriteringar inom hälso- och sjukvård innebär 
i realiteten och i vilken grad medborgarna kände oro för, respektive tilltro 
till processen (Bäckman m.tl. 2005). 

Efterföljande landsting har medvetet försökt utforma ett positivt budskap 
om varför man genomför prioriteringsarbetet - att det handlar om omför

delning av medel till nya och/eller angelägnare behov, snarare än ekonomisk 

besparing. Ofta har landstingen upprättat en mer eller mindre utförlig stra

tegi för intern och extern information och kommunikation (Broqvist m.fl. 

2009, Garpenby m.fl. 2010, Östling m.fl. 2010). I detta har ingått en offensiv 
mediestrategi för att tidigt i processen gå ut och informera om syftet med 

arbetet, vad landstinget önskar uppnå och hur arbetet ska gå till. Det har trots 

detta funnits problem med att förklara process och beslut för medborgarna. 
När det gäller den interna informationen och kommunikationen gent

emot de egna medarbetarna, har de landsting som beskrivits här använt sig 

av olika former och kanaler. Exempelvis har landstingsdirektör och/eller 
landstingsstyrelsens ordförande personligen informerat medarbetare vid 

möten där syftet med arbetet förklarats, liksom processens olika delar, hur 
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genomförandet ska gå till och hur tidplanen ser ut. Vidare har man haft riktade 

utbildningsinsatser om prioriteringar eller den nationella modellen, publice

rat informationsmaterial på intranätet, skapat interaktiv chatt/frågespalt på 

intranätet och/eller publicerat artiklar i landstingets tidning till medarbetarna. 
De samlade erfarenheterna från landstingens prioriteringsprocesser visar 

dock att det fortfarande finns mycket att arbeta vidare med när det gäller att 

utveckla dialoger internt inom organisationen och externt mot medborgarna, 
skapa förståelse och samsyn i organisationen kring arbetsformer och beslut 

samt skapa tillit hos medborgarna för arbetsformer och beslut tagna i en 
demokratiskt vald institution. 

Sammanfattning av landstingens 
arbete med prioritering 
När Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland först genom
förde systematiska prioriteringsarbeten, vars resultat förelåg 2003-2004, 

fanns i dessa processer inslag som senare kom att utvecklas ytterligare 
och förfinas av andra landsting. Det gäller det faktum att processen drevs 

"bottom-up", genom att innehållet skapades via ställningstaganden på den 
kliniska nivån i form av en vertikal rangordning (i princip enligt mönstret 

i den nationella modellen). I Östergötland genomförde också tjänstemän 

och medicinska experter en granskning innan politikerna fick ta ställning 

till materialet. En dialog förekom också mellan verksamhet och politiker. 
Detta är komponenter som återfinns i senare prioriteringsprocesser. Syftet 

med prioriteringsarbetet framställdes dock i Östergötland som betingat av 
en pressad ekonomi (alltså ett negativt budskap; "vi behöver spara"). 

En andra våg av systematiska prioriteringar inleddes genom initiativ från 
Västerbottens läns landsting 2008, varefter flera landsting följde efter. Nu var 
budskapet mer optimistiskt - prioriteringar skulle användas för omfördel
ning, för att skapa utrymme för nya metoder i vården. Uppdraget till verk

samheten blev tydligare och rangordningen hade ofta ett ekonomiskt mål; 
att identifiera lågt prioriterade åtgärder för att frigöra ett i förväg bestämt 

utrymme för nya investeringar (kallat inprioritering). Utbildningen av 

vårdchefer i den Nationella modellen förstärktes. Vårdcheferna involverades 

även i flera steg, inte bara för initial rangordning utan i moment av s.k. 

© FÖRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 



PETER GARPENBY & KARIN BÄCKMAN 

"peer-review", kollegial granskning. Tjänstemännens kvalitetskontroll och 
sortering av materialet utvecklades också. I de fall landstingen siktade mot 
en horisontell prioritering - sammanvägning av rangordnade förslag från 
olika områden - drogs ledande tjänstemän och politiker in i processen på ett 

tidigt stadium och politikerna gavs ibland möjlighet att möta verksamhets
företrädare för information och diskussion i olika fora. Politikerna etablerade 

i flera fall en form av partnerskap, en överenskommelse över partigränserna 
att hålla fast vid processen i alla väder - även om kritik skulle yppas i t.ex. 
media - och i vissa fall deklarerade politikerna att de eftersträvande ett beslut 
i gemenskap. Detta sände viktiga signaler till verksamhetsföreträdarna, att 

den politiska nivån var seriös i sin ambition att åstadkomma resultat. 

Summering 
Den andra generationen av prioriteringsarbeten byggde på de tidiga försöken 
med systematisk prioritering från åren 2003-2004. Landstingen hade lärt av 
varandra och dragit slutsatser om vad i processen som borde undvikas och 
vilka inslag som borde förstärkas, t.ex. att mer ingående engagera vårdchefer 

och att politiskt markera sammanhållning kring processen. Även om ett 
lärande och ett lånande av inslag har förekommit mellan landstingen har 
den slutliga designen av respektive process styrts av egna förutsättningar. 

En fråga som kvarstår är i vilken utsträckning processen i de olika lands
tingen lämnar utrymme för att överväga principerna i den etiska plattformen 
och övriga riktlinjer för prioriteringar enligt riksdags beslutet (se kapitel 1 och 3), 

utöver användningen av den nationella modellen. En annan är i vilken utsträck
ning utrymme lämnas till politiska värderingar som ett inslag i demokratin. 

För närvarande upplever vi att det råder osäkerhet om hur systematiska 
och öppna prioriteringar ska drivas vidare inom landstingen och regionerna 
framöver. Kunskaperna om öppna och systematiska prioriteringar och hur 
man ska förhålla sig till riksdagsbeslutet om prioriteringar är väl förankrade 
bland sjukvårdens huvudmän. Däremot pågår en diskussion på flera håll i 
landet som gäller formerna för prioriteringar. De omfattande prioriterings
arbeten som genomförts i form av fristående processer (som vi redovisat 
i detta kapitel) är delvis ifrågasatta och det finns önskemål om att priori
teringar i stället ska ingå som en del i landstingens/regionernas ordinarie 
budgetprocesser och styrsystem. 
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Att skapa förutsättningar för 
prioriteringsarbete i ett landsting 
SUSANNE WALDAU 

I det här kapitlet diskuteras hur man kan skapa förutsättningar för öppna priori

teringar vid fördelning av resurser i hälso- och sjukvården. Den direkta frågan 

som undersöks är hur man kan skapa sådana förutsättnirtgar i ett helt landsting. 

Utgångspunkten är att prioriteringsarbetet ska leda till politiska budgetbeslut 

på hälsosystem nivå. Det ökar komplexiteten i processen väsentligt jämfört med 

att fatta avgränsade eller enskilda prioriteringsbeslut. De praktiska exemplen 

baseras på erfarenheterna från Västerbottens läns landsting. 

Riksdagens prioriteringsbeslut ställde förväntningar på politiker, admini

stratörer och kliniskt verksamma att tillämpa den etiska plattformen vid 

resursbeslut i vården och dessutom göra besluten öppna. 

Vi har i tidigare kapitel visat att öppet och strukturerat prioriteringsarbete 

förutsätter att deltagarna har samsyn om värdegrunden, men också skaffat 

sig ämneskunskaper och träning i att använda en del verktyg. Det behövs 

också lämpliga arbetsformer. Frågan som diskuteras i det här kapitlet är hur 

man skapar en miljö där värdegrunden, kunskapen och verktygen används. 

Hur får man öppna prioriteringar att bli en del av en organisationskultur, 

d.v.s. organisationens värderingar, normer och deras praktiska uttryck 

(Jacobsen & Thorsvik 2002)? 

Flera utvärderingar har visat att genomförandet av riksdags beslutet om 

hur hälso- och sjukvården ska göra sina prioriteringar dröjt (Socialstyrelsen 

2007). Det har visat sig fruktbart att begrunda två övergripande förklaringar 

till det. Dels är sättet att analysera vårdens innehåll liksom själva arbets

sättet nytt. Dels är hälso- och sjukvårdsorganisationen kanske den mest 

komplexa organisationsformen av alla (Plsek & Greenhalgh 2001, Plsek & 

Wilson 2001). 
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När den danske professorn Finn Kamper-Jörgensen år 2004 utvärderade 
Prioriteringscentrums verksamhet (Kamper-Jörgensen 2004), beskrev han 
prioritering som en politisk-administrativ teknologi. Man kan alltså se 
öppen prioritering som en innovation, ett nytt arbetssätt som ska införas 
i hälso- och sjukvården. Med ett sådant synsätt blir införandet av öppna 
prioriteringar en fråga om hur implementeringen ska gå till på bästa sätt. 
Teorier om implementering kan därför hjälpa den som vill bidra till att öppna 
prioriteringar blir en del av beslutsorganisationen. 

Begreppet implementera betyder enligt Svenska Akademiens ordlista 
(2011) rätt och slätt att "förverkliga" eller "genomföra". I det här samman

hanget passar en lite mer utvecklad definition bättre: "De procedurer som 
används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och att säker
ställa att de metoderna används som avsett och med varaktighet" (Social
styrelsen 2012). l\.1ed andra ord är det arbetet för att genomföra eller införa 
någonting som åsyftas. 

Everett Rogers, banbrytande i forskningen om spridning av innova
tioner, definierar spridning (eng. diffusion) som" ... the process in which an 
innovation is communicated through certain channels over time among the 
members of asocial system."1 (Rogers 1995 s. 5). De fyra elementen i defini
tionen - innovation, kommunikation, kanaler och över tid - kan återfinnas 
i varje spridningsprocess, menar han. Rogers definition har stora likheter 
med Socialstyrelsens implementeringsdefinition. 

Enligt senare litteratur, som framför allt behandlar genomförandet av 
politiska beslut (policyimplementering), kan man betrakta implementering 
som dynamiska självorganiserande processer (Butler & Allen 2008). Dessa 
processer äger dessutom rum i komplexa system med många nivåer och 
aktörer som kan vara mer eller mindre redo för eller positivt inställda till 
den aktuella förändringen och med komplicerade samspel sinsemellan. En 
slutsats är att det inte finns något "bästa sätt" att gå till väga och att även ett i 
någon mening lyckat resultat kan se helt olika ut. Forskarna betonar dock att 
aktörernas vilja och förmåga till förändring är avgörande för genomslaget. 

Lite vägledning kan ändå vara till hjälp och några särskilt viktiga aspekter 
lyfts fram i det fö\iande. Det mångåriga arbetet för att införa öppna priorite
ringar i Västerbottens läns landsting (VLL) används som praktiskt exempel. 

1 Ung. "en process varigenom en innovation kommuniceras via särskilda kanaler över tid 
bland medlemmarna i ett socialt system". 
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Förklaringsfaktorer vid implementering 
Som framgått finns det inga självklara recept för en framgångsrik implemen
tering oavsett om det är en ny behandlingsmetod som ska införas i klinisk 

vardag, en policy som ska omsättas i praktisk handling eller ett helt nytt 

arbetssätt. Många faktorer påverkar och alla existerar i specifika lokala sam

manhang. Det som varit en styrka i ett sammanhang kan vara till hinder i ett 

annat. Men några centrala förklaringsfaktorer kan urskiljas och bör beaktas, 

anser Nilsen m.fl. (2010). De är: 

• Implementeringsobjektet, d.v.s. egenskaperna hos den teknologi eller 

innovation som ska införas (i det här fallet det nya arbetssättet att 

prioritera öppet och systematiskt i ett helt landsting). 
• Implementeringsaktiviteterna som görs för att införa teknologin. 

• Implementeringsaktörerna, de aktörer som har betydelse för 

införandet. 

• Användare och deras egenskaper, exempelvis deras förståelse för, 

kunskap om, förmåga och vilja att använda den teknologi som ska 

införas. 

• Inre kontext, exempelvis organisationskultur och ledarskap i den 

organisation där teknologin ska införas. 

• Yttre kontext, samhällsförhållanden, lagar och regler men även 

exempelvis värderingar och förväntningar hos befolkningen. 

De här faktorerna förefaller relevanta även när man funderar över hur öppet 

prioriteringsarbete ska kunna blir en naturlig del av organisationens kultur 
och arbetssätt inklusive systemen för styrning och ledning. 

Implementeringsobjektet 
Enligt Rogers (1995) förklaras genomslaget för en innovation framför allt av 

användarnas inställning till den. 2 Inställningen och därmed genomslaget 
bygger i sin tur på i vilken grad användarna tycker att nymodigheten är bättre 
än det man gjort förut (dess relativa fördelar). Hur går den att kombinera 

med det man redan gör (kompatibilitet)? Hur komplex är den? Hur lätt är 

2 Rogers anger siffrorna 49-87 procent (Rogers 1995 s. 221). 
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det att testa den? Hur lätt är det att observera effekterna av den? Ju större 
man uppfattar den relativa fördelen med det nya, ju lättare det nya är att 
kombinera med befintliga rutiner, ju mindre komplex innovationen är, ju 

lättare att testa och ju lättare det är att se (ett positivt) resultat av införandet, 
desto större sannolikhet att en organisation tar till sig innovationen. 

Vilka är då egenskaperna hos det implementeringsobjekt eller den innova
tion som diskuteras här, det nya arbetssätt som består i öppna prioriteringar? 

Riksdagens beslut om prioriteringar i hälso- och sjukvården (Social
departementet 1996/97) är ett policybeslut eftersom det utgör ett uppdrag 
till landsting och regioner, men även de kliniskt verksamma, att se till att 

beslutsfattandet genomsyras av en specifik värdegrund, de etiska principerna 
(se kapitel 3) och att prioriteringar görs mer öppet (se kapitel 7). 

Enligt utredningen baserades de etiska principerna på en värdegrund 
som var i överensstämmelse med de uppfattningar som allmänheten, 
vårdpersonalen och förtroendevalda sammantaget uttryckt i attitydunder
sökningar (Socialdepartementet 1995, kapitel 8). Det rådde alltså samsyn om 
värdegrunden redan innan riksdagen fattade sitt beslut om prioriterings
principerna. Ändå var det inte givet att den etiska plattformen i praktiken 
har legat till grund för resursbesluten i landstingen vare sig när beslutet 
fattades eller senare. Som framhållits i kapitel 1 är många aktörer och krafter 
med och påverkar sjukvårdens utveckling. Även i prioriteringsutredningen 
påpekades att nya styrformer såsom prestationsersättningar påverkar vård
personalens attityder och beteenden när det gäller hur resurserna fördelas 
(Socialdepartementet 1995). 

Regeringen har kritiserats för att den inte hjälpt huvudmännen genom att 
konkretisera vad öppna prioriteringar innebär i praktiken (RRV 2004).3 Som 
framgått av tidigare kapitel har dock analytiska verktyg utvecklats och de 
ämnesområden som bygger upp prioriteringsanalysen vuxit och fördjupats 
sedan riksdagsbeslutet år 1997. Olika arbetsformer har också prövats. På det 
sättet har begreppet öppna prioriteringar fått en tydligare praktisk innebörd 
och utvecklats till en politisk-administrativ teknologi för att forma kunskaps
underlag och fatta beslut (Kamper-Jörgensen 2004). 

3 RRV kritiserar i samma rapport regeringen för att man i::J.te lyft fram de etiska principerna 
utan lagt fokus vid tillgänglighet, som - åtminstone vid den aktuella tidpunkten - inte 
baserats på behovsprincipen. 
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I det här fallet är alltså implementeringsobjektet, det som ska införas, 

komplicerat. För att det nya arbetssättet, öppna prioriteringar, ska använ

das rutinmässigt behöver för det första alla inblandade - den politiska och 
administrativa ledningen likaväl som vårdpersonalen - inledningsvis vara 
medvetna om att prioriteringar och ransoneringar görs ständigt om än inte 
systematiskt, på många olika grunder och inte öppet. Innebörden i den etiska 
plattformen behöver också förankras. För det andra behöver landstingen 
bygga upp kunskap om evidensbasering och hälsoekonomi i organisationen 
och erbjuda träning i att hantera de analytiska redskapen. För det tredje 
behöver landstingen skapa de nödvändiga mötesplatserna och processerna 

för att arbetet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Allt behöver inte 
finnas på plats från början utan kan utvecklas under arbetets gång. Men det 
innebär att landstingen själva bär ett stort ansvar för och är medskapande i 
arbetet att förverkliga intentionerna i riksdagsbeslutet. 

I Västerbottens läns landsting (VLL) försökte ledningen tidigt bidra till 
att påverka användarnas uppfattning om implementeringsobjektet genom 
att tolka begreppet öppna prioriteringar och ge det en praktisk innebörd. 
Från början av 1990-talet genomfördes internt i landstinget många före
läsningar, seminarier och workshops för ledningsgrupper, hela kliniker 
eller yrkesgrupper. Då förtydligades prioriteringsarbetets innebörd till att 
omfatta praktiskt arbete med evidensbasering, att bli överens om gemen

samma indikationsgränser, granska resursfördelningen mellan patient
grupper med olika typer och grader av behov på kliniker och enheter och 
att arbeta strukturerat med etiska frågor (Waldau 2007). Detta gjordes innan 
den nationella modellen för prioritering hade utvecklats. Enkäter hade visat 
att det fanns flera olika tolkningar av innebörden av begreppet prioritering 
bland verksamhetscheferna och förtydligandet bedömdes nödvändigt för 
att nå uppslutning för det nya sättet att tänka och arbeta. 

Implementeringsaktiviteterna 
VAL AV ANSATS 

Paul Plsek, ingenjör och expert på kreativa processer och komplexa organisa
tioner, har skapat en modell baserad på två skilda vetenskapliga traditioner 
som resulterar i olika sätt att se på införandet av olika typer av innovationer 
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i olika typer av system (Plsek 2003). Den ena påminner starkt om det som 
Sabatier (1986) benämner en "bottom-up" -strategi och den andra om en 
"top-down" -strategi för implementering. 

Greenhalgh m.fl. (2004) utvecklar Plseks (2003) modell till tre ansatser 
som en ledning kan förhålla sig till; låta det hända (bottom-up), få det att 
hända (top-down) och den tredje ansatsen, hjälpa det att hända, som kan 
ses som en kombination av de båda föregående ansatserna. Valet av ansats 
baseras på hur man uppfattar både innovationen och organisationen. 

Man kan tänka sig att teknologier och arbetssätt förändras organiskt, 
nerifrån och upp eller inifrån och utåt i organisationen, som resultatet av 

ett lärande. En sådan förändring är oförutsägbar och självorganiserande. 
I det fallet finns egentligen inga externa aktörer alls. Ledningens roll är 
- förutsatt att utvecklingen är önskvärd - att ge utrymme för det nya, "låta 
det hända". Enligt Sabatier (1986) har en sådan bottom up-ansats sin styrka 
i att den baseras på aktörernas självupplevda problem och strategier för att 
hantera dem. Svagheten är enligt Sabatier att ansatsen riskerar att bli snäv och 
att aktörerna och implementeringsarbetet inte inbegriper faktorer utanför 
aktörernas egen kontroll, exempelvis den omgivande organisationen eller 
det övergripande systemet för styrning och ledning. 

Å andra sidan kan man tänka sig innovationer som kommer utifrån, 
är bevisat välfungerande och där ledningen vill åstadkomma ett planerat 
införande. Det kan också gälla politiska beslut. I sådana fall har den poli
tiska ledningen och tjänstemannaledningen viktiga roller i införandet, tar 
initiativ, leder förändringen och övervakar att det sker, "får det att hända". 
En svaghet är här, enligt Sabatier (1986) att man tenderar att undervärdera 
användarnas roll i genomförandet; de kommer att omtolka innovationen 
eller uppdraget för att passa det egna sammanhanget eller egna syften. 

Greenhalgh m.fl. (2004) förordar en medelväg mellan dessa ytterligheter, 
med alternativet att "hjälpa det att hända". Då handlar det om ett samspel 
mellan ledning och verksamhet, där man använder sig av förhandling och 
kunskapsuppbyggnad och där ledningen både bidrar med stöd och riktning 
i utvecklingsarbetet. 

De aktiviteter som kopplas till införandet beror med andra ord på 
valet av ansats. 
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ANSATSEN I VÄSTERBOTTEN 

De omfattande prioriteringsprocesser som genomfördes i Västerbotten 2008 

och 2010 (se kapitel 10) föregicks av många års förberedelser. Sedan slutet av 

1980-talet fanns ett politiskt intresse för frågor om etik och prioriteringar. 

Det tog sig bland annat uttryck i ett eget prioriteringsprogram (VLL 1992) 

som föregick den statliga prioriteringsutredningen. Redan innan riksdagen 

fattat sitt prioriteringsbeslut 1997 hade den politiska ledningen även tagit 

initiativ och genomfört en satsning på folkbildning om prioriteringsutma

ningen (Lundborg & Waldau 1998). Syftet med det var att påverka allmän
heten och öka insikten om att prioriteringar var nödvändiga. 

Efter riksdagsbeslutet ökade arbetet inåt mot organisationen. Under åren 

2001-2004 genomfördes ett centralt projekt i landstinget med syftet att skapa 

förutsättningar för att prioritering skulle bli en del av de vanliga besluts

processerna på alla nivåer i organisationen. Ansvarsfördelningen mellan 
verksamheten och den politiska organisationen förtydligades (Waldau 

2002). Riktlinjer för öppet prioriteringsarbete i vården utarbetades (VLL 

2003). Ansträngningar gjordes för att öka kunskaperna om och förmågan 
att tillämpa till exempel evidensbasering, indikationssättning på subgrupps

nivå, prioritering på en vårdcentral eller en klinik o.s.v. Ett strukturerat 

prioriteringsarbete genomfördes även inom området provrörsbefruktning 

(Lindström & Waldau 2008). Som framgår dominerades det inledande arbe

tet i Västerbotten av ansatsen "hjälpa det hända". 

Under tiden pågick även nationellt utvecklingsarbete kring evidens
basering och prioritering, där framför allt många av de forskningsinriktade 

medarbetarna i Västerbotten var aktiva och medskapande - en organisk 
utveckling som även påverkade organisationen som helhet och som välkom

nades av ledningen enligt principen "låt det hända". 

Det krävdes dock ett politiskt beslut och en samlad ansats från ledningen 

för att så småningom en organisationsövergripande prioriteringsprocess 

skulle genomföras, enligt principen "få det att hända". Mer om det nedan. 

Implementerings aktörerna 
Enligt Rogers (1995) spelar två aktörer särskilt viktiga roller i en implemente
ringsprocess. Den ena är förändringsagenter och den andra opinionsledare. 
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Förändringsagenterna är personer som påverkar användarnas beslut om 

införande av nya metoder på ett sätt som är önskat av exempelvis en ledning. 

Förändringsagenterna är i allmänhet högt utbildade men ofta inom andra 

områden än de som förväntas använda innovationen. Förändringsagenterna 

använder sig ofta av opinionsledare för att bli framgångsrika. Dessa i sin 

tur tillhör organisationen men är sällan de mest innovativa, utan snarare 

personer med hög legitimitet bland sina kolleger och med bred kunskap och 

överblick. Opinionsledarna kan vara både positiva och negativa till innova

tionen. Deras nätverk gör det möjligt för dem att fungera som förebilder 

för kollegerna. 

I Västerbottens läns landsting fanns ett par förändringsagenter, eldsjälar, 

som drev arbetet. Chefläkargruppen, en grupp läkare med hög legitimitet 

i organisationen, engagerades som projektgrupp i det centrala projektet. 

Förhoppningen var att medlemmarna i projektgruppen skulle fungera som 

opinionsledare, föregångare och förebilder för de professionella grupperna 

och bidra till att skapa samsyn och engagemang. De prövade själva en del av 

de aktiviteter som bedömts ingå i prioriteringsarbetet. På det sättet byggdes 

erfarenhet upp som senare kom till nytta i de stora, organisationsöver

gripande prioriteringsprocesserna 2008 och 2010-11. 

Användarna - intressenterna i prioriteringsprocessen 
De viktigaste intressenterna i och kring hälso- och sjukvården anses vara 

patienterna, vårdpersonalen, den administrativa ledningen, den politiska 

ledningen och medborgarna. Kouzes & Mico (1979) beskriver hur intres

senterna i offentliga serviceorganisationer formar domäner med olika mål, 

inriktning, övergripande strategier och tillvägagångssätt (figur 11.1). Deras 

modell innehåller tre domäner - servicedomänen, den administrativa 

domänen och den politiska domänen. Medborgarna/väljarna sägs utgöra 

den primära målgruppen för politikerna och patienterna den primära mål

gruppen för servicedomänen. På så sätt kan dessa två intressenter sägas vara 

integrerade i modellen. 

Kouzes & Mico synliggör hur intressentgrupperna skapar och upprätt

håller tre olika kulturer som verkar samtidigt i hälso- och sjukvården. Olik

heterna betonas och tänkbara källor till konflikter dem emellan framträder. 

En källa till misstro eller konkurrens mellan vårdens yrkesverksamma och 
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Politisk domän Administrativ domän Servicedomän 

Styrande principer Väljarnas samtycke Byråkrati Autonomi och 
självreglering 

---- -
Framgångsmått Jämlikhet Kostnad seff e kti vitet Servicekvalitet, 

god klinisk praxis 

Strukturer Representativt Hierarkisk kontroll Kollegiala 
deltagande och koordinering 

---

Arbetssätt Omröstning, Användning av linjära Kl ient-/patientspecifi k 

förhandling, tekniker och verktyg problemlösning 

kompromisser 

FIGUR 11.1 Domänerna i offentliga serviceorganisationer och deras karakteristika. 

Efter Kouzes & Mico (1979). 

politiker är frågan om vem som bäst företräder patienterna. Vårdpersonalen 

möter patienterna individuellt och inom ramen för sin specifika och ofta 
avgränsade yrkesutövning. Politikerna möter patienter, brukare och anhöriga 

i regel i grupp, mestadels via intresseföreningar. 
En annan källa till misstro gäller det kunskapsunderlag som verksam

heten tagit till politikerna och som ska ligga till grund för politiska beslut 

om budgetförstärkningar eller investeringar. Kan politikerna lita på att 

underlagen är väl underbyggda eller är de enbart partsinlagor från olika 

specialiteter som konkurrerar om budgeten? 

De etiska normsystem som präglar administrationen kan också komma i 

konflikt med den medicinska etiken. Det gäller särskilt den ekonomiska styr
ningen, som har fokus på kostnadskontroll och ofta innefattar målbaserade 
ersättningar som inte sällan visat sig ha negativa effekter i förhållande till 
intentionerna i den etiska plattformen (Anell 2010 ). 

I Västerbotten fanns tidigt ett politiskt intresse för öppna prioriteringar 
och år 2001 beslutades om arbetsfördelningen mellan de politiska organen 
när det gällde prioriteringsbeslut. Mycket arbete lades däremot på att skapa 

acceptans för öppna prioriteringar hos främst läkargruppen, men även hos 

den paramedicinska personalen. Gentemot läkargruppen betonades att 

öppna prioriteringar är ett sätt att visa klinisk excellens, d.v.s. ge effektiv 

vård baserad på bästa tillgängliga kunskap och efter behov, samt att detta 
ska motiveras utåt och kunna granskas. Budskapet gavs alltså en särskild 
"framing" (se kapitel 8) för att nå acceptans hos denna nyckelgrupp. Många 
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förknippade vid den tidpunkten prioritering antingen med det dagliga, 

dolda prioriterings arbetet på kliniken eller med ransonering på politisk nivå 

(Waldau 2007). 

Den administrativa ledningen engagerades inte på samma sätt förrän 

år 2008 när det politiska uppdraget om organisationsövergripande priori

teringsprocesser skulle realiseras. Det innebar exempelvis att ekonomi

systemet inte var förberett för detta nya sätt att analysera verksamheten, 

vilket ledde till problem när kunskapsunderlaget skulle utarbetas. 

Tre intressentgrupper med så olika förutsättningar som Kouzes & Mico 

påvisar kan tyckas mycket nog att samordna. Därtill rymmer ett landsting 

vanligen ett 100-tal olika kliniker, vårdcentraler och andra verksamheter 

med olika uppdrag och ett 125-tal olika yrkestitlar, varav cirka 70 inom 

kärnområdena hälso- och sjukvård, tandvård och verksamhet för funk

tionshindrade. 

Läkarkåren som helhet brukar beskrivas som en profession med en 

nyckelroll i prioriteringsprocesser. Samtidigt rymmer yrket 57 olika speciali

teter med så olika förutsättningar och villkor att Anell (2004, s. 27) anser 

att det "snarare rör sig om flera professioner (eller subprofessioner)". Flera 

studier (Schwartzbaum m.fl. 1973, Album 1991, Ekström & Parmander 1996, 

Norredam & Album 2007) har visat att specialiteterna har olika prestige. 

Den byggs upp bland annat av forskningsmeriter och användningen av hög

specialiserade teknologier. Det medför enligt Anell att specialiteterna har 

olika möjligheter att dominera i frågor om resursfördelning. Han framhåller 

också att "konkurrens, snarare än samarbete, är det naturliga förhållandet 

för professioner" (Anell 2007, s. 88). Även inom andra yrkesområden ökar 

specialiseringen och därmed avståndet mellan olika grupperingar. 

Dessa förutsättningar är viktiga när öppna prioriteringar ska införas. 

Olika specialiteter och yrkesgrupper kan förväntas ha olika tillgång till 

evidens och kunskaper om exempelvis hälsoekonomi, men även olika upp

fattningar om värdet av prioriteringsarbetet. Dessutom kan hänsyn behöva 

tas till deras olika inflytande när man formar arbetsgrupper kring öppna 

prioriteringar. De horisontella, tvärprofessionella arbetsgrupperna under 

de stora prioriteringsprocesserna i Västerbotten 2008 och 2010 formades 

med hänsyn till verksamheternas olika villkor. En avsikt var att öka system

förståelsen bland deltagarna, d.v.s. skapa ömsesidig förståelse och respekt för 

varandras arbetsinnehåll och förutsättningar. 
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Den inre kontexten 
Den inre kontexten kan sägas vara den sociala miljö där innovationen ska 
införas. Greenhalgh m.fl. (2004) tar upp många aspekter i det samman
hanget, såsom organisationsstrukturen, förmågan att införliva ny kunskap, 
förmågan till förbättringsarbete och i vilken utsträckning organisationen 
är redo för innovationen. Författarna bakom det ramverk som används här 
(Nilsen m.fl. 2010) betonar särskilt organisationskulturen, värderingar och 
ledarskap. Som framgått av ovanstående utgör kulturen hos de olika aktörs

grupperna en viktig komponent som naturligtvis även kan ses som en del 
av den inre kontexten. 

VÄRDERINGSGRUNDEN-ATT BLI ÖVERENS OM 

MÅL OCH SPELREGLER 

Enligt litteraturen (exempelvis Senge 1995) är en gemensam vision basen för 
samsyn om mål och värderingar och grunden för ledningen av kunskaps
organisationer (Sveiby 1990)4 såsom hälso- och sjukvård. Att skapa organi
sationsövergripande samsyn om motiven till och syftena med prioriterings
arbetet och de grundläggande värderingar som ska prägla arbetet utgör, som 
påpekats, en viktig förutsättning för genomförandet. Syftena med arbetet kan 
vara flera - exempelvis att fördela om, begränsa utbudet av lågt prioriterad 

verksamhet, öka kostnadseffektiviteten och samtidigt säkra att verksamhe
ten vilar på god evidens. Olika delsyften kan tilltala vissa grupper mer än 

andra, så att uppdraget kan ges olika "framing" när det presenteras för olika 
deltagargrupper. 

En utgångspunkt för genomförandet 2008 i Västerbotten var just att 
intressentgrupperna som helhet var överens om mål, grundläggande värde
ringar och övergripande principer. Det var som framgått resultatet av ett 
långvarigt arbete. 

När de öppna prioriteringsprocesserna genomfördes var värderings
grunden i organisationen som helhet sådan att ingen öppet torde invända 

4 Sveiby (1990) skiljer mellan kunskapsföretag, som löser komplexa problem som inte går att 
standardisera och har högt utbildad personal, och tjänsteföretag, som löser enkla problem och 
normalt domineras av icke-akademiker. Båda typerna av verksamhet ryms inom hälso- och 
sjukvården. 
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mot påståendena att: a) Hälso- och sjukvårdens övergripande mål är att skapa 

bästa möjliga folkhälsa, 5 b) Den som har störst behov ska ges företräde, och 
c) Vården ska baseras på bästa tillgängliga evidens. 

Den enighet som fanns kring de grundläggande värdena kan troligen 

delvis förklaras med att de inte står i konflikt med de etiska koder perso

nalen traditionellt omfattar. Den långvariga, gemensamma kunskaps
uppbyggnaden kring evidensbasering och prioritering kan också ha bidragit. 

Den förhållandevis stora enigheten kan också ha politiska orsaker. 
Västerbottens läns landsting är visserligen som andra landsting en mång
facetterad organisation. Den specialiserade vården präglas på sedvanligt sätt 
av fragmentisering och stuprörstänkande. Men nästan all vård drivs av en 
och samma huvudman. Det beror delvis på ett långvarigt politiskt motstånd 
mot konkurrensutsättning. 6 Det kan ha bidragit till bättre förutsättningar för 
att vidmakthålla en sammanhållen organisationskultur än vad som annars 
skulle ha varit fallet. De ekonomiska incitamenten, inriktade mot tillgäng
lighet och produktivitet, har av liknande politiska skäl varit förhållandevis 
få. Det innebär att den politiska ledningen underordnat andra drivkrafter 

som hade kunnat störa processen. 
Främst fyra troliga faktorer låg till grund för det praktiska genomförandet. 

Alla baserades på att intressenterna uppnått grundläggande samsyn. Den 
första var ett politiskt, tydligt formulerat uppdrag i landstingsplanen för 
2008 att genomföra en prioriteringsprocess, där beslutet skulle vara öppet 
och arbetet präglas av delaktighet (enligt principen "få det att hända"). Detta 
kombinerades sedan med överenskommelse mellan de politiska partierna 
om att fatta prioriteringsbeslutet i konsensus. 

Den andra bestod i att en klar majoritet avverksamhetscheferna ville prova 
prioritering som form för att hantera resursbegränsningen och behovet av att 
skapa utrymme för utveckling. Det var inte första gången som landstinget 
stått inför ekonomiska svårigheter. Men nu fanns en uttalad uppfattning om 
att procentuella rationaliseringsbeting, lika för alla, skulle slå orättvist. Verk
samhetscheferna var överens om att budgeten dittills fördelats mellan enheter 
och kliniker på oklara och förmodligen delvis oförsvarbara grunder. Genom 

5 Begreppet omfattar både hälsans nivå och fördelning. 
6 VLL har sedan länge en röd-grön politisk majoritet som motsatt sig flera reformer på hälso
och sjukvårdsområdet, exempelvis vårdvalsreformen, bl.a. med argumentet att de riskerar att 
leda till en efterfrågestyrd vård {Västerbottens läns landsting 2008). 

180 cti FÖRFATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 



11 ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIORITERINGSARBETE I ETT LANDSTING 

ett prioriteringsarbete, som baserades på en gemensam värdegrund och en 
gemensam analysmodell, skulle även den horisontella resursfördelningen 

kunna granskas. Vid den tidpunkten hade tillräckligt många provat priorite
ringsmetodiken för att den skulle uppfattas som ett alternativ. Det fanns alltså 
acceptans för innovationen öppna prioriteringar hos användarna. 

Den tredje var en principskiss om hur arbetet skulle gå till, en form 
för processen i stort. Den baserades bland annat på erfarenheterna från 
Landstinget i Östergötlands prioriteringsarbete (se kapitel 10) och formades 
i samarbete mellan ledande verksamhetsföreträdare och den blivande pro
cessledningen, som bestod av centrala administratörer. 

Den fjärde var en tydlig processledning, som utvecklade de närmare 

formerna för arbetet och organiserade det. En av dess viktigaste uppgifter 
initialt var att skapa överenskommelser inom och mellan intressenterna om 
att genomföra processen. 

Med andra ord fanns en vilja hos de viktigaste intressenterna - politiker 
och verksamhet - och förmåga hos den administrativa ledningen att skapa en 
arbetsprocess. De politiska- och tjänstemannaledningarna var dock tydliga 
med att det var fråga om att utveckla en process som skulle genomföras på 

ett sätt som gjorde ett gemensamt lärande möjligt. Den hållningen bidrog till 
att göra det möjligt att genomföra arbetet trots att viktiga stödsystem, såsom 
tillgång till all nödvändig information, inte fanns på plats. 

TILLIT - EN OSYNLIG RESURS 

Ett prioriteringsarbete som ska baseras på vårdpersonalens kunskap, organi
seras och ledas av chefer och administratörer och leda fram till ett politiskt 
beslut underlättas om intressenterna har förståelse och respekt för varand
ras olikheter. Förtroende och tillit mellan intressentgrupperna behövs för 
att resultatet ska bli legitimt både internt i organisationen och externt mot 
befolkningen. 

Enligt Zucker (1986) anses tillit eller förtroende7 ("trust") vara den mest 
effektiva mekanismen för både styrning och ekonomiska transaktioner. 
Den är dessutom nödvändig för att skapa stabila sociala relationer och 

7 Den engelska termen är "trust", vilket The Concise Oxford Dictionary (http://oxford
dictionaries.com) förklarar med: "firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or 
something" (fast tro på trovärdighet, sanning eller förmåga hos någon eller något). 
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även för vardagligt rutinmässigt samspel. Tillit och förtroende baseras på 

gemensamma uppfattningar, sociala koder och tolkningsramar men även 

på konstitutiva förväntningar, d.v.s. gemensamma föreställningar om hur 

samspel mellan parter ska gå till, spelregler och förväntningar oavsett social 

position eller individuella egenskaper. 

Tillit och förtroende är alltså ett viktigt socialt kitt. Trots dess stora 

betydelse för organisationens funktion har graden av tillit inte åsatts något 

ekonomiskt värde i vare sig balans- eller resultaträkning och utgör alltså en 

typisk immateriell tillgång i en organisation. 

ATT SKAPA TILLIT OCH LEGITIMITET I PROCESSEN 

I litteraturen om prioriteringar betonas att besluten behöver accepteras både 

av dem som ska omsätta dem praktiskt, d.v.s. hälso- och sjukvårdspersonalen, 

och av befolkningen. De behöver vara internt legitima för att alls genomföras 

och externt legitima för att befolkningen ska acceptera att utbudet begränsas. 

Daniels & Sabins ide och modell för "ansvarstagande för rimlighet'' (Daniels 

& Sabin 1997, 2002) d.v.s. procedurer för att utarbeta kunskapsunderlag och 

fatta beslut som svarar mot vissa viktiga kriterier, syftar i grunden till att 

skapa legitimitet för svåra beslut (se kapitel 3). Daniels & Sabin betonar 

visserligen den externa legitimiteten, d.v.s. befolkningens acceptans. Men 

denna bygger på intern legitimitet. Eftersom medborgarna främst utvärderar 

vården i mötet med vårdpersonalen, är personalens "framing", d.v.s. sätt att 

framställa en ransonering eller resursbegränsaing, viktig för medborgarnas 

sätt att uppfatta den (se även kapitel 10).8 

Relevanskriteriet i Daniels & Sabins modell rymmer frågan om vilka 

perspektiv som behöver belysas för att både deltagarna och omgivningen 

ska uppfatta motiven, kunskapsunderlaget och besluten som relevanta och 

täckande. Det finns i det sammanhanget en rad frågor att ta ställning till. 

Vilka ska delta i arbetet? Hur ska arbetsformerna se ut för att alla relevanta 

8 Kvinnokliniken i Skellefteå i Västerbotten genomförde år 2000 en prioriteringsprocess 
som innebar att personer med komplexa behov och behov av kontinuitet fick bättre tillgång 
till läkare på bekostnad av dem med mindre behov. Inledningsvis var de lindrigare sjuka 
patienterna negativa. När vårdpersonalen fått full information om syftet med omfördelningen 
gav de beslutet en annan "framing" och patienternas reaktioner blev påtagligt mindre negativa 
(Håkan Lindström, överläkare, personlig information). 
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perspektiv ska belysas och komma till tals på lika villkor? Finns det andra 
överväganden och dimensioner än de som ryms i den nationella modellen 
för prioritering som bör ges utrymme i beslutssituationen? 

TILLIT OCH REPRESENTATION I VÄSTERBOTTENS 

PRIORITERINGSPROCESS 

I Västerbottens prioriteringsarbeten 2008 och 2010-11 hanterades frågan om 
tillit mellan de interna intressenterna på olika sätt. Politikerna gav tydligt 
besked om att processen skulle genomföras, att den skulle leda till ett politiskt 
omfördelningsbeslut och att detta beslut skulle vara enigt mellan de politiska 
blocken. Dessutom genomfördes ett möte mellan ett antal nyckelpersoner 

bland verksamhetscheferna och den politiska ledningen. Där lyftes potenti
ella källor till misstro mellan parterna upp för diskussion och man etablerade 
en muntlig överenskommelse om att följa uppgjorda spelregler. 

Frågan om intressenternas deltagande hanterades på flera sätt. Cheferna 
för alla kliniker och verksamheter fick i uppdrag att organisera det vertikala 
prioriteringsarbetet; d.v.s. att identifiera det lägst prioriterade inom sin verk
samhet. Oftast deltog ledningsgruppen, men på exempelvis någon vårdcen
tral deltog alla anställda. I den fasen uppmanades verksamhetscheferna att 
skapa bred representation från alla relevanta yrkesgrupper i vårdprocessen. 

I praktiken kom dock de olika förslagen från sjukvården i mycket hög grad 
att omfatta läkarnas åtgärder. 

I det andra steget, horisontell prioritering, blandades företrädare för 
olika verksamheter i grupper. Då granskades valet av åtgärder, kvaliteten 

och rimligheten i rangordningarna. Dessutom valdes hälften av materialet 
bort från fortsatt hantering. 

Tjänstemannaledningen granskade ytterligare materialet en gång ur ett 
koncernperspektiv. Förslag som ansågs praktiskt ogenomförbara, som stred 
mot en koncernpolicy eller inte gick att försvara utifrån långsiktiga eller 
organisationsövergripande motiv lades åt sidan eller fick en ny rangordning. 
Här tillfördes alltså nya perspektiv än de som ryms i den nationella modellen 
för prioritering. 

Därefter presenterade verksamhetsföreträdarna sitt material för politi
kerna i en särskild mötesform, Prioforum. Sedan vidtog den politiska 
beredningsprocessen och de politiska förhandlingarna. Även då förekom 
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överväganden som inte primärt baserades på den nationella modellen för 
prioritering, såsom möjligheten till politisk konsensus. 

På det sättet skapades former för alla intressenter att delta och bidra med 
sina olika perspektiv. 

Den yttre kontexten 
Den yttre kontexten handlar om samhällsförhållanden, lagar och regler men 

även exempelvis värderingar och förväntningar hos befolkningen, som kan 
ha betydelse för implementeringen. 

Riksdagens prioriteringsbeslut och ändringarna i hälso- och sjukvårds
lagen som följde på det utgör förstås en basal yttre förutsättning för priori
teringsarbetet. Samhällsekonomin, landstingets ekonomiska situation och de 
snabbt växande medicinska möjligheterna hör också till den yttre kontexten. 
Den ansträngda ekonomin utgjorde en viktig utgångspunkt för Väster
bottens prioriteringsprocesser 2008 och 2010-11 och för att forma samsyn 
i organisationens samlade ledning om att en del av utvecklingsutrymmet 
måste skapas genom omfördelning. 

Dessa yttre villkor kan förefalla givna. Men en politisk ledning kan arbeta 
utåtriktat för att påverka befolkningens attityder. En huvudman kan också 
arbeta gentemot den nationella nivån för att påverka lagar och regler. Arbetet 
med kommunikation kring öppna prioriteringar har visat sig ha betydelse 
för beslutens legitimitet hos befolkningen (Bäckman m.fl. 2005). 

I Västerbotten tog den politiska ledningen som framgått tidigare, redan i 
början av 1990-talet, initiativ till en satsning på utbildning av medborgarna. 
Man ville med den påverka allmänheten och skapa förståelse för den nya 
politiska uppgiften att fatta beslut om såväl gränserna för det offentliga 
åtagandet som om hur resurserna fördelas mellan olika verksamheter. Det 
var alltså ett sätt att påverka den lokala yttre kontexten. 

Under prioriteringsprocesserna 2008 och 2010 tog den politiska led
ningen initiativ till presskonferenser och möten med pensionärs-, patient
och brukarföreningar. Dessa möten hade också syftet att skapa förståelse för 
prioriteringsuppdraget och processen. 
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Huruvida dessa aktiviteter påverkat opinionen har inte undersökts. 
Medias rapportering från den första prioriteringsprocessen var dock neutral 
till positiv.9 

Summering 
Implementeringsarbetet och prioriteringsprocesserna i Västerbotten har 
gett många lärdomar: 

• Implementeringsobjektet, d.v.s. öppna prioriteringar, är en komplex 
innovation som för att kunna införas och förverkligas förutsätter 
samsyn om värdegrunden, ämneskunskaper men även ändamåls
enliga arbetsmetoder. 

• Implementeringsaktiviteterna för att införa teknologin behöver 
därför innefatta kunskapsuppbyggnad på dessa områden. 

• Implementeringsaktörerna, de aktörer eller nyckelpersoner som har 
betydelse för införandet, behöver identifieras och ges möjlighet att 
själva utbildas och pröva öppet prioriteringsarbete. 

• Användarnas förståelse för, kunskap om, förmåga och vilja att arbeta 
med öppna prioriteringar påverkas i hög grad av bl.a. syftet med 
arbetet, hur budskapet utformas och vilka roller olika intressenter 
tilldelas i arbetet. 

• Den inre kontexten, exempelvis organisationskultur och ledarskap 
hade mycket stor betydelse i Västerbottens prioriteringsprocesser. Så 
omfattande prioriteringsprocesser kräver mycket starkt engagemang 
från den politiska ledningen och tydlig och beslutsam process
ledning. 

• Betydelsen av den politiska ledningens tidiga försök att genom 
studiecirklar m.m. påverka den yttre kontexten, samhället, är 
oklar. Däremot visar erfarenheterna från såväl Västerbotten som 
prioriteringsarbetet i Östergötland 2003 (Bäckman m.fl. 2005), att 
en genomtänkt kommunikationsplan både internt och gentemot 
befolkningen i samband med prioriteringsprocesser är av stor 
betydelse för beslutens legitimitet. 

9 Den andra processen följdes snabbt av strukturbeslut för att sänka kostnaderna och 
genomförandet av båda sammanföll i tid. De två processerna kom att sammanblandas i media. 
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Sammanfattningsvis visar erfarenheterna från Västerbotten att prioriterings

arbete ställer organisationen och medarbetarna inför nya frågeställningar 
som informations- och ledningssystemen behöver rustas för att besvara. 

Det ställer också krav på nya mötesplatser och arbetsformer. Viktigast för 

framgång torde dock vara gemensamma värderingar och en vilja bland både 

ledning och deltagare att genomföra processen även om stödsystemen brister 

och kunskapsunderlaget ofta är svagt. 
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Prioriteringar initierade 
på verksarnhetsnivå 
MARI BROQVIST & EVA ARVIDSSON 

I detta kapitel presenteras fem exempel på prioriteringsarbeten som initierats 

i olika verksamheter i vården. Vårdpersonal har i dessa arbeten själva tagit 

initiativ till att på olika sätt organisera sig för en dialog om prioriteringar och 

arbeta fram olika typer av vägledande rangordningar för sin egen verksamhet. 

Exemplen representerar olika typer av nytänkande eller pionjärarbeten inom 

området prioriteringar. Här beskrivs det första organiserade prioriteringsarbetet 

inom logopedi där den nationella modellen för öppna prioriteringar använts, 

prioriteringsarbeten som genomförts inom utpräglade teamverksamheter, 

prioriteringssystem för akutmottagningar, ett samarbete mellan enheter från 

olika landsting inom en region samt erfarenheter från prioriteringar inom 

primärvården. 

Varje enskild yrkesutövare inom vården måste dagligen hantera prioriterings

frågor av olika slag när det gäller patienter de ansvarar för - det som handlar 

om prioriteringar på individnivå. Den enskilde logopeden, kuratorn eller 
läkaren har dock sällan någon gemensamt framtagen prioriteringsordning 

att luta sig mot i sina beslut utan måste själv väga sin professionella kun

skap mot olika värderingar som finns såväl på den egna arbetsplatsen som 
i övriga samhället. Varje yrkesutövare styrs av många olika faktorer i sina 

prioriteringar, faktorer som inte alltid ligger i linje med riksdagens riktlinjer 

för prioriteringar. Vårdpersonal känner sig ofta utlämnade när det gäller 
att hantera och ta beslut om prioriteringar, särskilt i situationer av upplevd 

resursbrist (Lämås & Jacobsson 2004, Broqvist 2004, Karlsson & Lyren 2005, 
Prioriteringscentrum 2007). 

Det fanns fram till slutet av det första decenniet på 2000-talet få exempel 
på öppna prioriteringar som stöd för sjukvårdspersonalen vid prioriteringar. 
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MARI BROQVIST & EVA ARVIDSSON 

Trots att Socialstyrelsen började utarbeta nationella riktlinjer saknades väg

ledning i många verksamhetsområden och alla professioners insatser var heller 

inte synliga i riktlinjerna. Inte heller i de landstingsövergripande politiskt 

initierade prioriteringsarbeten som beskrivs i kapitel 10 och 11 har alla profes

sioner engagerats på ett aktivt sätt, erfarenheterna talar ofta för det motsatta 

(Hollman & Jacobsson 2011). Det är därför inte förvånande att det tagits 

flera initiativ från olika professionella grupper till att själva organisera olika 

typer av prioriteringsarbeten lokalt eller regionalt eller i sina yrkesförbund. 

En del av dessa prioriteringsarbeten har dokumenterats, till exempel inom 

strokerehabilitering, nutritionsbedömning och kuratorsåtgärder (Engström 

2009, Ahlström m.fl. 2008, Bucht m.fl. 2013
1
). Det finns också exempel där 

yrkesförbund på olika sätt försökt stötta det lokala arbetet med prioriteringar 

(Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 

2004, Broqvist 2006, FSA & LSR 2008). De prioriteringsarbeten som presen

teras i detta kapitel ska ses som illustrativa exempel, det finns naturligtvis 

många fler exempel där såväl syftet med att bedriva ett prioriteringsarbete som 

sättet att organisera arbetet har skiftat. 

Prioriteringar inom logopedi 
Traditionellt har logopeder2 länge tvingats att ransonera sina insatser då 

tillgången på logopeder inom hälso- och sjukvård varit kraftigt begränsad. 

Trots detta fanns det länge få~ om ens något, exempel på systematiska priori

teringsarbeten inom logopedi. Personal inom Länslogopedin i Norrbottens 

läns landsting var pionjärer på området då de 2008 påbörjade ett sådant 

arbete. De hade då genomgått en stor organisationsförändring där flera 

utspridda enheter fördes samman i en länsövergripande enhet. Syftet med 

sammanslagningen var primärt att öka förutsättningarna för en likvärdig 

logopedisk vård i länet eftersom den splittrade organisationen bl.a. hade 

lett till att logopederna arbetade olikartat, hade köer och att bemanningen 

var ojämnt fördelad i förhållande till remisstrycket. Under uppbyggnaden 

av länslogopedin arbetade man med att ta fram gemensamma rutiner, rikt-

1 Bucht Helena, Tinnert Agneta & Broqvist Mari i manuskript 2012. 

2 Logopeder arbetar med diagnostik, behandling och kompensation för personer med röst-, 
tal-, språk-, kommunikations- och/eller ät- och sväljningssvårigheter. 
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linjer och prioriteringar. Arbetet bedrevs i s.k. diagnosrelaterade process
grupper där alla medarbetarna tillsammans diskuterade frågor om hur 
god, kostnadseffektiv och likformig vård i länet borde utformas. Ansatser 
till öppna prioriteringar fanns i det dokument med diagnosbaserade rikt

linjer som togs fram men prioriteringarna var fortfarande mycket grova i 
sin indelning. I syfte att fördjupa och kvalitetssäkra antagna rutiner och 

få en tydligare vägledning vid dagliga prioriteringar, sökte arbetsgruppen 
efter en bättre metod än vad dessa riktlinjer medgav. År 2008 valde man att 
använda den nationella modellen för öppna prioriteringar ( Carlsson m.fl. 

2007). Genom att använda en etablerad modell ville ledningen för logopedin 
försäkra sig om att den etiska plattformen i riksdagens riktlinjer utgjorde 
värdegrunden för verksamhetens prioriteringar. 

Arbetet genomfördes på så sätt att varje processgrupp identifierade de 
vanligaste diagnoserna/tillstånden och åtgärderna, såväl det som antogs få en 
hög prioritet som det som antogs få en låg. Själva rangordningen bedömdes 
i ett första steg utifrån "magkänslan'' hos deltagarna i arbetsgruppen för 
att sedan mer noggrant analyseras utifrån den nationella modellen. Den 
första skattningen kunde bli nära det slutliga ställningstagandet - men det 

förekom också att nya erfarenheter gjordes under analysarbetet och insatser 

fick både en högre och lägre prioritet än vad de vanligen hade i klinisk vardag. 
Under arbetets gång blev deltagarna alltmer bekanta med hur vetenskaplig 
evidens kan sökas. En grundtanke var också att hänsyn skulle tas till andra 
huvudmäns och vårdgrannars prioriteringar. Till exempel analyserades 
logopedisk dyslexiutredning utan föregående skolutredning vid misstänkt 
dyslexi 3• Bedömningen blev att om inte skolan väljer att sätta in åtgärder vid 
dyslexi finns det en risk att den logopediska åtgärden inte gör optimal nytta. 
Denna åtgärd gavs därför låg prioritet i rangordningen medan åtgärder där 
samarbete finns mellan logoped och skola gavs hög prioritet. 

Under hela arbetet fanns metodstöd att tillgå när det gällde nationella 

modellen, såväl för medarbetare som för chefer och processledare. Efter 
hand flyttades prioriteringsarbetet över till ledningsgruppen, där samtliga 
processledare och chefen möttes regelbundet. Syftet med detta var dels att 
avlasta processgrupperna, dels att ge ledningen en övergripande bild av de 
prioriteringar som gjorts för att möjliggöra horisontella jämförelser. 

3 Läs- och skrivsvårigheter. 
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Efter drygt två år hade ungefär So procent av behandlingsinsatserna blivit 

föremål för prioriteringsdiskussioner och ledningen summerade sina intryck av 

arbetet. Medarbetarna upplevde att de hade fått bättre förutsättningar för att 

öppet kunna argwnentera för en insats för en viss kategori patienter framför en 

annan. En annan effekt var att åtgärder som inte borde ingå i logopedens insatser 

hade identifierats. Ett exempel där nyttan bedömts som så låg att logopedinsatsen 

inte bör utföras gällde den patientgrupp som inte är motiverad för träning. För 

den grupp av patienter som däremot är välmotiverade kunde insatsen få hög 

prioritet (beroende på hur andra variabler som tex. svårighetsgrad skattats). 

Prioriteringsarbetet gav också upphov till en rad frågor. Till exempel 

har det mesta som beskrivits ansetts ha hög prioritet. 4 Kan det vara så att 

behov hos de patienter som logopeden i fråga själv arbetar med övervärderas 

och hur motverkas i så fall denna tendens? En annan fråga är i vilken grad 

prioriteringar på individnivå kommer att följa den prioriteringsordning 

som tagits fram gemensamt inom logopedin i Norrbotten. Som svar på den 

frågan diskuterades hur rangordningslistornc. och verksamhetens patient

administrativa system skulle kunna kalibreras för att göra uppföljning möjlig. 

Att delaktigheten varit hög i prioriterings arbetet såg ledningen som avgörande 

för att säkra god kvalitet på den analys och bedömningar som gjorts, men 

även för i vilken omfattning rangordningen kommer att användas framöver. 

Logopedin i Norrbotten har presenterat sitt arbete för andra logopedchefer 

i landet, vilket ledde till att flera logopedmottagningar i Sverige påbörjade 

ett prioriteringsarbete enligt den nationella modellen. Lokalt i Norrbotten 

började också andra verksamheter som arbetsterapi, sjukgymnastik och 

kuratorsmottagningar att använda modellen. Logopederna upplevde att 

intresset från landstingsledningen för prioriteringsfrågor ökade markant. 5 

Triage på akutmottagning 
Vårdpersonal som tar emot patienter på landets akutmottagningar måste 

kunna sortera patienter utifrån hur snabbt de behöver tas om hand med 

hänsyn till sitt hälsotillstånd. Därför används srstemet med triage i dag på de 

flesta akutmottagningar. Triage innebär det första steget i omhändertagandet 

av skadade och sjuka i situationer när inte alla kan tas omhand omedelbart 

4 62 procent ligger inom prioriteringsgrad 1-3. 

5 Andren Mats (2012), logoped, Landstinget i Norrbotten (personlig information). 
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utan en prioritering i tidsordning måste göras för att patientsäkerheten ska 

tillgodoses. Momentet att avgöra prioriteringsordningen mellan inkom

mande patienter och deras medicinska angelägenhetsgrad kan ses som det 
viktigaste momentet i akutvården (Socialstyrelsen 2011). 

Det vanligaste triagesystemet på svenska akutmottagningar kallas Medical 

Emergency Triage and Treatment System (METTS synonymt med RETTS6
). 

Det utvecklades vid Sahlgrenska universitetssjukhuset år 2005 men har sitt 

ursprung i den engelska modellen Manchester Triage Scale (MTS) som inne

bar att en triagesjuksköterska frågade patienten om sökorsak och beroende 

på svaret sorterades patienten enligt ett särskilt flödesschema. Den svenska 
vårdpersonal som prövade modellen upplevde dock att det saknades något i 

verktyget som kunde minska subjektiviteten i bedömningarna. Utöver bedöm

ning av sökorsak (enligt instrumentet Emergency Symtoms and Signs, ESS) 
kompletterades MTS därför med en bedömning av olika vitalparametrar, d.v.s. 
livsviktiga fysiologiska funktioner. Om patienten inte kommer till akutmot
tagningen via ambulans, kan det rent praktiskt gå till så att sekreteraren i recep

tionen tar upp en kort sökanamnes, tex. buk.smärta eller yrsel. Sjuksköterska 
och undersköterska tar sedan vid och mäter vitalparametrar som blodtryck, 

puls, andningsfrekvens, temperatur och medvetandegrad. Den sammantagna 

bedömningen av sökorsak och vitalparametrar leder fram till fem olika priori
teringsgrader som var och en står för olika omhändertaganden. För varje nivå 

anges längsta möjliga tid till första läkarkontakt och vilken övervakningsnivå 
patienten ska ha. Det ger vägledning var på akuten patienten bör omhändertas, 
vilka eventuella laboratorieprovtagningar som ska göras samt tid när en ny 

bedömning av prioriteringen behöver göras. 
I en intervjustudie med personal på svenska akutmottagningar beskrev de 

intervjuade att trots att det inte är garanterat att bedömningar alltid genom
förs på ett likvärdigt sätt (vilket kan leda till under- eller övertriagering) så 

innebär införandet av triagesystemet ändå en sorts garanti att behovsprin
cipen i riksdagens prioriteringsbeslut efterlevs - att de patienter som har de 

största behoven får förtur till vård. Även om de personer som intervjuats 

verkar vara relativt eniga i att triagesystemet bidrar till ökad rättvisa då 

det ger lite utrymme för godtycke och ser till att de svårast sjuka är de som 

får hjälp först, är det ingen som känner till om någon etisk analys gjorts av 

6 Rapid Emergency, Triage and Treatment System. 
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systemet innan det infördes (Lindroth m.fl. 2013). Detta är i och för sig inget 

unikt för triageringssystem. Kartläggningar visar att kännedom om de etiska 

principer som ska ligga till grund för de prioriteringsbeslut och riktlinjer som 

finns i vården är låg hos vårdpersonal (Prioriteringscentrum 2007). 

Personalen upplever dock att triagesystemet skapar trygghet för dem att 

alla patienter blir bedömda efter samma parametrar. Det gör det också lättare 

att kommunicera mellan olika funktioner på akutmottagningen. Men trots 

det standardiserade omhändertagandet förefaller triagesystem inte vara utan 

svagheter. Multisjuka äldre, personer med psykiska problem eller patienter 

med missbruksproblem uppfattas ofta som svåra att bedöma och sortera till 

"rätt" plats i vårdkedjan. Intervjuer tyder på att personalen är uppmärksam 

på dessa brister men om denna uppmärksamhet även visar sig i faktisk praxis 

när arbetsbelastningen är hög och tiden pressad är inte möjligt att bedöma 

(Lindroth m.fl. 2013). Ur etisk synvinkel är det viktigt att vara medveten om 

metodens begränsningar och inte lita alltför mycket på att den är lämplig att 

använda för prioriteringar av alla typer av patienter. Klinisk blick och erfa

renhet kommer alltid att vara en viktig faktor för rättvisa i vården (SBU 2010 ). 

Att prioritera i team 
En allt större del av hälso- och sjukvården är organiserad i olika former av 

team som byggs upp runt patienten inom t.ex. strokevård, psykiatri eller 

inom rehabilitering/habilitering (Berlin m.fl. 2009). Team som är samman

satta av personer med olika yrkesroller och kompetenser kallas för tvär

professionella team (Lind & Skärvad 1997, Jern 1998). Eftersom teamverk

samheter ofta grundas på hög grad av samarbete mellan olika professioner, 

gemensamma målsättningar och samordning av insatser är det en rimlig 

slutsats att det i sådana verksamheter finns övervägande fördelar med att 

bedriva prioriteringsarbeten tvärprofessionellt. Det var också utgångspunk

ten då Habilitering i östra länsdelen i Landstinget i Östergötland respektive 

Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne startade sina prioriterings

arbeten (Edin m.fl. 2011). Ledningarna för dessa enheter ville säkerställa 

att det finns en helhetssyn i prioriteringarna och skapa ökad samsyn i sin 

verksamhet. Båda enheterna arbetade utifrån den nationella modellen för 

öppna prioriteringar och satsade mycket tid på utbildning och metodstöd 

till sina respektive medarbetare. 
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Förutsättningarna var dock olika i de både verksamheterna; enheten i 

Östergötland är jämförelsevis liten med cirka 40 medarbetare samlade på en 
gemensam arbetsplats organiserade i fyra team medan verksamheten i Skåne 
omfattar 350 medarbetare utspridda över en stor region med många team. 
Dessa skilda förutsättningar bidrog till att de hade något olika syften och 
genomförde sina arbeten på delvis olika sätt. I Östergötland har arbetet bl.a. 
handlat om att skapa underlag för omfördelning i verksamheten; ransone
ringar måste göras för att nya brukargrupper och åtgärder skulle kunna infö
ras. I Region Skåne lades initialt mer fokus på att pröva sig fram till en hållbar 

och långsiktig arbetsprocess för prioriteringar. Nedan beskrivs kort de båda 

prioriteringsarbetena som huvudsakligen genomfördes under år 2010. 
I Östergötland var det de ordinarie teamen som träffades en halvdag 

var 14:e dag under ett års tid för att ta fram en prioriteringsordning. Deras 
uppdrag var att identifiera och lista samtliga tillstånd och åtgärder som ingår 
i deras verksamhet - med andra ord skulle hela verksamheten genomlysas. 
Därefter bedömdes alla tillstånd-åtgärdspar i enlighet med den nationella 
modellen (d.v.s. utifrån svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet) 
och kunskapsunderlagens kvalitet värderades, varefter samtliga bedöm
ningar sammanvägdes och rangordnades i en prioriteringslista. Resultatet 
av arbetet dokumenterades fortlöpande utifrån det arbetsblad som föreslås i 
nationella modellen (kapitel 7, figur 7.2) och lades ut på landstingets intranät. 

För att kvalitetssäkra prioriteringarna genomfördes växelvisa gransk

ningar av prioriteringslistorna mellan teamen med avseende på rimlighet och 
och logiken mellan bedömningarna av svårighetsgrad etc. och den slutliga 
prioriteringsgraden, innan prioriteringsordningen fastställdes av en styr
grupp för arbetet. Dessutom tog styrgruppen ställning till vilka aktiviteter 
som skulle ske med anledning av den lista som tagits fram, exempelvis beslut: 

• om en gräns i prioriteringsgrad mellan åtgärder av mer rutinmässig 
karaktär som så gott som alltid ska genomföras och åtgärder som 
teamen skulle upphöra med 

• att skapa habiliteringsprogram som inkluderade prioriteringar 
• att gå igenom teamens sammansättning; är teamen lämpligt 

sammansatta för att kunna utföra den vård som är högt prioriterad? 
• om att skapa uppföljningsmetoder för följsamhet till fastställda 

prioriteringar. 
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I Region Skåne var det orealistiskt att alla 350 medarbetare skulle delta i 
de arbetsgrupper som skapades med inriktning mot rörelsehinder, utveck
lingsstörning och autismspektrumtillstånd. I stället bedrevs arbetet i särskilt 
sammansatta tvärprofessionella arbetsgrupper där urvalet av deltagare skulle 

spegla teamsammansättningen och samtidigt representera hela regionen. 
Det innebar att alla team i regionen skulle vara representerade liksom alla 
professioner. Parallellt med diskussionerna i arbetsgrupperna fördes en kon
tinuerlig prioriteringsdialog också lokalt i respektive team. Arbetsgrupperna 
träffades sammanlagt 16 arbetsdagar under ett års tid. 

I Region Skåne gjorde ledningsgruppen en tydlig avgränsning av till
stånd (d.v.s. barn och ungdomar i vissa åldersgrupper, med vissa diagno
ser och funktionsnivåer) för vilka det ansågs särskilt viktigt att ta fram 
prioriteringsordningar. I arbetet med att precisera tillstånden användes 
konsekvent WHO:s ICF-CY, d.v.s. ICF i en version för barn och ungdomar7 

(Socialstyrelsen 2010). Detta för att använda sig av en enhetlig termino
logi i arbetet samt på gruppnivå säkerställa en helhetssyn på individen i 
prioriteringsdiskussionerna. Även i Skåne gjorde arbetsgrupperna sinsemel
lan en kvalitetssäkring av arbetsmaterialet avseende logiken i rangordningen. 
De skapade även ett enhetligt system för att ange olika grader av erfaren
hetsbaserad kunskap, internationellt perspektiv (IP), nationellt (NP) eller 
Skåneövergripande perspektiv (SP). Dessutom angavs i koder från a till c om 
litteratursökning gjorts och i vilken grad artiklar hittats (figur 12.1). 

Deltagarna beskrev att arbetet hade gett vinster bl.a. i form av ökade 
förutsättningar för att alla barn/unga i Skåne ska få tillgång till samma 
habiliteringsinsatser oavsett var i Skåne de bor. Kunskapen om ICF och 
kvalitetssäkring ökade bland personalen liksom medvetenheten om riks
dagens riktlinjer för prioriteringar och därmed den värdegrund som ska 
råda för prioriteringar inom verksamheten. På förvaltningsnivå involveras 
från 2012 hela förvaltningen? t.ex. syn-, hörsel- och dövverksamheten, i ett 
motsvarande prioriteringsarbete. 

Få nackdelar med det tvärprofessionella arbetssättet framkom i de här 
båda prioriteringsarbetena. Möjligen fanns en risk för att det som vanns i 

7 ICF-CY International Classification ofFunctioning, Disability and Health- Children and 
Youth version är en vidareutveckling av WHO:s internatio::iella klassifikation av funktions
tillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och syftar till att: beskriva och klassificera hälsa 
och hälsorelaterade tillstånd på ett enhetligt sätt för barn och ungdomar. 
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tvärprofessionell säkerhet kunde ha gått förlorat i yrkesspecifik trygghet om 
inte ledningen för prioriteringsarbetet säkerställt att det fanns gott metod

stöd för varje profession, t.ex. i form av yrkesutvecklare. De svårigheter som 
deltagarna upplevde var annars av samma typ som finns beskrivna i profes

sionsvis genomförda prioriteringsarbeten elle.:- i arbeten som inte bedrivits i 

utpräglade teamverksamheter, såsom brist på vetenskapliga underlag för att 
bedöma patientnytta och kostnadseffektivitet (Ahlström m.fl. 2008, Andren 
m.fl. 2011). Slutsatsen är dock att ett tvärprofessionellt prioriteringsarbete, 
med en bred representation av flera professioner, ger möjlighet till gemensam 
diskussion och gemensamt beslutsfattande kring prioriteringar i vården. 
För att uppnå ett effektivt teamarbete visar forskning att det är viktigt med 
ett tydligt gemensamt mål och att teamets medlemmar kommunicerar med 
varandra på ett öppet och ärligt sätt (Freeman m.fl. 2000, Heinemann m.fl. 

1994 West & Poulton 1997, Vinokur-Kaplan 1995). I syfte att underlätta och 
stimulera teamsamverkan kan ett gemensamt prioriteringsarbete vara ett 
viktigt inslag i tvärprofessionella verksamheter. 

Prioriteringar på vårdcentral 
I början av 2000-talet, i samband med nationella försök att bl.a. tydliggöra 
primärvårdens uppdrag (beskrivet i Nationell handlingsplan för primär
vården, Socialdepartementet 2000) var intresset för prioriteringar stort i 
primärvården. På många vårdcentraler tyckte personalen att det var omöj
ligt att hinna med allt man borde, inte minst på grund av att man saknade 
personal, framför allt distriktsläkare. De fick säga nej till patienter som ville 
boka en tid, ge egenvårdsråd fast det inte alltid kändes rätt, eller försöka hän
visa till någon annan och väntelistorna växte. Prioriteringsutredningen och 
riksdags beslutet om prioriteringar var välkomna. Äntligen skulle personalen 
få hjälp att "välja rätt" och som de prioriteringsgrupper som fanns i utred
ningen och propositionen8 och exemplifierade riktlinjerna uppfattades som 
relativt tydliga och konkreta att utgå ifrån i arbetet. Iden att placera den första 
medicinska bedömningen (diagnostiken) utanför prioriteringsgrupperna, 

8 I prioriteringsutredningen och riksdagsbeslutet illustrera.des med hjälp av 4-5 olika grupper 
med olika prioriteringsgrad, hur tilfämpningen kunde se ut i praktiken. Med tiden har dessa 
grupper kommit att kritiseras och ÖYerges som grund för prioriteringsanalyser, till förmån för 
den nationella modellen för prioritering. 
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eftersom den måste finnas som grund för prioriteringarna, tilltalade också 
personal i primärvården. Eftersom många patienter söker med oro över nya 

symtom, oklara besvär och tidiga stadier av sjukdom, är det svårt att göra bra 
bedömningar innan vårdpersonal träffat patienterna. I boken Who Shall Live? 

uttrycker professor Victor R. Fuchs detta som "The only way a person can 
know whether he needs to see a physician is to see a physician" (Fuchs 1998). 

På flera vårdcentraler började personalen granska sin verksamhet, ofta 
med prioriteringsgrupperna som utgångspunkt, men även andra utgångs
punkter provades på några ställen. Ofta deltog hela teamet, d.v.s. läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper. 
Man skrev rangordningslistor och förändrade sina rutiner och scheman 
för att kunna prioritera patienterna rätt. Rent praktiskt blev resultatet ofta 
att äldrevård, vård av patienter med kroniska sjukdomar och rehabilitering 

lyftes fram på bekostnad av lindriga akuta och halvakuta tillstånd (Backens 
Hälsocentral 2009). Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) skrev ett 
studiebrev ( ett verktyg för fortbildning för allmänläkare) med prioriterings
grupperna som utgångspunkt och Kvalitetsrådet i SFAM tog fram en priori
teringsindikator, d.v.s. ett enkelt verktyg för vårdcentralerna att kontrollera 
hur de låg till prioriteringsmässigt (Sundin 2004, SfamQ:s kvalitetsindikator). 
Prioriteringsgrupperna användes också som grund för regionala riktlinjer 
för prioriteringar i primärvården i vissa landsting. Socialstyrelsen gjorde 
inspektioner i primärvården med riksdagsbeslutet som utgångspunkt. De 
studerade hur prioriteringar gjorts på några vårdcentraler och skrev i sin rap

port att utgångspunkten för prioriteringen bör vara att först beräkna behoven 
för de kroniskt sjuka och därefter avsätta resurser för de akut vårdsökande 
(Socialstyrelsen 2004). 

Prioriteringsgrupperna används fortfarande 2012 för prioritering på 
vårdcentraler och en prioriteringsindikator används för kvalitetsersätt
ning. Indikatorn är en jämförelse mellan antalet besök för vissa kroniska 
sjukdomar jämfört med antalet besök för vissa akuta sjukdomstillstånd och 
målvärdet är fler kroniska än akuta besök. Prioriteringar med hjälp av den 
nationella modellen har också provats på vårdcentraler men i begränsad 
omfattning. I studier har personalen uppfattat prioriteringskriterierna i den 
nationella modellen (svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet) 
som en hjälp i prioriteringen också av enskilda patienter (Arvidsson 2007, 

Arvidsson 2013). 
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Regionvisa prioriteringar 
Sverige är indelat i sjukvårdsregioner där landstingen samarbetar framför allt 
kring den högspecialiserade sjukvården. Diskussionerna om att bilda större 
landsting genom att flera sjukvårdshuvudmän går samman har bidragit till 
samverkan mellan landsting inom många områden. Det första dokumen

terade exemplet på samverkan som gäller prioriteringar inom arbetsterapi 
gällde sjukdomsområdet reumatologi (Haglund 2010)9. 

Det gemensamma prioriteringsarbetet för landstingen i Uppland, 
Västmanland, Södermanland, Gävleborg och Dalarna initierades av en 
samverkansgrupp av chefer inom arbetsterapi i dessa landsting, det s.k. 
femklövernätverket. Under 2005 väcktes här iden att tillsammans utarbeta 
prioriteringsordningar som skulle tillämpas i hela nätverket. Förhoppningen 
var att genom att utföra arbetet tillsammans skulle verksamheterna få ett 
stort beslutsunderlag, bl.a. genom goda möjligheter att ta del av varandras 
erfarenhetsbaserade kunskaper. Målet var att kvalitetssäkra och skapa mer 
lika vård i regionen. Valet av prioriteringsområde föll på reumatologi. Det 
är ett verksamhetsområde som på senare år förändrats mycket p.g.a. nya 
effektiva, men dyra, läkemedel som gjort att funktionsnedsättningarna 
vid reumatologiska sjukdomar minskat. Området begränsades ytterligare 
till att gälla sjukdomen reumatoid artrit (RA), den vanligaste och största 
patieritgruppen inom reumatologi. Många av vårdåtgärderna för personer 
med RA görs också för andra diagnosgrupper, varför tanken var att arbetet 
skulle kunna appliceras på andra diagnosgrupper med inflammatoriska 
ledsjukdomar (Rosberg & Nordlund i Andren m.fl. 2011). 

Rent praktiskt gick arbetet till så att en förfrågan initialt skickades till 
arbetsterapeuter inom reumatologi för att hitta intresserade projektledare. 
En arbetsterapeut från respektive sjukhus i regionen bildade en projektgrupp. 
Dess deltagare involverade i sin tur kollegor på respektive arbetsterapien
het för att arbeta med att ta fram prioriteringarna. Vanligt förekommande 
åtgärder diskuterades och delades upp mellan projektdeltagarna att bear
beta. Det var åtgärder som på något sätt önskades utvecklas samt åtgärder 
som kändes viktiga att belysa för att de inte var självklara insatser för alla 
arbetsterapeuter som arbetade inom reumatologi i de olika landstingen. 

9 Haglund Lena (2010), ordförande Förbundet för arbetsterapeuter - FSA 
(personlig kommentar). 
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Till stöd för diskussionerna användes olika bedömningsmatriser. När t.ex. 

tillståndets svårighetsgrad värderades användes en matris som togs fram 
i prioriteringsarbetet i Landstinget i Kalmar län och som bl.a. byggde på 
ICF10 (Ahlström m.fl. 2008). För att dokumentera sökning av vetenskaplig 

evidens användes en modifierad version av Mall för redovisning av evidens

basering inom arbetsterapi (Wallgren & Eriksson 2005). I den mallen kan 
man följa datainsamlingsprocessen och vilka slutsatser som dras utifrån de 
vetenskapliga artiklarna. Gruppen fick dessutom visst metodstöd vad det 
gäller tillämpningen av den nationella modellen. 

Under ett och ett halvt år träffades gruppen vid sju tillfällen då de fram

tagna underlagen successivt diskuterades och en gemensam rangordning 
slutligen gjordes. Listan gav uttryck för att man hade nått samsyn om vilka 
arbetsterapeutiska insatser som bör användas vid vilka tillstånd, vilket 
ansågs öka förutsättningarna för att åstadkomma en mer likvärdig vård 

inom regionen. Den samlade bilden var att personal i det kliniska arbetet 
redan prioriterade på ett sätt som liknade resultatet av det systematiska 
prioriteringsarbetet. Upplevelsen bland deltagarna var dock att arbetet hade 
gett dem en ökad medvetenhet om och ökade förutsättningar att kommu
nicera vilka prioriteringar som görs och på vilka grunder. Arbetet innebar 
även ett tillfälle att söka och samla såväl den vetenskapliga evidensen som 
den erfarenhetsbaserade kunskapen som finns för olika åtgärder. I ett av de 
deltagande landstingen har det regionala arbetet inspirerat till att ett lokalt 
prioriteringsarbete med flera paramedicinska grupper påbörjats. 

Vad fanns då att lära av att gå samman i en region och bedriva ett priori
teringsarbete? De olika aktörernas tidsmässiga förutsättningar att arbeta 
med utvecklingsarbete visade sig variera mellan landstingen vilket påverkade 
arbetstakt och arbetsfördelning. De deltagande arbetsterapeuternas kliniska 
erfarenhet och tidigare kunskaper i evidenssökning har också varierat mellan 
grupperna. Det sågs som en svaghet, eftersom vissa enheter blev mer belas
tade i prioriteringsarbetet, men också som en styrka eftersom det möjlig
gjorde ett utbyte och lärande. Det framkom också tydligt under arbetets 
gång att en del åtgärder som kom med på prioriteringslistan bara förekom på 
vissa orter bl.a. beroende på lokala skillnader i arbetsfördelning mellan spe
cialistvård, primärvård och kommun. Deltagarna menade att prioriterings-

10 WHO:s internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
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arbetet med fördel kunde ha avgränsats till åtgärder som arbetsterapeuter 
på samtliga orter utför för att skapa bästa förutsättningar för gemensamma 
diskussioner. Enskilda kliniker skulle då i stället, om de önskat, ha kunnat 

komplettera den gemensamma prioriteringslistan i efterhand. Det regionala 
prioriteringsarbetet ställde också stora krav på förankring och fortlöpande 

information eftersom deltagarantalet av naturliga skäl måste hållas nere. 
Att representanter från olika landsting med skilda kulturer möts kan ses 
som en tillgång i och med att nya perspektiv kan berika, men också vara ett 
hinder i bemärkelsen att det går åt mycket tid att bara sätta sig in i varandras 
organisationer och villkor. 

Det beskrivna arbetet i den s.k. femklövern ger anledning att fundera 
över när det är en fördel att bedriva ett prioriteringsarbete i samarbete 
mellan flera olika landsting kontra att bedriva det i det egna landstinget. 
Är målet att skapa mer likhet i vården mellan olika enheter eller är syftet 
att påverka resursfördelningen lokalt? Är det en poäng att varje verksamhet 
eller det egna landstinget först bekantar sig med prioriteringsmetodiken 
innan steget tas till att öppet redovisa och diskutera sina prioriteringar i 
vidare kretsar? Frågan aktualiseras särskilt när det gäller områden som på 
något sätt är kontroversiella. En annan fråga rör tillgången till resurser för 
att arbeta med prioriteringar (såsom styrning och ledning, tid, metodstöd 
och administrativt stöd). Finns det vinster i att samutnyttja sådana resurser 
och finns det i så fall en organisation som kan hålla samman arbetet med ett 
regionperspektiv? Svaret på dessa frågor kan ge viss vägledning till andra 
aktörer som överväger ett samarbete över landstingsgränserna också när det 
gäller att diskutera svåra frågor som prioriteringar. 

Summering 
Ovanstående exempel är ett axplock av de prioriteringsarbeten som bedrivits 
i Sverige under början av 2000-talet och som sällan kommer till allmän 
kännedom eller ens är kända av andra kliniker/enheter eller den politiska 
ledningen inom det egna landstinget. De aktörer inom svensk hälso- och 
sjukvård som önskar arbeta systematiskt och öppet med prioriteringar får 
ofta på egen hand söka sig fram till hur de ska organisera och genomföra 
sina arbeten. Många frågar efter genvägar; vad är redan gjort och vad finns 
att lära? I de fall det funnits forum där det varit möjligt att dela med sig av 
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sina erfarenheter till andra verksamheter eller till andra professioner, har 

öppenhet såväl kring resultat och arbetsprocess uppskattats av dem som 
själva funderar på att starta ett prioriteringsarbete. Till exempel anordnar 
Prioriteringscentrum 11 metodstöd i form av handledningsgrupper och 

metodstödskurser i detta syfte. Även om alla professioner och verksamheter 
har sina olika kulturer, förutsättningar och positioner i vårdsystemet så finns 
det mycket att lära av varandra. 
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Vägen framåt 
SAMTLIGA FÖRFATTARE 

Som vi visat har utvecklingen av metoder och strukturer för öppna prioriteringar 

i Sverige kommit långt. Många frågor återstår likväl. Under vårt arbete med 

denna bok har vi identifierat ett antal förbättringsområden och utmaningar 

som vi avslutningsvis vill lyfta fram. Det rör sig om vilka som ska delta i priori

teringarna, tydliggörande av värdegrunden, behov av bättre kunskap, baserad 

på både vetenskaplig metod och erfarenhet, och fortsatt utveckling av 

prioriteringsprocesser på olika nivåer och i olika sammanhang. Även om vi i Sverige 

skulle nå en god enighet kring principer och kriterier för prioriteringar så kommer 

vi alltid finna många olika sätt att praktiskt lösa specifika prioriteringsproblem. 

Förtydliganden av den etiska plattformen 
När det gäller kriterier för rangordning och ransonering har vi under många 

års arbete med prioriteringsfrågor stött på oklarheter i tolkningen av den 

etiska plattformen som borde diskuteras i bredare forum och klargöras bättre 

än som är fallet i dag. Några har vi tagit upp i denna bok medan andra 
presenterats i andra sammanhang. 

Ett sådant klargörande gäller vilka kostnader som bör ingå i bedömning 

av kostnadseffektivitet. Att väga in den direkta kostnaden för de åtgärder 
som är föremål för prioritering och de tydligt relaterade bikostnader som 
kan uppstå är självklart (exempelvis kostnad för läkemedel, vårdpersonalens 

kostnader, kostnader för resor till och från behandlingen etc.). Frågan är 
dock vilka fler indirekta kostnader (framför allt på samhällsnivå) som bör 

vägas in. I vissa kostnadseffektivitetsbedömningar tas även kostnader för 

sjukfrånvaro, kostnader för närstående etc. med i beräkningen. Detta kan 
förefalla strida mot människovärdesprincipens ideer om att inte ta hänsyn 
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till social ställning. Ytterligare en sådan aspekt 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, exempelvis vid en 

allvarlig epidemi. Andra behov av förtydliganden och förändringar som lyfts 
genom åren från dem som arbetat med prioriteringar är: 

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

• Tolkningen av lexikaliteten mellan behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen behöver klargöras och stämmas av 
med den avvägning som görs mellan dessa principer i dagens praktik 
hos våra myndigheter. 

• Hur individuellt ansvar för egen vård och egen finansiering ska 
kunna vägas in i prioriteringsbeslut bör utredas, då det är oklart i 
nuvarande riktlinjer. 

Den nationella modellen är en viktig 
.. 

gemensam namnare 
Öppna prioriteringar kräver någon typ av struktur. Så länge som riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar och den etiska plattformen kvarstår i sin nuva
rande form, kommer antagligen grundstenarna i den nationella modellen för 
öppna prioriteringar; svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet, 
att förbli desamma även om formerna i modellen (t.ex. nuvarande skalor) 
skulle förändras. Förändras värdegrunden för prioriteringar, ja då finns det 
förstås anledning att ompröva utformningen av arbetsmodellen. 

Ett stort antal personer som arbetar i hälso- och sjukvården har prövat 
och blivit hemmastadda med dagens arbetsmodell. Genom en fortsatt sprid
ning av goda exempel är det rimligt att anta att tillämpningen av modellen 
även fortsättningsvis kommer att öka i Sverige. Behovet av tydliga svar på 
svåra värderingsfrågor kan tänkas driva utvecklingen mot mer kvantifierade 
kriterier vid exempelvis värdering av svårighetsgrad och patientnytta. Sam
tidigt visar erfarenheter att den rangordningslista som tas fram i ett priori
teringsarbete inte alltid behöver bygga på en arbetsmetod som är ,,tekniskt" 
fulländad utan ett viktigt resultat som ofta framkommer är det utbyte som 
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deltagarna haft med varandra under arbetets gång. Att förena ett systematiskt 
arbetssätt med en god process kommer att vara en stor utmaning vid fortsatt 
utveckling av prioriteringar. 

Pålitligare metoder för att mäta hälsoeffekter 
Hälsorelaterad livskvalitet är ett centralt mått vid utvärdering av nya metoder. 
Livskvalitet uttryckt som kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) ingår som en 
nödvändig komponent i hälsoekonomiska analyser. Det finns många styrkor 

med detta mått men också svagheter som diskuterats livligt under 30 år. En 
sällan uppmärksammad svaghet är avsaknad av svenska nyttovikter, d.v.s. 
bedömningar av livskvalitetsvikter som baseras på data från en svensk popu
lation. Hittills har i regel utvärderingar baserats på nyttovikter från England. 
I takt med att den här typen av analyser får en allt större praktisk betydelse 
blir sättet att mäta livskvalitet och kvaliteten på data allt viktigare. För att vid
makthålla trovärdigheten av detta effektmått är det angeläget att nyttovikter 
från en svensk population finns tillgängliga. Ett sådant utvecklingsarbete 
pågår i Sverige och det finns skäl att följa dess fortsättning noggrant. 

Ökad användning av kostnadseffektivitet 
i verksamheten 
Trots att kostnadseffektivitet är en del av den etiska plattformen används 
fortfarande hälsoekonomiska utvärderingar i ringa omfattning vid priori
teringar på andra nivåer än den nationella. De lagstadgade reglerna för att 
använda ett hälsoekonomiskt tänkande på nationell nivå inom exempelvis 
TLV och Socialstyrelsen har illustrerats. Även om kostnadsmedvetenheten 
ökat i hälso- och sjukvården, inte minst när det gäller användning av läke
medel, så används kostnadseffektanalyser i liten utsträckning, med undantag 
av enkla prisjämförelser. Ett undantag är Socialstyrelsens nationella rikt
linjer som i allt högre grad integreras i landstingens beslutsprocesser. Andra 
medicinska metoder än de som huvudsakligen domineras av läkemedel är 
generellt betydligt mindre studerade med hälsoekonomisk metodik. För 
dessa teknologier finns sällan underlag som visar kostnadseffektivitet ens 
på nationell nivå. Här kan TLV, SBU samt regionala och lokala metodråd 
bidra med bättre underlag i framtiden. 
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Kostnadseffektivitet har än så länge fått relativt litet utrymme när det 

gäller prioriteringar på individnivå. På den nivån är det ofta många andra 

faktorer som i praktiken har betydelse vid beslut om åtgärder, exempelvis 

patientrelaterade faktorer och beslutsfattarens egen kompetens och intresse. 
Hur kostnadseffektivitet ska tillämpas på individnivån är en intressant fråga. 

Formella analyser för enskilda patienter är k:iappast tillämpliga. Möjligen 

kan kostnadseffektivitet spela en större roll indirekt genom de riktlinjer och 

vårdprogram som ska utgöra beslutsstöd för sjukvårdspersonalen i patient
arbetet. Begränsade försök med systematiska prioriteringar på individnivån 

visar att det är möjligt att även ta hänsyn till kostnadseffektivitet på ett 

strukturerat sätt. Här krävs det dock betydligt mer utvecklingsarbete. I dag 
är verksamhetsnivån med sjukhuskliniker och vårdcentraler styrda av en 

ekonomisk kostnadskontroll. Kostnadskontroll och kostnadseffektivitet kan 
dock vara i konflikt med varandra. Det finns en risk att kostnadskontroll i 
verksamheten kan leda till sämre kostnadseffektivitet likaväl som att brist 
på kostnadskontroll kan bidra till ineffektiv användning av resurserna. Eko
nomiska styrsystem måste därför kompletteras med välgrundade riktlinjer 

och god kunskap både om olika åtgärders effekt och om deras kostnads

effektivitet. Inom detta liksom många områden är det viktigt att arbete med 

effektivisering och prioriteringar sker parallellt. 

En bredare faktabas 
I dag domineras framtagning av faktabasen av sammanställningar över 
medicinska effekter av olika diagnosmetoder och behandlingar. Det är natur
ligtvis viktigt att det finns ett bra vetenskapligt underlag som visar effekten 
i kvantitativa mått. Vi har tidigare påpekat behovet av att hälsoekonomiska 

studier används i ökad utsträckning. Det i sin tur kräver att hälsoekonomiska 
analyser som är relevanta för svenska förhållanden arbetas fram. Ett annat 

förbättringsområde gäller etiska konsekvensanalyser. Vi har presenterat 

en modell (kapitel 6) som dock än så länge använts i liten skala. Modellen 

behöver testas på konkreta fall och utvecklas därefter. 
Ett tredje förbättringsområde gäller sammanställning av erfarenhets

baserad kunskap. Här kan kvalitativa metoder som komplement till kvanti
tativa data spela en större roll i framtiden. 
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Delat och gemensamt ansvar för beslut 
Vi har beskrivit hur landsting påbörjat ett utvecklingsarbete som syftar till 

öppen prioritering. De utvecklingsprojekt som behandlats visar dels hur 
svåra beslut kan bli mer öppna internt och externt, dels hur man kan utforma 

en process där politik och verksamhet gemensamt tar ansvar för denna. 
Beslut kring svåra frågor tydliggörs - beslut som vanligtvis döljs. Erfaren
heterna visar att mer öppna prioriteringar kräver en stor arbetsinsats som 
kanske inte alltid upplevs motiverad. Det är därför en obesvarad fråga om 

det går att vidmakthålla denna form av öppenhet som visats i olika försök. 
Det finns förhoppningar hos sjukvårdspolitiker i Sverige att verksam

heten på egen hand ska klara att göra nödvändiga prioriteringar och åtföl
jande ransoneringar. Vi tror inte på en sådan utveckling. Verksamheterna 
skulle givetvis klara rangordningsdelen men inte att ensamma ta ansvar för 
beslut. Detta blir helt orimligt i en situation om gapet mellan förväntningar 

· och resurser ökar - verksamheterna kan inte ensamma fatta prioriterings

beslut som förutom fakta måste grundas på värderingar (vad är viktigast 
givet begränsade resurser). Det vill säga, på något sätt behöver andra grupper 
än vårdpersonal engageras i besluten. Men inte heller sjukvårdspolitiker kan 
förväntas delta i en öppen prioriteringsprocess om de inte känner att de kan 

utgå från underlag som verksamheten står bakom. 
Ett gemensamt ansvar för processen, där det också ingår att representan

ter för sjukvårdsverksamheten tar fram och granskar underlag, är antagligen 
en förutsättning för att lyckas, även om ansvaret för det slutliga beslutet 
ibland måste vila på politiker. 

Processerna kan antagligen se olika ut beroende på vad prioriterings
beslutet avser och vilken organisatorisk nivå vi rör oss på. Det kan röra sig om 
en stor landstingsomfattande process, eller en process som gäller en specifik 
specialitet men som också spänner över landstingens olika aktörer. Ansvaret 
för det slutgiltiga beslutet vilar antagligen inte alltid på politikerna. Politiker 
kan ju besluta om ramarna men att avgörandet måste göras av experter. 

Det finns studier som visar att medborgare har förväntningar på en ökad 
grad av gemensamt beslutade prioriteringar i bemärkelsen att olika perspektiv 
vägs in i prioriteringar, bl.a. för att motverka inflytande från egenintressen. 
Det är med andra ord inte tillfyllest att t.ex. enbart läkare utarbetar priori
teringar för exempelvis cancervården. Andra professioners perspektiv och 
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kompetens måste också tas tillvara liksom patienter/brukares kunskap och 

önskemål. Även internationellt lyfts s.k. shared decision making fram som 

en viktig framtida utveckling på prioriteringsområdet. Den professionsvisa 

utvecklingen av prioriteringsarbete behöver med andra ord gå hand i hand 

med försök och utveckling av mer tvärprofessionella prioriteringsarbeten 
och involvering av patienterna. 

Vem ska delta i prioriteringsprocessen? 
Ställningstaganden om resursfördelning i hälso- och sjukvård kan inte 

luta sig mot rent tyckande. De flesta har antagligen stor förståelse för att 
information/fakta måste sammanställas och upp på bordet för att ligga till 

grund för beslut. Men ingen tror nog att fakta talar för sig själva. Svåra beslut 

där det inte finns någon självklar lösning måste baseras på en kombination 
av information, principer och tolkningar av dessa och för att hantera dessa 

inslag behövs organisering. 
I Sverige har vi ett formellt gemensamt ramverk för värderingar, nämligen 

den etiska plattformen. Men inte ens denna talar för sig själv. Beslut om 
gemensamma resurser, vilket gäller i hälso- och sjukvård, är alltid kompli

cerat. Organisering är nyckeln till att kunna sammanföra information och 
värderingar till ett hållbart och bärkraftigt beslut som har förutsättningar 

att vinna större förståelse. Eftersom hälso- och sjukvård angår många i sam

hället krävs också ett brett deltagande. Primärt är det naturligtvis viktigt att 

alla aktörer i hälso- och sjukvården är engagerade utifrån sina olika uppdrag. 

När vi kommer in på medborgarnas roll blir frågan svårare att ta ställning till. 
Att varje medborgare som berörs i egenskap 2.v patient, anhörig till patient 
etc. aktivt skulle delta i alla beslut är inget realistiskt mål. Som medborgare 
har vi rätt att delta på lika villkor när vi väljer våra riksdagsledamöter och 
landstings- och kommunpolitiker. Som patier.ter har vi rätt att bli delaktiga 

i vård processen och att påverka den egna vården. Deltagande i andra former 

inom hälso- och sjukvårdssystemet är inte så okomplicerat som det ibland 
framställs. Det är inte svårt att arrangera olika slags möten med medborgare 

eller skicka ut frågeformulär till patienter - det finns god kunskap om hur 

sådant kan genomföras. Svårigheten ligger i att avgöra hur resultaten ska 
tolkas, och att sammanföra uppfattningar som samlats in från medborgare 
(inklusive patienter) med andra kunskapsunderlag. Det gäller särskilt när 

212 © FÖ~.FATTARNA OCH STUDENTLITTERATUR 



13 VÄGEN FRAMÅT 

hälso- och sjukvårdens resursfördelning ska avgöras där många olika upp
fattningar kan finnas om vad som är viktigt. Hur ska de olika synpunkterna 
från medborgare inkluderas, beaktas och vägas mot varandra? Ett angeläget 
utvecklingsområde gäller hur patienter och medborgare ska informeras om 
och möjligen göras delaktiga i prioriteringar. 

Var finns kommunerna? 
I dag finns både metoder och strukturer för systematiska och öppna priori
teringar. I boken har vi berört en stor mängd projekt, både sådana som omfat

tar ett helt landsting eller en region och andra mer organisatoriskt begrän
sade till ett verksamhetsområde eller en klinik. Men var finns kommunerna? 

Kommunerna ska, liksom landstingen, såsom sjukvårdshuvudmän till
lämpa de bestämmelser om prioriteringar som finns i Hälso- och sjukvårds
lagen. Men alldeles oavsett den lagstiftningen befinner sig kommunerna i 
samma dilemma som andra ansvariga för vård och omsorg - det finns ett 
gap mellan tillgängliga resurser och stora behov. Kanske har kommunerna 
en ännu svårare uppgift än landstingen, eftersom deras verksamhet är vad 
man ibland brukar kalla "den sista utposten", medan landstingen i många 
fall kan överlämna mycket av vården och omsorgen till just kommunerna. 

Trots detta har väldigt lite gjorts som skulle kunna ge stöd och hjälp till 
kommunerna att hitta rätt arbetssätt för att göra prioriteringar som både är 
öppna och genomtänkta. Kommunerna, och deras organisation, har hittills 
inte själva haft kraft till eller intresse av att ta itu med problemen. 

Indirekt - eller kanske bakvägen - har emellertid kommunerna under 

senare år engagerats i olika prioriteringsprocesser. Socialstyrelsen har 
numera inkluderat kommunernas vård och omsorg i sitt arbete med natio
nella riktlinjer med stöd för prioriteringar inom de verksamhetsområden 
där kommunerna på ett självklart sätt ingår som part, t.ex. i riktlinjerna 
rörande demens, palliativ vård och missbruk och beroende. På vilket sätt 

kommunerna tar till sig riktlinjerna och tillämpar de prioriteringar som 
rekommenderas får framtiden utvisa. 

Det saknas dock fortfarande ett mer uttalat engagemang "underifrån", 
från kommunerna själva - både från den politiska nivån och från verksam
heterna - och från de fackliga organisationer och andra intresseorganisa
tioner som engagerar de yrkesgrupper som närmast berörs av den konflikt 
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som råder och fortsättningsvis kommer att råda mellan behov och resurser 
inom kommunernas vård och omsorg. Hur kan prioriteringar göras, med 
vilka metoder och vilka ska vara de aktiva? Och framför allt: hur kan de 

kommunala prioriteringarna göras med större öppenhet? 

Med andra ord, frågan är inte om nya styrsystem behövs, utan hur ett 

gemensamt utvecklingsarbete kan bedrivas för att möta allmänhetens 
berättigade förväntningar på att verksamhetens resursfördelning och resurs
användning ska kunna granskas och försvaras. 
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