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FÖRORD 
 

Vid prioriteringsbeslut i hälso- och sjukvården tar man i regel hänsyn till ett 

stort antal aspekter såsom hur stort vårdbehovet är och hur stor nytta en viss 

åtgärd förväntas göra. Ibland görs prioriteringar av en enskild beslutsfattare 

medan de andra gånger går igenom komplicerade beslutsprocesser med många 

personer involverade. I många fall görs avvägningarna implicit utan att det är 

möjligt för beslutfattare att kunna redogöra för vad legat till grund för beslutet 

och det är då inte heller möjligt för utomstående att ta del hur man kommit fram 

till beslutet. Det finns dock en strävan mot att prioriteringsbeslut i ökad 

utsträckning ska göras på ett systematiskt och mer öppet sätt för att berörda 

parter ska kunna ta del av resultatet, grunderna och motiven bakom besluten.  

 

För att detta ska vara möjligt behövs metoder för att systematiskt hantera 

prioriteringsbeslut som tar hänsyn till komplex information och ger möjlighet till 

tydliga avvägningar mellan olika kriterier. Dit hör t ex 

multikriterieanalysmetoder där relevanta kriterier fastställs och ges olika vikter 

med syftet att rangordna olika beslutsalternativ. Utmärkande för denna ansats är 

att det inte finns några givna kriterier som ska värderas och viktas utan 

beslutsfattarna måste själva definiera vad analysen ska omfatta. Internationellt 

har multikriterieanalys använts i liten skala vid resursfördelning inom hälso- och 

sjukvården och jag känner inte till någon sådan tillämpning i Sverige.  

 

Den metod som använts mest i Sverige, den nationella modellen för öppna 

prioriteringar, syftar också till att skapa systematik och mer genomtänkta beslut 

och som kan förklaras för allmänheten/berörda parter. Den skiljer sig dock på 

flera sätt från multikriterieanalysmetoderna ovan. Den största skillnaden är att 

den i huvudsak är en kvalitativ metod som utgår från den etiska plattformen i 

riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Vid prioriteringar med förutbestämda 

kriterier t ex svårighetsgrad, patientytta och kostnadseffektivitet finns skäl att 

anta att även andra aspekter ibland vägs in i bedömningen utan att det beskrivs.  

 

I rapportens första del, som beskriver kriterier som använts vid prioriteringar i 

andra länder på nationell och regional nivå, framgår att det förekommer ett stort 

antal kriterier vid sidan av de som finns i den nationella modellen. Det kan tyda 

på att man i andra länder accepterar andra grunder för prioriteringar och/eller att 

prioriteringar som görs i Sverige även väger in aspekter som inte omfattas de 

explicita kriterierna.  

 

  



 

 

Erfarenheter från olika prioriteringsarbeten i Sverige visar även att många 

efterfrågar en möjlighet att tydligare vikta olika kriterier. Eftersom prioriteringar 

handlar om att göra komplicerade avvägningar grundat på värderingar som 

skiljer sig åt mellan olika människor är det kanske varken rimligt eller önskvärt 

att försöka utveckla generella kvantitativa modeller för prioriteringsbeslut. 

Däremot kan det antagligen vara ett stöd för prioriteringar i avgränsade 

sammanhang där de involverade personerna enas om hur relevanta kriterier ska 

viktas.  

 

Jag tror därför att multikriterieanalyser kan ha en plats i framtiden även i 

Sverige. Därför är det vår förhoppning att denna rapport ska skapa ett intresse 

för fortsatt forskning och utveckling inom detta område. 

 

 

Linköping april 2013 

Per Carlsson 
Professor, chef för PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 

Den första delen av denna rapport visar på mängden av olika kriterier som 

beslutsfattare kan ta hänsyn till. Stora likheter återfinns mellan de principer och 

kriterier som har tagits fram för beslutsfattande i olika länder och regioner. I 

detta sammanhang är det dock intressant att påpeka en viktig skillnad mellan 

den svenska etiska plattformen och andra länder och regioners. Den tydliga 

skillnaden är att Sverige har en lexikal ordning mellan sina principer. Det 

innebär att man bör ta hänsyn till människovärdesprincipen innan behovs- 

solidaritetsprincipen aktualiseras och att samma relation skall gälla mellan 

behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Denna strikta 

rangordning finns inte mellan principer i andra länder. Det finns dock ett antal 

likheter mellan de olika skrivningarna, t ex framgår det att behov och 

svårighetsgrad spelar en viktig roll i samtliga fall. Precis hur relationen ska 

förstås mellan dessa båda begrepp är omtvistat. Kostnadseffektivitet är 

ytterligare ett kriterium som förekommer i samtliga skrivningar som vi 

inkluderat i den här rapporten. Vidare bör nämnas att en åtgärds effekt spelar en 

betydande roll för samtliga utredningar och rapporter som vi har inkluderat. I 

flera fall lägger man särskilt fokus på prioritering av åtgärder med 

dokumenterad effekt. Ovan nämnda kriterier är de mest förekommande i 

utredningarna gällande prioriteringar inom hälso- och sjukvården men det finns 

även ett stort antal andra kriterier som även de kan vara relevanta att beakta. Det 

bör också särskilt noteras att det finns stora likheter mellan de olika 

utredningarna och rapporterna om vad som inte bör utgöra en grund för 

prioriteringar. Till exempel är flera länders och regioners utredningar skeptiska 

till att prioritera efter kronologisk ålder.  

 

Den andra delen av rapporten presenterar multikriterieanalys, ett samlingsnamn 

för olika metoder som med hjälp av en formaliserad process rangordnar olika 

alternativ utefter hur de presterar gentemot ett antal uppsatta kriterier. Vi går 

igenom de olika stegen i en generell multikriterieanalys; (1) identifiering av 

syfte (2) konstruktion av modellen (3) utvärdering av resultat samt (4) 

utarbetande av handlingsplan. Ett exempel på en utfallsmatris, som är ett 

standardverktyg för multikriterieanalys, illustreras. I ett nästa steg beskrivs 

kortfattat ett urval av de olika metoder som existerar, nämligen; direkt analys av 

utfallsmatrisen, ordinala metoder, even swap, Multi-Attribute Utility Theory 

(MAUT), Analytic Hierarchy Process (AHP) och outranking methods. Ett antal 

tillämpningar av multikriterieanalys har gjorts inom området för hälso- och 

sjukvården och fördelarna samt nackdelarna med att tillämpa dessa metoder 

inom detta område lyfts fram.  
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Slutsatserna som kan dras utifrån denna rapport är följande: 

 Det finns ett stort antal kriterier som används vid beslutsfattande inom hälso- 

och sjukvården. I olika länder och regioner förekommer till viss del samma 

kriterier men de skiljer sig åt på många punkter. De mest centrala kriterier 

som återfinns i de flesta rapporter är människovärdesprincipen (eller 

likabehandlingsprincipen), behovsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Andra vanligt förekommande kriterier är 

patientautonomi och accepterbarhet. 

 Ett antal kriterier, som anses vara av mer kontroversiell karaktär, diskuteras i 

flera fall. Dessa kriterier är ålder, egenansvar, antal som gagnas av åtgärd, 

samt nettovinst för samhället. Vissa länder tar hänsyn till en del av dessa 

kriterier medan andra direkt tar avstånd från dem.  

 I en litteraturöversikt kring olika kriterier som förekommer i litteratur om 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvården tycks dock antalet kriterier vara 

betydligt större. Vid faktiska beslut inom hälso- och sjukvården verkar det 

alltså förekomma ett avsevärt större antal kriterier. En forskningsöversikt 

fann trehundratrettioåtta olika termer som alla vid närmare undersökning 

refererade till inte mindre än femtioåtta unika kriterier.  

 Oavsett vilka kriterier som används som grund för beslutsfattande så är målet 

att väga samman dessa så att de beslut som fattas blir konsistenta och 

transparenta. Detta sker ofta genom strukturerade, kvalitativa analyser. Ett 

exempel på detta är den svenska nationella modellen. Ett alternativ till de 

kvalitativa analyserna är olika kvantitativa metoder att väga samman 

kriterier- så kallade multikriterieanalyser.  

 Det finns en uppsjö av olika multikriteriemetoder som har olika för- och 

nackdelar och som passar olika bra till olika ändamål. Vissa metoder är 

förhållandevis enkla att förstå och använda, medan andra har en hög grad av 

komplexitet. Även om de kan skilja sig åt i flera avseenden har alla metoder 

ändå vissa gemensamma drag. Till exempel så gör alla multikriterieansatser 

kriterierna kvantifierbara och alla alternativ i analysen ges ett värde baserat 

på hur väl de uppfyller respektive kriterium. Det som skiljer metoderna åt är 

främst hur data kombineras och behandlas. Exempel på dessa metoder är 

direkt analys av utfallsmatrisen, ordinala metoder, Even Swap, Multi-

Attribute Utility Theory (MAUT) och Analytic Hierarchy Process (AHP). 

 Både för- och nackdelar kan lyftas fram med de olika multikriteriemetoderna. 

Syftet med dem är att ge en tydlig grund för att fatta beslut och att denna 

process kan förmedlas på ett transparent sätt. Den kritik som lyfts fram är 

dessa angreppssätt kan vara komplicerade och tidskrävande. Att välja ut och 

kvantifiera de olika kriterierna, samt att tillskriva vikter till de kriterier och 

alternativ som inkluderats i analysen, är förknippade med praktiska problem. 

Även valet av lämplig modell är kritiskt och kan påverka analysen.  
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 I Sverige har vi den etiska plattformen som utgångspunkt för prioriteringar 

och en nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård har 

arbetats fram. Detta är en systematisk, kvalitativ metod för att omsätta 

riksdagens riktlinjer och dess etiska plattform i praktiken. Till viss del 

sammanfaller denna ansats med de multikriteriemodeller som diskuterats i 

denna rapport, men utan den matematiska formalism som kännetecknar de 

senare. 

 Multikriterieanalysmetoder är ett intressant angreppssätt för att erbjuda en 

mer systematisk och transparent process och bör därmed inte förkastas trots 

att den förknippas med ett antal problem. Men det krävs dock mer forskning 

på hur multikriterieanalys kan tillämpas vid beslutsfattande inom hälso- och 

sjukvården innan metoden eventuellt kan tillämpas i större utsträckning.   
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SUMMARY 
 

The first part of this report draws attention to the vast amount of different 

criteria for policymakers to consider in priority setting decisions. There are 

several similarities between criteria that have been used in decision making in 

different countries and regions. However, it is interesting to highlight an 

important difference between the Swedish ethical platform and other countries 

and regions. The difference lies in the lexical ordering between the principles in 

the Swedish platform. This implies that one should take into account the 

principle of human dignity before the principle of need and solidarity and that 

the same relation should apply between the principle of need and solidarity and 

the principle of cost effectiveness. This strict hierarchy does not exist between 

principles in other countries. Similarities between different ethical platforms are 

especially found in relation to the principle of need or severity of the disease of 

which both play an important role in all countries and regions. Cost-

effectiveness is another criterion that appears in all platforms that we have 

included in this report. Furthermore, it should be mentioned that the effect of an 

intervention plays an important role in all of the studies and reports that we have 

included. In several cases, there is a special focus on the prioritization of 

interventions with a proven efficacy. The above mentioned criteria are the most 

commonly present in reports on priority setting in health care but there are many 

other criteria which may be relevant to consider. It should also be noted that 

there are great similarities between the various reports on what should not 

constitute a basis for prioritization. For example, many countries and regions are 

reluctant to include chronological age as one criterion in their official reports. 

 

The second part of the report presents the methods of multi-criteria analysis; an 

umbrella term for various methods that uses a formalized process and ranks 

different alternatives on how they perform on a number of selected criteria. The 

different steps of a general multi-criteria analysis are presented: (1) 

identification of the object (2) construction of the model (3) evaluation of results 

and (4) the development of an action plan. A performance matrix, which is a 

standard tool for multi-criteria, is illustrated. In the next step, a selection of a 

number of various methods is presented, namely: direct analysis of the 

performance matrix, ordinal methods, the even swap-method, multi-attribute 

utility theory (MAUT), and the analytic hierarchy process (AHP). A number of 

applications of multi-criteria analysis have been performed in the area of health 

care decision making and the advantages and disadvantages of applying these 

methods in this area are highlighted.  
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1. INLEDNING 
 

Vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården finns det ofta behov av att 

prioritera mellan olika objekt, det kan till exempel handla om att välja mellan 

olika läkemedel till en specifik patientgrupp, eller hur patienter ska rangordnas i 

en kö på en mottagning. I de flesta prioriteringssituationer behöver stora 

mängder information av varierande kvalitet beaktas och beslutsfattare har krav 

på sig att fatta rationella och transparenta beslut utifrån den givna informationen. 

För att underlätta rangordningen av olika prioriteringsobjekt finns ett behov av 

att kunna värdera de olika alternativen på ett systematiskt sätt. För detta ändamål 

har man i Sverige tagit fram en etisk plattform för att vägleda prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården. Den etiska plattformen är ett resultat av den 

prioriteringsutredning som initierades 1992 av den dåvarande regeringen och 

den etiska plattformen infogades senare i den svenska hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Resultatet av utredningen redovisas bland annat i 

utredningens betänkande (Socialdepartementet 1995) och i regeringens 

proposition (Socialdepartementet 1996/97). Den etiska plattformen har som 

syfte att ge vägledning vid prioriteringar och innehåller tre etiska principer:  

(1) människovärdesprincipen  

(2) behovs- solidaritetsprincipen 

(3) kostnadseffektivitetsprincipen.  

 

De tre principerna är lexikalt ordnade. Lexikaliteten innebär att man ska ta 

hänsyn till människovärdesprincipen innan behovs- solidaritetsprincipen 

aktualiseras, och samma relation skall gälla mellan behovs-solidaritetsprincipen 

och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen slår fast att vården 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och att ingen hänsyn bör tas 

till individens personliga egenskaper eller funktion i samhället. Det konstateras 

dock i regeringens proposition att människovärdesprincipen inte ger någon 

direkt vägledning vid prioriteringar och den kompletteras därför med behovs-

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Behovs-

solidaritetsprincipen fastslår att de som har de största behoven, de svåraste 

sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten ska ges företräde. 

Solidaritetsaspekten är kopplad till att hänsyn bör tas till de svagaste grupperna i 

samhället och att det bör finnas en strävan att utjämna inte bara skillnader i 

tillgänglighet utan också i utfall hos befolkningen. Detta innebär dock inte att 

svaga grupper ska ges högre prioritet, men att deras behov ska bedömas 

likvärdigt andra grupper. I kostnadseffektivitetsprincipen fastställs det att en 

rimlig relation mellan kostnad och effekt ska eftersträvas.   
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Målet med kostnadseffektivitetsprincipen är att använda de tillgängliga 

resurserna så effektivt som möjligt men de får dock inte användas på ett sådant 

sätt att t ex svårt sjuka, gravt handikappade eller döende patienter nekas vård.  

 

Den etiska plattformen ligger till grund för prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården i Sverige. Hur det ser ut i andra länder och regioner skiljer sig åt på 

många sätt från den svenska modellen. En mängd olika kriterier tas upp i andra 

länders och regioners prioriteringsdiskussioner och hur processen för 

prioriteringar ser ut skiljer sig ofta åt. Ibland sker prioriteringar utifrån en 

kvalitativ ansats, men det finns även strukturerade, kvantitativa metoder. I 

Sverige har det visat sig att kunskapen om den etiska plattformen är begränsad 

och att den upplevs svår att tolka och omsätta i praktiska beslut (Carlsson m fl 

2007). Att välja ut relevanta kriterier och att väga samman dem vid 

beslutsfattande är en komplex process. Därför är det intressant att dra lärdom av 

andra länders prioriteringsdiskussioner. Det finns också en växande diskussion 

om att även olika strukturerade, kvantitativa beslutsmodeller, så kallade 

multikriterieanalyser, bör beaktas. Det argumenteras att sådana analyser kan 

bidra till en ökad förståelse och transparens för beslutsprocessen.  

 

Metoder för multikriterieanalys är brett accepterade inom ett flertal områden, till 

exempel inom områden som miljöteknik, jordbruk och marknadsföring. Under 

senare år har multikriterieanalyser även kommit att tillämpas för användning 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. (Baltussen och Niessen 2006) En fördel med 

multikriterieanalyser är att de bidrar till att skapa en mer explicit grund för 

beslutsfattande genom att erbjuda ett verktyg för att analysera ett komplext 

problem och dess olika beståndsdelar, att mäta i vilken omfattning de olika 

inkluderade alternativen når upp till de i förväg bestämda kriterierna, att väga 

kriterierna mot varandra och att sedan åter pussla ihop bitarna. Denna process 

leder till en rangordning av de inkluderade alternativen som kan användas vid 

diskussioner kring beslutsfattande. Det främsta syftet med en multikriterieanalys 

är att skapa transparens i beslutsprocessen samt att skapa en ökad 

samstämmighet mellan olika beslut. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att presentera ett antal kriterier som används vid 

prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården i Sverige samt i andra länder och 

regioner. Detta genom att översiktligt diskutera ett antal länders utredningar och 

dokument som ligger till grund för prioriteringsbeslut i respektive land.   
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Rapporten ämnar även redogöra för beslutsmodeller som faller under 

samlingsnamnet multikriterieanalyser och hur dessa kan användas för att 

underlätta beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.  

 

Huvudsakliga frågeställningar är: 

 Vilka kriterier förekommer i dokument ämnade att vägleda 

prioriteringsbeslut i olika länder och regioner? 

 Vad är en multikriterieanalys och vilka olika ansatser för 

multikriterieanalyser finns att tillgå?  

 Hur används multikriterieansatser vid beslutsfattande inom hälso- och 

sjukvården? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda multikriterieanalyser vid 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvården? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Rapporten består av två delar. Den första delen (Kapitel 2) fokuserar på olika 

principer och kriterier som återfinns i prioriteringssammanhang, medan 

rapportens andra del (Kapitel 3) presenterar olika metoder för 

multikriterieanalyser. Kapitel 2 inleds med en sammanställning av principer och 

kriterier som återfinns vid prioriteringar på nationell nivå. De länder som 

presenteras är Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Nya Zeeland, Finland, 

Israel och Storbritannien. Sedan presenteras även ett antal kriterier som återfinns 

på regional nivå, de exempel som tas upp är Staten Oregon i Nordamerika, 

South Central Priorities Support Unit, samt West Norfolk ”primary care trust” 

(PCT) i Storbritannien. Efter redogörelsen av de olika kriterierna följer en 

fördjupad diskussion om dessa kriterier samt en diskussion av mer 

kontroversiella kriterier som ofta diskuteras i prioriteringssammanhang. 

Kapitel 3 beskriver vad som menas med en multikriterieanalys, vilka steg som 

ingår i en generell multikriterieanalys, samt olika metoder för 

multikriterieanalys som återfinns i litteraturen. Vidare presenteras hur metoder 

för multikriterieanalys har använts inom hälso- och sjukvården. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om huruvida det är lämpligt att använda 

multikriterieanalyser inom hälso- och sjukvården, samt vilka för och nackdelar 

som kan lyftas fram. I Kapitel 4 följer en diskussion samt ett antal slutsatser från 

den övriga diskussionen.  
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2. PRINCIPER OCH KRITERIER VID PRIORITERINGAR 
 

Syftet med den första delen av denna rapport är att lyfta blicken från de svenska 

riktlinjerna för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vi kommer här att 

presentera olika principer och kriterier för prioriteringar som diskuterats eller 

använts i ett internationellt sammanhang. Vi kommer att lägga fokus på såväl 

nationell som regional nivå. Därefter kommer vi att diskutera respektive 

kriterium något djupare. Slutligen kommer vi att titta närmare på en 

forskningsöversikt av användningen av olika kriterier inom olika hälso- och 

sjukvårdssystem.  

 

 

2.1 Introduktion  

 

De länder vars riktlinjer för prioriteringar som inkluderas i denna rapport är 

Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Israel och Nya Zeeland, som alla 

formulerat riktlinjer för prioriteringar. Vi kommer även att inkludera Danmark 

där man ännu inte beslutat om nationella riktlinjer men där det förts en debatt 

angående ett antal allmänna värderingar som är tänkta att ligga till grund för 

prioriteringar. Inte heller Storbritannien har slagit fast någon nationell plattform 

för hur prioriteringar bör gå till. Vi presenterar de riktlinjer för sin verksamhet 

som den statliga sjukvårdsorganisationen National Health Service (NHS) har 

tagit fram. I Storbritannien tas dock många prioriteringsbeslut på en mer lokal 

nivå. Det är därför av intresse att även presentera två sådana exempel, West 

Norfolk PCT och South Central Priorities Suppurt Unit. Vi kommer också 

inkludera de riktlinjer som tagits fram i delstaten Oregon i USA.  

 

Det är i detta sammanhang viktigt att skilja på substantiella etiska principer 

(handlingsvägledande etiska principer eller kriterier) och proceduriella principer 

(etiska aspekter på hur en prioriteringsprocess bör ha gått till för att kunna anses 

som rimlig). Det senare avser själva formen för processen bör gå till medan det 

förstnämnda snarare är en fråga om vilka normativa principer och kriterier som 

beslutsfattare bör ta med i en beslutsprocess. Inom ramen för denna rapport 

kommer det läggas mest fokus på substantiella teorier, det vill säga 

handlingsvägledande etiska principer och kriterier. I Kanada har man till 

exempel inte tagit fram några handlingsvägledande principer, i den meningen att 

de är avsedda att ge direkt vägledning för hur fördelning av resurser bör se ut, 

utan istället flyttat fokus till själva processen för prioriteringar. Den 

kanadensiska diskussionen har främst utgått från Norman Daniels begrepp 

”ansvar för rimlighet” som vi dock inte kommer gå in på närmare i denna 

rapport. (Se vidare Daniels och Sabin 2002)   
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Här följer nu en genomgång av de länder som har tagit fram riktlinjer för hur 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården bör gå till, det vill säga länder som 

tagit fram substantiella principer för prioriteringar. 

 

 

2.2 Kriterier vid prioriteringar på nationell nivå 

 

I Storbritannien fattar man beslut på flera nivåer och många av de faktiska 

prioriteringsbesluten tas på lokal nivå (det skall även nämnas här att detta i 

skrivande stund är ett system under förändring). De dokument och utredningar 

vi inkluderat i denna rapport skiljer sig något till formen i och med att de olika 

ländernas plattformar är ämnade att ge vägledning åt något skilda typer av 

prioriteringsbeslut. Israels lista av kriterier är till exempel avsedda för att 

vägleda implementeringen av medicinsk teknologi, medan andra är mer 

fokuserade på vilken patientgrupp som bör få företräde framför en annan och 

exempelvis intresserar man sig i Nederländernas utredning för vad som bör ingå 

i det baspaket som erbjuds från staten. Vi diskuterar inte detta vidare utan nöjer 

oss med att göra läsaren uppmärksam på att denna skillnad finns. Vidare lyfter 

vi fram både de kriterier de olika utredningarna menar att man bör ta hänsyn till 

och några av de kriterier som avvisats av vissa utredningar. Det som nu följer är 

en kortare genomgång av de länder som tagit fram principer för prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården. Syftet är inte att ge en internationell helhetsbild 

utan snarare att använda exempel för att ge en alternativ bild av den svenska 

kontexten. För läsare som är intresserade av en djupare analys av de olika 

ländernas utredningar samt hur de skiljer sig från varandra hänvisar vi till Melin 

(2007).1  

 

2.2.1 Norge 

I Norge finns det två utredningar att tillgå. Båda dessa leddes av Inge Lönning, 

professor i teologi. De kom därför att kallas Lönning I och Lönning II. I den 

förstnämnda, som lades fram 1987, så utgjorde svårighetsgraden av patientens 

tillstånd den viktigaste utgångspunkten för prioriteringsbeslut. Dock 

uppmärksammades det att svårighetsgrad inte ensamt kan utgöra grunden för 

prioriteringar. Utredningen menar vidare att man även måste ta hänsyn till effekt 

av åtgärd. (NOU 1987:23)  

 

Tio år senare då förslagen i Lönning I haft begränsad påverkan på det praktiska 

prioriteringsarbetet och vårdköerna knappast minskat så tillsattes en ny 

utredning.   

                                                 
1 Det vi inkluderar i den här rapporten som inte Melin 2007 diskuterar är Israel samt de två exempel från den 

regionala nivån i Storbritannien.  
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Den kom att kallas Lönning II och där diskuteras ytterligare två kriterier 

nämligen effekt av åtgärd (som visserligen nämns i Lönning I men i Lönning II 

har detta kriterium en mer central roll) och kostnadseffektivitet. För närvarande 

ligger alltså sammanfattningsvis tre kriterier till grund för prioriteringar i Norge: 

(1) Svårighetsgrad, (2) potentiell effekt av åtgärd och (3) kostnadseffektivitet. 

Dessa tre kriterier är i kontrast till den svenska plattformen inte lexikalt ordnade. 

(NOU 1997:18) 

 

2.2.2 Danmark 

I Danmark har diskussioner om prioriteringar förts av Det Etiske Råd som 1996 

tog fram rapporten Prioritering i sundhedsvæsenet – en redegörelse. Rådet har i 

utredningen varit skeptisk till att formulera principer för prioriteringar på grund 

av deras begränsade påverkan på praktiskt prioriteringsarbete. Man ser rapporten 

som ett diskussionsunderlag snarare än dokument med formell karaktär. Det 

Etiske Råd menar att fyra samhällsvärderingar ska ligga till grund för 

prioriteringar: (1) lika människovärde, (2) solidaritet, (3) trygghet och säkerhet 

samt (4) frihet eller självbestämmande. (Det Etiske Råd 1996) I den Danska 

utredningen lägger man således fokus på två värderingar som man i den svenska 

kontexten inte gett liknande utrymme, nämligen trygghet/säkerhet samt 

självbestämmande.  

 

2.2.3 Nederländerna 

I Nederländerna tillsattes 1991 en kommitté som kom att gå under namnet 

Dunning-kommittén och som skulle ta fram riktlinjer för prioriteringar. Dessa 

riktlinjer hade för avsikt att avgöra vilka av de olika interventionerna som bör 

ingå i baspaketet för hälsa och sjukvård. De fyra principer som sedermera togs 

fram av Dunning-kommittén formulerades som frågor. Prioriteringsbesluten 

visualiserades som en tratt som man skulle tänka sig att varje åtgärd som skulle 

ingå i baspaketet skulle kunna passera. ”Tratten” bestod av följande fyra frågor: 

(1) Är föreslagen vård nödvändig?, (2) Har vårdåtgärden effekt?, (3) Är 

vårdåtgärden kostnadseffektiv?, (4) Kan vårdåtgärden lämnas till individens 

ansvar? Ett exempel på den typ av åtgärd som enligt kommittén kan lämnas till 

individens ansvar är tandvård. (Choices in health care 1992) Det som är 

anmärkningsvärt för Dunning-kommitténs utredning i relation till de vi redan 

presenterat är att den inkluderar ansvar för egenvård i deras fjärde princip. 

 

2.2.4 Nya Zeeland 

I Nya Zeeland tillsattes 1992 en kommitté som skulle ta fram riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Till följd av detta publicerades 

rapporten The Best of Health 1993. De behandlingar som enligt rapporten bör 

prioriteras avgörs, liksom i Nederländerna, utifrån fyra frågor: (1) Är 

behandlingen kostnadseffektiv?, (2) Har behandlingen effekt?, (3) Är det 

rättvist?, (4) Är det förenligt med samhällets värderingar och prioriteringar?   
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(The Best of Health 2, 1993) Den Nya Zeeländska plattformen lägger explicit 

vikt vid samhälleliga preferenser i deras fjärde princip. Detta är en ny aspekt 

som vi inte sett uttryckas så explicit i de exempel vi diskuterat ovan.  

 

2.2.5 Finland 

I början av 1990-talet behövde kommunerna, som i Finland har det huvudsakliga 

ansvaret för hälso- och sjukvården, göra vissa nedskärningar. Den finska 

regeringen tillsatte då en utredning som skulle vara till hjälp för kommunerna 

när de var tvungna att fatta svåra beslut inom området. Rapporten presenterades 

på finska 1993 och en engelsk version kom 1995 under namnet From values to 

choices. De tre principer som utgör grunden för prioriteringar i Finland är (1) 

lika behandling, (2) behov och (3) kostnadseffektivitet. (Working Group for 

prioritisation in Health Care 1995) Den finska utredningens förslag till plattform 

för prioriteringar i hälso- och sjukvården har flera likheter med Sveriges 

riktlinjer. Den skiljer sig dock på samma punkt som den norska utredningen 

skiljer sig från den svenska. Även om man har liknande principer så saknar de 

båda den lexikalitet som man förespråkat från svenskt håll.   

 

2.2.6 Israel 

Under året 1995 tog The Israeli Health Insurance Law fram en grundläggande 

lista på vilka behandlingar som den allmänt finansierade sjukvården skulle 

erbjuda. Listan innehåller följande kriterier, (1) Livräddande teknologi med fullt 

tillfrisknande, (2) Potential att förhindra sjukdom eller död, (3) Antal patienter 

som gagnas, (4) Ekonomisk belastning på samhället och för patienten, (5) Ny 

teknologi för sjukdomar med inga alternativa åtgärder, (6) Ökad livslängd och 

livskvalitet, (7) Fördelar med att minska dödligheten kontra att öka 

livskvaliteten, (8) Nettovinsten är högre än de kort- eller långsiktiga kostnaderna 

för samhället, (9) Gemensam (både offentlig och privat) finansiering av mycket 

dyr teknologi för individen, dock till en rimlig kostnad för samhället. (Shani m fl 

2000) Israels lista på kriterier som skall ligga till grund för prioriteringar finns 

flera skillnader från de vi diskuterat ovan. Till exempel fokuserar man här antal 

som gagnas av en åtgärd samt ekonomisk belastning på samhället. Båda dessa 

aspekter tar den svenska prioriteringsutredningen explicit avstånd ifrån.  

 

2.2.7 Storbritannien 

I Storbritannien har man en statlig sjukvårdsorganisation vid namn National 

Health Service (NHS). De har i sin konstitution fastställt sju principer som ska 

guida prioriteringar inom NHS. Notera att detta inte är en nationell etisk 

plattform för Storbritannien utan snarare sju principer som är framtagna för att 

vägleda NHS verksamhet, (1) Tillgänglighet för alla oavsett kön, religiös 

övertygelse, ålder etc, (2) Tillgängligheten skall avgöras utifrån människors 

behov – inte förmåga att betala, (3) Säkerhet och effektivitet, (4) Spegla 

patientens behov och preferenser,   
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(5) Samarbeta med samhället i övrigt t ex genom förbyggande arbete, (6) 

Kostnadseffektivitet samt (7) Beslutsfattare skall kunna stå till svars inför 

allmänheten för de prioriteringsbeslut som tagits. (The NHS Constitution 2009) 

I NHS dokument lyfter man fram en aspekt vi inte noterat hittills nämligen att 

man explicit uttrycker vikten av att beslutsfattare skall kunna stå till svars för de 

beslut som tas. 

 

För att uppnå målen för kostnadseffektivitet startades i april 1999 en 

underorganisation till NHS vid namn National Institute for Clinical Exellence 

(NICE). Deras uppdrag är att diskutera frågor om vad som konstituerar 

nödvändig och passande vård, hur man inkluderar frågan om 

kostnadseffektivitet samt vilka interventioner som bör vara offentligt 

finansierade. (National Institute for Clinical Exellence) 

 

I Storbritannien finns också ett stort antal primärvårdsorganisationer på en lokal 

nivå. En del av dessa har tagit fram egna etiska ramverk för att kunna fatta 

beslut om prioriteringar. Detta har gjorts till följd av omstruktureringar som 

ägde rum inom det brittiska sjukvårdssystemet till följd av en reform 1999. 

Detta innebar att mycket ansvar för prioriteringar överläts till så kallade Primary 

Care Trusts (PCTs). (Mullen 2004) I vissa fall har ett antal PCT’s tagit hjälp av 

en stödenhet som i exemplet South Central Priorities Suppurt Unit och i andra 

har en enskild PCT utvecklat ett eget ramverk som i exemplet West Norfolk 

PCT. Innan vi presenterar dessa båda exempel skall vi dock redogöra för 

delstaten Oregons lista. 

 

 

2.3 Kriterier på en regional nivå  

 

2.3.1 Staten Oregon i USA 

Oregon är ett speciellt exempel när det gäller prioriteringsarbete. I länder vars 

utredningar beskrivits ovan så har diskussioner om prioriteringar kommit från 

”experthåll” såsom statliga offentliga utredningar då man har tillsatt kommittéer 

av olika slag (även om man i dessa ibland inkluderat lekmän). Oregon utgör ett 

exempel på när man istället försökte inkludera medborgarnas attityder från 

första början i form av telefonintervjuer och möten. Genom dessa ansatser 

fastställdes en lista på tretton värden. Detta var de tretton värden som man tog 

fram i Garlandrapporten 1992: (1) Förebyggande, (2) Livskvalitet, (3) 

Kostnadseffektivitet, (4) Förmåga att fungera, (5) Rättvisa, (6) Behandlingarnas 

effektivitet, (7) Gynnar många, (8) Mental hälsa, (9) Personligt val, (10) 

Gemenskapens medkänsla, (11) Påverkan på samhället, (12) Livslängden samt 

(13) Personligt ansvar. (Garland 1992)   
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Det finns i Oregons lista flera likheter med de vi diskuterat ovan men det som i 

detta sammanhang kan vara anmärkningsvärt är att man fokuserar värden såsom 

gemenskapens medkänsla. Det vill säga att man lägger en viss vikt vid något 

”mjukare” värden än flera andra länder. 

 

2.3.2 South Central Priorities Suppurt Unit i Storbritannien 

South Central Priorities Suppurt Unit är en kommitté med representanter från 

nio PCT´s och består av lekmän och läkare. Syftet med kommittén är att ge stöd 

till PCT´s för att fatta svåra beslut om prioriteringar i hälsa och sjukvård. South 

Central Priorities Suppurt Unit’s sju kriterier är: (1) Evidens för klinisk nytta 

samt kostnadseffektivitet, (2) Rättvisa – som här förstås som att tillgång till 

vården skall grundas på behov och inte ta hänsyn till ålder, kön, sexuell 

läggning, religion, livsstil etc (3) Behov av vård och kapacitet att gagnas av 

åtgärden. Detta implicerar enligt enheten tre ytterligare principer: (3a) om 

evidens för en åtgärds effekt saknas så kommer inte patienten få åtgärden bara 

för hon efterfrågar den, (3b) en åtgärd med liten effekt kommer inte ges bara för 

att det är den enda tillgängliga åtgärden, (3c) åtgärder som är riktade mot att 

åtgärda förkortad ”livstid” eller långvariga kroniska sjukdomar kommer att 

övervägas lika. Vidare: (4) Hänsyn till kostnad och alternativkostnad, (5) 

samhällets behov och förebyggande åtgärder som kan komma i konflikt med 

individens behov, (6) ”Policy drivers” – ibland kan det från högre instans (t ex 

NHS) beslutas att en viss patientgrupp ska få ökade resurser under en viss tid. 

(7) Exceptionella behov – det finns inga förbjudna åtgärder utan ibland kan en 

patient ha speciella omständigheter som gör att sådana särskilda behov beaktas. 

(South Central Priorities Suppurt Unit Steering Group) Till skillnad från t ex 

Danmarks utredning och delstaten Oregons plattform så ligger fokus i South 

Central Priorities Suppurt Unit’s plattform främst på klinisk nytta och 

kostnadseffektivitet snarare än den typen av mjukare värden vi nämnde ovan.  

 

2.3.3 West Norfolk PCT i Storbritannien 

I West Norfolk PCT i östra Storbritannien utvecklade man en metod för hur man 

kan fatta beslut om vilka interventioner som där skall ges prioritet. En översikt 

av processen publicerades i Wilson m fl 2006. Man använde sig där av en 

multikriterieanalysansats (något som vi diskuterar vidare i kapitel 3 i den här 

rapporten). Här redovisar vi vilka kriterier man använde sig av: (1) 

Tillgänglighet och rättvisa, (2) Effektivitet – finns evidens? Randomiserade 

kontrollstudier versus expertomdömen, (3) Lokal och nationell prioritering – hur 

väl rimmar interventionen med nationella aktörers riktlinjer t ex NHS och NICE, 

(4) Behov – prevalens av tillståndet, hur ser dödligheten samt sjukligheten ut för 

tillståndet i fråga men också och mer intressant: Harmonierar beslutet med 

samhälleliga preferenser?, (5) Prevention – arbetar man förebyggande?, Process 

– är förslaget rimligt att genomföra inom en viss tidsram? Involverar det flera 

agenter? Är det accepterbart politiskt?,   
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samt (6) Livskvalitet – vilken effekt har interventionen på olika domäner av 

livskvalitet? Vad är den möjliga hälsovinsten i termer av kvalitetsjusterade 

levnadsår (QALYs)? Minskar interventionen framtida behov hos patienten eller 

familj? Vilken evidens finns det för nöjda patienter? (Wilson m fl 2006) Två 

saker kan vara värda att nämna i relation till ovanstående plattform. Denna 

plattform är den första att explicit förorda att hälsovinsten bör mätas i termer av 

QALY (för en fördjupad diskussion om QALY se Bernfort (Red) 2012). Man 

inkluderar också explicit patientens anhöriga. Hur man i en svensk kontext skall 

förhålla sig till denna fråga tycks svårtolkat då en sådan princip skulle kunna 

komma att strida mot människovärdesprincipen. (se vidare 2.4.2)  

 

 

2.4 En fördjupad diskussion om olika kriterier 

 

2.4.1 Människovärdesprincipen / likabehandlingsprincipen 

I den svenska utredningen uttrycker man människovärdesprincipen på följande 

sätt: ”alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktioner i samhället.” (Socialdepartementet 1995). 

Människovärdesprincipen eller likabehandlingsprincipen som den refereras till i 

t ex den finska utredningen skiljer sig något från de andra principer vi diskuterar 

i följande avseende: övriga principer kan beskrivas som något som bör vägas in 

och tas hänsyn till vid beslut men som inte slutgiltigt avgör en fråga, på det sätt 

som människovärdesprincipen är tänkt att göra. Andra principer kan alltså 

uppfyllas till en viss grad och man kan ändå anse sig ha tagit tillräckligt mycket 

hänsyn till kriteriet i fråga medan detta inte är fallet med 

människovärdesprincipen som man snarare följer eller inte följer. Det är således 

en etisk princip om hur något bör gå till som slutgiltigt avgör saken. Har man 

endast tagit hänsyn till en sådan princip till viss del så har man brutit mot den. 

En tolkning av detta är att den är mer allmängiltig än andra principer. Den tolkas 

ofta som en princip som pekar ut de faktorer som man inte bör ta hänsyn till vid 

prioriteringar såsom antal drabbade, ålder, kön, eller social status. 

(Prioriteringscentrum 2007)  

 

En liknande princip för prioriteringar till människovärdesprincipen diskuteras  

t ex i Norges, Storbritanniens, Danmarks och Finlands rapporter men uttrycks då 

snarare i termer av likabehandlingsprincipen. Till exempel tillägger man i den 

finska utredningen vidare att denna princip är kompatibel med generella 

principer inom medicinsk etik såsom att göra gott, en skyldighet att minska 

lidande, att låta patienten besluta om sin egen vård och att varje medborgare har 

rätt till vård. (Beauchamp och Childress 2001)  
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2.4.2 Behov (svårighetsgrad och patientnytta) 

Att vård bör fördelas efter behov är för många en välbekant tanke, men exakt 

vad det innebär eller medför i praktiken tycks långt ifrån klarlagt. Inledningsvis 

kan det vara värt att notera att ett behov består av tre komponenter: en individ x 

som behöver någon intervention y för att uppnå något mål z. Alltså, x behöver y 

för att uppnå z. Ett exempel här kan vara att Pelle (x) behöver gipsa (y) sitt 

brutna ben för att kunna gå igen (z). Behov är ett komplext begrepp och tycks 

bestå av flera ytterligare komponenter. Vi kommer här att diskutera några av 

dessa komponenter. Till exempel kan det, för att bättre förstå behov, vara 

behjälpligt att titta på relationen mellan svårighetsgrad och patientnytta.  

 

Ett behov kan beskrivas som ett ”gap” mellan ett önskvärt hälsotillstånd och det 

aktuella tillståndet hos patienten. Det kan antingen avse ett aktuellt gap eller en 

risk för framtida gap mellan dessa båda tillstånd (Liss 1993). Exakt hur detta gap 

ska förstås beror på vilken teori om hälsa eller livskvalitet man i ett givet 

sammanhang har som utgångspunkt. Två vanliga sätt att förstå hälsa på är å ena 

sidan enligt den bio-statistiska traditionen och å andra sidan den holistiska 

traditionen. Enligt den förstnämnda strömningen förstås hälsa som frånvaron av 

sjukdom. En sjukdom definieras som frånvaron av normalt fungerande organ 

och vävnader. Normalitet skall i detta sammanhang förstås i termer av statistisk 

normalitet. (Se t ex Boorse 1977) Inom den holistiska strömningen tänker man 

sig istället att hälsa är just hälsa och inte bara frånvaron av sjukdom. Här förstås 

snarare hälsa i termer av en persons handlingsförmåga att uppnå sina vitala 

livsmål. (Se t ex Nordenfelt 1995) 

 

Staten Oregon i USA har inte med patientnytta explicit i sin plattform men det 

finns ett antal komponenter som kan tänkas klassificeras som just detta. De 

inkluderar till exempel livskvalitet och livslängd vilka rimligen kan förstås som 

underkriterier till patientnytta. Oregons plattform innehåller även förmåga att 

fungera och mental hälsa, vilka även dessa kan sorteras in i denna kategori. Det 

som ofta avses när man i utredningar lyfter fram att åtgärder skall ha nytta för 

patienten är det man avser att det skall finnas evidens för att åtgärden har en 

effekt i jämförelse med ett alternativ, som kan vara den traditionella 

behandlingen eller ingen åtgärd alls.  

 

Vidare oklarheter är om man bör räkna in en persons sociala situation vid en 

behovsbedömning. Till exempel om en person A har fyra barn som behöver tas 

om hand och person B inte har det. Skall detta spela roll vid en 

behovsbedömning? Enligt den svenska utredningen skall man vara skeptisk till 

detta då det skulle strida mot människovärdesprincipen. I den svenska 

propositionen säger man t ex att: ”  
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Att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla 

förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i 

egenskap av det hon har eller gör.” (Prop. 1996/97:60) 

 

En annan fråga att besvara är till vilken grad en patients kapacitet att gagnas av 

en åtgärd skall räknas in i en behovsbedömning. Det vill säga, man kan tänka sig 

en patient med en stor svårighetsgrad men den enda åtgärd som finns för det 

aktuella tillståndet har en mycket liten effekt (liten patientnytta). I vissa 

tolkningar av vårdbehov så tänker man sig att det konstitueras av en relation 

mellan svårighetsgrad och patientnytta. Hur relationen bör se ut är dock 

omtvistat. Nytta kan förstås i relation till hälsorelaterade behov som att en åtgärd 

höjer personens hälsonivå. I termer av livskvalitetsrelaterade behov kan man 

istället förstå det som att en åtgärd höjer en persons livskvalitet med hjälp av 

t ex smärtlindring. (Se Juth 2011 för en diskussion om behovsprincipen i 

vården). 

 

2.4.3 Solidaritet 

I Sverige har man tolkat solidaritetskomponenten i behovs- solidaritetsprincipen 

så att man bör eftersträva ett lika utfall när det gäller hälsa: Detta implicerar att 

satsa på de största behoven men också, som man skriver i utredningen,  

 
”…solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de svagaste t ex de 

som inte är medvetna om sitt människovärde, har mindre möjlighet än andra att 

göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter” (Socialdepartementet 

1995).  

 

I Danmarks rapport tolkas solidaritet på följande sätt: ”… inte en generell plikt 

att göra det som är gott, utan en målinriktad plikt att hjälpa de som särskilt 

behöver det.” (Melin 2007) I Danmark diskuterades också trygghet och säkerhet, 

vilket i deras diskussion är nära knuten till tanken om solidaritet. Alla 

medborgare ska kunna känna sig trygga och veta att det finns någon som tar 

hand om oss om vi behöver hjälp. (Det Etiske Råd 1996).  

 

I Oregons plattform används begreppet gemenskapens medkänsla vilket innebär 

att eftersträva mänskligt bemötande av särskilt sårbara människor såsom dödligt 

sjuka. Detta är också en möjlig tolkning av en solidaritetsprincip.  

 

De utredningar som nämner solidaritetsaspekten av prioriteringar verkar på det 

stora hela ha ungefär samma innebörd i åtanke. Det man vill åstadkomma här är 

ett särskilt beaktande av svaga grupper i samhället och därmed framförallt de 

som har svårt att efterfråga vård. 
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2.4.4 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet är ett kriterium som återfinns i alla rapporter och 

utredningar som ingått i denna sammanställning. I grova drag så innebär det att 

man strävar efter att maximera hälsan i ett givet samhälle för den aktuella 

resursramen eller att man helt enkelt utnyttjar hälso- och sjukvårdens resurser så 

effektivt som möjligt. I Sverige beskrivs kostnadseffektivitetsprincipen så här: 

”vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation 

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

eftersträvas.” (Socialdepartementet 1995) Detta är en relativt svag tolkning av 

kostnadseffektivitet. I exemplet South Central Priorities Suppurt Unit och i Nya 

Zeelands plattform har det en första placering (även om dessa principer inte är 

lexikalt ordnande). Ett skäl som ofta anges för att detta kriterium inte ensamt 

kan utgöra grunden för prioriteringar är att detta skulle kunna leda till att ett litet 

antal svårt sjuka fick stå tillbaka till förmån för ett större antal mindre allvarliga 

åkommor. (South Central Priorities Suppurt Unit Steering Group)  

 

2.4.5 Patientautonomi  

Autonomi eller patientens egna val finns som princip både i Danmark och i 

South Central Priorities Suppurt Unit. Sverige har inte med autonomi som 

substantiell princip men diskuterar det i utredningen där man skriver att: 

”Respekt för självbestämmande och integritet är betydelsefullt men 

självbestämmande måste ha vissa begränsningar om prioriteringar över huvud 

taget skall vara möjliga att genomföra.” (Socialdepartementet 1995) Detta kan 

tolkas som en proceduriell princip. Skillnaden som blir viktig i denna kontext är 

att skilja på att en intervention gör att patienter kan bli mer autonoma (t ex med 

en rullator) och att en patient är delaktig i hur just hans eller hennes behandling 

bör utformas (t ex vilken behandling som passar just denna patient bäst). I det 

förra exemplet så ligger fokus på målet d v s patienten ska bli mer självstyrande 

och i det senare är det fokus på hur vårdprocessen bör gå till. I vilken grad en 

åtgärd har konsekvenser för hur pass självstyrande en patient blir efter den kan 

tolkas som ett alternativt sätt att förstå svårighetsgrad. Det vill säga att man 

istället för att lägga fokus på en persons hälsonivå eller nivå av livskvalitet 

lägger fokus på patientens nivå av autonomi före och efter en viss åtgärd.  

 

2.4.6 Accepterbarhet  

En diskussion om accepterbarhet uttrycks ibland i termer av samhälleliga 

värderingar. En av frågorna som man ställer sig inom ramen t ex Nya Zeelands 

diskussion angående accepterbarhet är: Är den givna interventionen förenlig 

med samhällets värderingar och prioriteringar? Vi väljer dock här att tala om 

accepterbarhet eftersom det inte bara är en fråga om allmänhetens uppfattningar 

utan även vissa gruppers (t ex vissa patientgruppers intressen). 
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De kriterier som vi hittills diskuterat är relativt okontroversiella och finns med i 

de flesta rapporter vi gått igenom. Det finns dock några exempel på kriterier det 

har varit svårare att finna ett allmänt stöd för, nämligen: (7) Ålder, (8) 

Egenansvar, (9) Antal som gagnas av åtgärd och (10) Ekonomisk belastning på 

samhället. 

 

2.4.7 Ålder  

Prioritering efter ålder kan t ex innebära att en ung person går före en gammal. 

Detta tas särskilt avstånd från i den svenska utredningen (Socialdepartementet 

1995). Utredningen menar dock att det är viktigt att skilja mellan kronologisk 

ålder och biologisk ålder, då det förra avser en persons faktiska levda år medan 

det senare avser en medicinskt avgörbar bedömning. I den norska diskussionen 

menar man också att ålder är något som man generellt bör vara skeptisk till att 

prioriteringar baseras på, men att det kan vara relevant och endast kan komma 

ifråga ”… under mycket speciella omständigheter vid beslut på klinisk nivå.” 

(Melin 2007). Ålder och livsstil får bara utgöra en grund för prioriteringar om 

det påverkar behandlingens effektivitet enligt Finlands utredning. Både det 

norska och det finska ställningstagandet kan således tolkas som att man där 

refererar till biologisk ålder. Den norska utredningen är alltså generellt skeptisk 

till att basera en diskussion om prioriteringar på kronologisk ålder. 

Huvudargumentet är att det inte är förenligt med en tanke om alla människors 

lika värde. I Sverige skulle t ex en sådan princip strida mot 

människovärdesprincipen.  

 

Men finns det en annan sida av denna svåra fråga? Betänk en situation då man 

tvingas välja mellan huruvida en 75 åring eller en 30 åring t ex skall få tillgång 

till ett donerat hjärta. Det gängse argumentet att välja 30 åringen med 

hänvisning till att han skulle ha större nytta av hjärtat avvisas ibland med 

hänvisning till att man i ett sådant fall diskriminerar 75 åringen i kraft av att 

hänvisa till dennes ålder. Ett annat argument utgår istället från att det som ofta 

refereras till som ”fair innings” och har framförts bland annat av 

Oxfordfilosofen John Harris. Fair innings blir översatt till svenska ungefär 

”rättvis aktiv period”. Argumentet tar sin utgångspunkt i en tanke om att det 

finns något rimligt antal år som kan anses vara ett rimligt långt liv. Harris 

skriver att vi kan anta 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 i och med att denne då 

mist en del av sin aktiva period. (Se Harris 1985 för detta resonemang i sin 

helhet och t ex Rivlin 2000 för ett antal motargument) 
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”Fair innings argumentet” är ett bra exempel på hur begreppet rättvisa kan 

förstås på flera olika sätt. Givet en tolkning av resonemanget ovan så skulle man 

kunna sammanfatta att de som argumenterar för att fair innings är en rättvis 

princip resonerar i termer av att rättvis fördelning vore att fördela vård enligt 

principen till varje person en lika stor del. I detta sammanhang innebär detta helt 

enkelt lika stor del, eller i alla fall chans till lika stor del, av livet.  

 

2.4.8 Egenansvar  

Även i Sverige har det diskuterats förslag om en ansvarsprincip. 

(Prioriteringscentrum 2007) I rapporten gjordes en åtskillnad mellan ansvar för 

egenvård och ansvar för egen hälsa. Den förra principen aktualiserar ansvar för 

egen vård vilket innebär att individen själv har en skyldighet att se till att han 

eller hon kan få den vård som han eller hon har behov av. Ansvar för sin hälsa 

innebär snarare en skyldighet att förbättra (eller behålla) sin hälsa. En sådan 

skyldighet kan en individ fullgöra genom att förebygga eventuell ohälsa (genom 

att t ex välja en sund livsstil). Av dessa två former av egenansvar så är det 

främst ansvar för egen vård som skulle kunna aktualiseras i relation till 

resursallokering. En sådan princip skulle endast aktualiseras givet att en rad 

villkor är uppfyllda. ”Tillämpning av denna princip kräver dock att flera villkor 

är uppfyllda vilket vi bedömer sällan är fallet.” (Se vidare Prioriteringscentrum 

2007).  

 

I Danmark diskuteras också där egenansvar men man menar där att det är svårt 

att fastställa hur pass fritt man har valt sin livsstil givet x antal sociala 

förhållanden. Även i Norge har egenansvar diskuteras som en aspekt av 

prioriteringar. Exemplet Nederländerna är det land som ligger närmast att 

acceptera en ansvarsprincip. Syftet är dock enligt Dunning-kommittén inte här 

tänkt för att nedprioritera personer som själva orsakat sina tillstånd, såsom 

sjukdom till följd av dåliga matvanor, utan snarare för att exkludera vård som 

kan betalas av individen själv (t ex tandvård). Detta tycks alltså snarare referera 

till ansvar för att ombesörja, utföra eller finansiera egen vård än ansvar för sin 

egen hälsa.  

 

Huruvida människor anser det rimligt att använda sig av detta resonemang tycks 

högst olika. Skälet som anförts mot ett införande av denna princip till exempel 

den norska och svenska utredningen tycks främst vara av praktisk natur. Det är 

svårt att veta om en person P’s sjukdomstillstånd är ett resultat av t ex dåliga 

matvanor, en viss genuppsättning eller en ren slump. Problemet tycks således 

vara svårigheten att säkerställa orsakssambanden mellan människors handlingar 

och deras sjukdomstillstånd. Det anförs ofta att dessa saker tycks ha ett 

komplext samspel med ärftliga faktorer. (Socialdepartementet 1995) Denna 

invändning tycks dock bara aktualiseras i de fall när man är osäker på vad som 

orsakat ett visst tillstånd.   
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Man skulle vidare kunna tänka sig att det finns tillfällen då man faktiskt vet att 

vissa risker en patient har tagit varit inom ramen för en persons individuella 

ansvar (se Furberg 2007 för en utförlig diskussion om problem och möjligheter 

med en ansvarsprincip). 

 

2.4.9 Antal som gagnas av åtgärd 

Israel, delstaten Oregon och South Central Priorities Suppurt Unit har alla med 

antal som gagnas av åtgärd som kriterium. Frågan som ställs blir då: Är 

förbättring i hälsa för en individ så stor att den är bättre än en mindre förbättring 

för flera personer? Ett kriterium om antal som gagnas av en åtgärd har en nära 

relation till en princip om kostnadseffektivitet. Det förtjänar dock att nämnas 

som ett enskilt kriterium. 

 

I den svenska prioriteringsutredningen sägs att, ”…utredningen tar avstånd från 

en nyttoprincip med innebörden att det som gör störst nytta för flest människor 

skall väljas i prioriteringssituationer.” (Socialdepartementet 1995) Skälet till 

detta avståndstagande av nyttoprincipen är att den är oförenlig med behovs- och 

solidaritetsprincipen. Det skulle till exempel kunna innebära att man ”…lägger 

resurserna på att hjälpa ett stort antal människor med lindriga höftbesvär i 

stället för ett fåtal med svåra trafikskador.” (Socialdepartementet 1995) Detta 

exemplifierar alltså hur 1000 människors, till och med mycket, lindriga 

åkommor skulle kunna få företräde framför 10 mycket svårt skadade personer. 

På den här punkten skiljer sig dock den svenska utredningen från t ex South 

Central Priorities Suppurt Unit, Israel och delstaten Oregon. Detta exempel är 

ytterkanten av att ta hänsyn till antal som gagnas av åtgärd. Den andra 

ytterkanten, det vill säga om man tolkar behovsprincipen mycket strikt, är vad 

som ibland kallas ”det bottenlösa hålet”. Detta innebär att om man inte tar 

hänsyn till antal som gagnas och inte heller en åtgärds nytta så skulle ett mycket 

litet antal allvarligt skadade personer för vilka åtgärden har mycket liten effekt 

prioriteras framför ett mycket stort 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.   

 

En annan aspekt av detta är det som finns med West Norfolk PCT’s diskussion. 

Deras kriterium (6) Livskvalitet, ställer bland annat frågan huruvida 

interventionen minskar framtida behov hos patienten eller dennes familj. Detta 

kan å ena sidan räknas som att man tar in antal som gagnas av en åtgärd i en 

beslutsprocess och å andra sidan snarare att ”ta hänsyn till en individs sociala 

omständigheter”. Något som i de svenska riktlinjerna är något oklart hur man 

bör förhålla sig till. 
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2.4.10 Ekonomisk belastning/Nettovinst för samhället  

Detta kriterium avser Israels fjärde respektive åttonde kriterium; Ekonomisk 

belastning för samhället samt patienten och Nettovinsten är högre än kort-eller 

långsiktiga kostnaderna för samhället. Ett sådant kriterium kan innefatta både 

huruvida en person bidrar i stor utsträckning till samhällsekonomin och således 

bör prioriteras framför en som inte bidrar till samhällsekonomin i samma 

utsträckning och hur stor kostnad det innebär för ett samhälle att t ex 

förtidspensionera en viss patientgrupp istället för att implementera en given 

intervention som hade lett till att denna grupp hade kunnat, exempelvis, gå 

tillbaka i arbete. 

 

Dock lyfts det fram att detta måste balanseras mot dess motsats, huruvida den 

givna interventionen kommer att öka skillnader mellan socioekonomiska 

grupper relaterade till t ex inkomstnivå eller utbildningsnivå och mellan 

geografiska områden, mellan kön och mellan olika åldersgrupper. 

 

 

2.5 Litteraturöversikt 

 

Ett problem med de principer som uttrycks i de utredningar och artiklar vi har 

diskuterat är att de som uttryckts på nationell såväl som på regional nivå 

tenderar att bli generella och svåra att operationalisera. Det innebär att de ofta 

kan upplevas som svårtolkade av de personer som faktiskt arbetar i vården och 

de som skall fatta dessa svåra beslut (Prioriteringscentrum 2007). Ett av 

problemen är att principerna i sina vaga formuleringar inte blir 

handlingsvägledande i den mån som kanske kan vara önskvärt för beslutsfattare 

(Tinghög 2011). Det kan finnas flera skäl till att de ofta uttrycks i vaga termer. 

En förklaring är att det till exempel tycks lättare att komma överens om 

principer eller målformuleringar som är uttryckta i vaga termer. Desto mer man 

specificerar en princip desto större oenighet tycks uppstå (Liss 1996). I vår 

genomgång av de utredningar angående prioriteringar i hälso- och sjukvården så 

har vi sammanfattat tio olika principer. Det finns antydningar i vissa skrivningar 

om att flera aspekter kan vara relevanta för prioriteringar men de formuleras 

aldrig explicit i någon princip eller kriterium. 

 

I en litteraturöversikt gjord av Guindo m fl (2012) med syfte att identifiera 

beslutskriterier och deras förekomst i litteratur om beslutsfattande i hälso- och 

sjukvården är dock förekomsten av kriterier betydligt större till antalet. 

Författarna inleder artikeln med att konstatera att resursallokering är en 

utmaning för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. En av de stora 

svårigheterna är enligt Guindo m fl att man där behöver ta hänsyn till en mängd 

olika faktorer.   
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En av de slutsatser som författarna drar är att deras studie visar på vikten av att 

noga överväga både normativa och genomförbara kriterier för rättvis allokering 

av resurser för ett effektivt beslutsfattande för bekostandet och användningen av 

medicinska interventioner.  Här förekommer det alltså ett avsevärt större antal 

kriterier än vad vi identifierat i de dokument vi presenterat ovan.  

 

Dokumenten som ingick i översikten tog upp begreppsliga artiklar, 

översiktsartiklar, artiklar som behandlade multikriterieanalyser samt studier 

gjorda med beslutfattare baserade på fokusgrupper och intervjuer. Man 

identifierade sammanlagt 3146 dokument varav 2790 exkluderades och av de 

356 kvarvarande inkluderade man 40 stycken i studien. Studier på mikro, meso 

och makronivå inkluderades. Vid denna översikt så fann de inte mindre än 338 

olika termer som alla vid närmare undersökning refererade till inte mindre än 58 

unika kriterier. Dessa delades sedan upp i nio kategorier. Studien är publicerad 

på engelska och vi har valt (för att göra en så korrekt överensstämmande 

presentation som möjligt) att presentera dem här utan översättning. De nio 

kategorierna var följande: 

 

A) Health outcomes and benefits of intervention 

A1: Health benefits 

A2: Efficacy/effectiveness 

A3: Life saving 

A4: Safety 

A5: PRO 

A6: Quality of care 

 

B) Types of health benefit  

B1: Population effect (prevention) 

B2: Individual effect (medical service) 

 

C) Impact of disease targeted by intervention,  

C1: Disease severity 

C2: Disease determinants 

C3: Disease burden  

C4: Epidemiology 

 

D) Therapeutic context of intervention 

D1: Treatment alternatives 

D2: Need 

D3: Clinical guidelines & practices 

D4: Pre-existing use 
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E) Economic impact of intervention 

E1: Cost 

E2: Budget impact 

E3: Broad financial impact 

E4: Poverty reduction 

E5: Cost-effectiveness 

E6: Value 

E7:Efficiency and opportunity costs 

E8: Resources 

E9: Insurance premiums 

 

F) Quality/uncertainty of evidence 

F1: Evidence available 

F2: Strength of evidence  

F3: Relevance of evidence 

F4: Evidence characteristics 

F5: Research ethics 

F6: Evidence requirements 

 

G) Implementation complexity of intervention 

G1: Legislation 

G2: Organizational requirements 

G3: Skills 

G4: Flexibility of implementation 

G5: Intervention characteristics 

G6: Appropriate use 

G7: Barriers and acceptability 

G8: Integration & system efficiencies 

G9: Sustainability 

 

H) Priority, fairness and ethics 

H1: Population priorities H7: Ethics and moral aspects 

H2 : Access 

H3 : Vulnerable/needy population 

H4: Equity, fairness and justice 

H5 : Utility 

H6: Solidarity 
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I) Overall context 

I1: Mission & mandate of health system 

I2: Overall priorities 

I3: Financial constraints  

I4: Incentives 

I5: Political aspects 

I6: Historical aspects 

I7: Cultural aspects  

I8: Innovation 

I9: Partnership and leadership 

I10: Citizen involvement 

I11: Stakeholders interests & pressures 

 

De tio mest förekommande kriterierna var följande: 

(1) Equity/fairness  

(2) Efficacy/effectiveness  

(3) Healthcare stakeholder interests and pressures  

(4) Cost-effectiveness  

(5) Strength of evidence  

(6) Safety  

(7) Mission and mandate of health system  

(8) Need  

(9) Organizational requirements and capacity  

(10) Patient reported outcomes  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Guido m fl identifierade sammanlagt 

58 unika kriterier. Detta kan sedan ställas i relation till de tio vi identifierat på 

nationell och regional nivå. Syftet med det här kapitlet var att lyfta blicken från 

den svenska plattformen och de tre principer som beslutsfattare här har att rätta 

sig efter. Från vårt perspektiv är det värdefullt att förstå vår svenska kontext i 

relation till den internationella diskussionen angående vilka kriterier som bör 

användas vid resursallokering.   

 

I majoriteten av rapporterna från olika länder och regioner så är 

kostnadseffektivitet en oundviklig faktor att ta hänsyn till för beslutsfattare. Vid 

beslut om resursallokering inom hälso- och sjukvården aktualiseras dock andra 

svåra etiska dimensioner utöver kostnadseffektivitet. Detta har lett flera forskare 

att försöka ta fram modeller för hur man på ett rimligt och effektivt sätt kan 

integrera och ta hänsyn till andra etiska aspekter än kostnadseffektivitet såsom 

olika aspekter av rättvisa. En grupp av sådana modeller kallas 

multikriterieanalys. I kapitel 3 av den här rapporten diskuterar vi ett antal 

ansatser till multikriterieanalys. 
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3. MULTIKRITERIEANALYS 
 

Denna del av rapporten syftar till att ge en överblick över området för 

multikriterieanalys. Detta görs i ett inledande skede på ett mer generellt plan för 

att sedan gå över till att beskriva utvecklingen och användningen av denna typ 

av ansatser inom området för hälso- och sjukvård. Inledningsvis presenteras en 

bakgrund till området följt av en beskrivning av de olika stegen i en generell 

multikriterieanalys. Sedan presenteras översiktligt några specifika metoder följt 

av olika tillämpningar av dessa metoder inom hälso- och sjukvården. Slutligen 

diskuteras möjligheter och problem med denna typ av ansatser vid tillämpning 

inom hälso- och sjukvården.   

 

 

3.1 Introduktion 

 
… decision analysis helps to provide a structure to thinking, a language for 

expressing concerns of the group and a way of combining different perspectives. 

(Phillips 1990, s.150) 

 

De flesta beslut, oavsett hur stora eller små de än må vara, kräver att ett flertal 

olika kriterier tas i beaktande. Till exempel, när ett beslut ska fattas om vilken 

mat som ska tillagas vid en middagsbjudning måste ett flertal frågor besvaras: 

Hur många ska maten räcka till? Vilka ingredienser ska användas och 

kombineras? Vad är en rimlig kostnad per person givet en viss budget? För 

denna typ av ändamål lyckas de flesta ta hänsyn till flertalet aspekter utan att 

formalisera processen och bygga upp en formell modell för beslutsfattande. Dels 

för att processen inte tycks särskilt besvärlig, och dels för att resultatet av 

processen förmodligen inte är tillräckligt avgörande. De beslut som ska fattas är 

inte tillräckligt viktiga för att lägga ned den tid och energi som krävs för att 

skapa en formaliserad process. Det finns dock beslut som anses vara tillräckligt 

viktiga för att motivera framtagning av en mer strukturerad process för 

beslutsfattandet. Det kan vara beslut där det finns stora mängder komplex 

information, där konsekvenserna av beslutet är väsentliga, där beslutet kommer 

ge effekter på lång sikt, där ett stort antal individer kan komma att påverkas, 

och/eller där misstag inte lätt kan rättas till. Det är vid denna typ av 

beslutsfattande som multikriterieanalyser kan komma att spela en viktig roll.  

 

I denna rapport används termen multikriterieanalys som ett samlingsnamn på de 

olika ansatser som används för att ta explicit hänsyn till ett flertal kriterier 

samtidigt i syfte att stödja individer och grupper att fatta rationella och 

transparenta beslut.   
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Metoder för multikriterieanalys bygger på kunskap från flera olika vetenskapliga 

fält, till exempel matematik, beslutsteori, ekonomi, datateknologi, 

programvaruutveckling och informationssystem. Dessa metoder har tidigare 

främst använts inom områden för miljöteknik, jordbruk och marknadsföring. 

Under senare tid har metoderna även ansetts vara användbara inom andra 

områden, som t ex vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården. (Baltussen 

och Niessen 2006) 

 

En fördel med multikriterieanalyser är att de bidrar till att skapa en mer explicit 

grund för beslutsfattande. De främsta målen med en multikriterieanalys är att 

skapa transparens i beslutsprocessen samt att skapa en ökad samstämmighet 

mellan olika beslut. Transparens är en viktig faktor att beakta i ett demokratiskt 

samhälle i synnerhet rörande offentligt finansierad hälso- och sjukvård. En 

offentlig finansiering gör att det är viktigt att medborgarna uppfattar 

fördelningen av hälso- och sjukvården som rimlig och att de som fattar beslut på 

olika nivåer uppfattas som legitima beslutsfattare. Transparens innebär bland 

annat att allmänheten kan följa processen för beslutsfattandet och att det är känt 

vilka värderingar som den beslutsfattande organisationen har. Samstämmighet 

mellan olika beslut är också en demokratifråga, det är viktigt att beslutsfattande 

organ handlägger snarlika frågor på ett liknande sätt. Multikriterieanalyser kan 

hjälpa beslutsfattare att fatta beslut som uppfyller dessa kriterier genom att 

underlätta organisering, syntetisering och värdering av information. Som en 

följd av detta kan beslutsfattare se beslutet som mer genomtänkt och det är även 

lättare för dem att i efterhand stå till svars för de beslut som fattats.  

 

 

3.2 Steg i en multikriterieanalys 

 

Hur genomförs då en generell multikriterieanalys? Det som ska utvärderas kan 

antingen vara ett retrospektivt beslut, där resurser redan har fördelats, eller ett 

kommande beslut för att utvärdera något som fortfarande bara är på 

förslagsstadiet. Oavsett om det rör sig om ett tidigare eller kommande beslut ser 

processen ut på ett liknande sätt, även om det praktiska genomförandet kan 

skilja sig på vissa punkter. En multikriterieanalys innefattar ett flertal steg, dessa 

beskrivs i stora drag i Figur 1. Alla stegen är viktiga för utfallet av analysen, 

från de rent tekniska aspekterna till hur organiseringen av inblandade personer 

ser ut. (Communities and Local Governement 2009)  
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Figur 1. Huvudmoment i en multikriterieanalys.  

Identifiering av syfte och beslutskontexten  

I ett inledande skede etableras syftet med multikriterieanalysen och de aktörer 

som önskas vara inblandade i processen identifieras. Övriga punkter att 

diskutera är vilka värderingar och mål som bör ligga till grund för analysen, 

samt vilka begränsningar som finns. Andra aspekter att beakta är yttre 

förhållanden som kan påverka besluten, om det finns källor till osäkerhet, men 

även andra möjliga alternativ för analys. 

 

Konstruktion av den modell som ska användas 

När grunderna för analysen identifierats ska en lämplig multikriteriemodell 

väljas ut och de alternativ och kriterier som bör inkluderas i analysen 

specificeras. De kriterier som väljs ut bör vara de som är nödvändiga för att 

utvärdera konsekvenserna av varje alternativ. Kriterierna tillskrivs vikter baserat 

på deras respektive prioritet. När kriterierna är uppsatta utvärderas alternativen i 

förhållande till respektive kriterium och respektive alternativ erhåller ett värde. 

Vikterna och de erhållna värdena kombineras för att få fram ett totalvärde som 

används för att jämföra alternativen.    

 

Utvärdering av resultaten och val mellan alternativen 

I detta steg syntetiseras och analyseras de resultat som processen gett upphov 

till. Resultatens validitet kan till exempel testas genom att genomföra 

känslighets- och robusthetsanalyser. Om det visar sig vara nödvändigt skapas 

nya alternativ och processen börjar om.  

 

Utarbetande av handlingsplan 

När steg 1-3 genomförts används den slutgiltiga informationen som underlag för 

diskussion. För att resultaten ska komma till mest nytta bör en handlingsplan för 

hur resultaten ska användas och kommuniceras utarbetas. 

 

Källa: Belton 2003 och Communities and Local Governement 2009. 

 

När en multikriterieprocess inleds är det viktigt att väl definiera de olika 

huvudmomenten, samt lägga upp en rimlig tidsplan. En multikriterieanalys 

innebär, även om fokus ligger på att komma framåt i processen, att man hela 

tiden blickar tillbaka under processens gång. När modellen tagits fram och 

kriterier och alternativ valts ut är det möjligt att information kommit fram som 

medför att syftet med analysen bör ses över och eventuellt arbetas om. Eller 

ibland kan känslighets- och robusthetsanalyser visa på svagheter i modellen, då 

bör inblandade i processen ta ett steg tillbaka och fundera över huruvida den 

valda modellen verkligen är lämplig för ändamålet.  
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Ett standardverktyg i analysen är utfallsmatrisen, eller konsekvenstabellen, där 

varje rad beskriver ett alternativ och varje kolumn beskriver hur respektive 

alternativ presterar när det kommer till de uppsatta kriterierna. De individuella 

utfallen är oftast numeriska (till exempel kostnad för en viss behandling), men 

utfallen kan även uttryckas i binära termer (till exempel med ett kryss som 

indikerar förekomsten av en viss egenskap), eller i kvalitativa termer. Figur 2 är 

ett exempel på hur en utfallsmatris kan se ut. Här antas utfallsmatrisen ställa ett 

antal nya behandlingar, riktade till olika patientgrupper, mot varandra. 

Observera att den endast tjänar som exempel och att värdering av behandlingar 

mellan olika patientgrupper sällan görs på detta sätt.   

 
Figur 2. Exempel på utfallsmatris. (Anpassad efter Baltussen och Niessen 2006) 

 Kostnads-
effektivitet 

Svårighets-
grad 

Ålder Risk för 
allvarliga 

biverkningar 

Alternativ A 20 000 SEK/QALY **** 0-18 Hög 

Alternativ B 5 000 SEK/QALY *** 18-65 Medel 

Alternativ C 15 000 SEK/QALY **** 18-65 Låg 

Alternativ D 25 000 SEK/QALY * 65+ Hög 

Svårighetsgraden visas med en fyrgradig skala, där fler stjärnor innebär en högre svårighetsgrad.  

 

Den numeriska analysen av en utfallsmatris sker i två steg: värdering och 

viktning. Värdering innebär att varje alternativ tillskrivs ett numeriskt värde per 

uppsatt kriterium utefter hur väl kriteriet uppfylls. Värderingen sker oftast 

baserad på en skala där de mest fördelaktiga alternativen får högre värde på 

skalan och de minst fördelaktiga får ett lägre värde. Skalor kan ha olika 

numeriska värden, till exempel kan en skala gå från 0-100, där 0 representerar 

det minst föredragna alternativet och 100 representerar det mest föredragna 

alternativet. De numeriska vikterna används för att fånga upp de relativa 

värderingarna för varje alternativ med avseende på respektive kriterium. Som 

följd av detta kan de olika alternativen rangordnas. I Figur 3 exemplifieras hur 

viktning och värdering av de olika alternativen och kriterierna kan se ut. 

Observera att denna, liksom Figur 2 ovan, enbart tjänar som exempel och 

baseras alltså inte på en verklig beslutssituation. 
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Figur 3. Viktning och värdering av de olika alternativen. (Anpassad efter Baltussen 
och Niessen 2006) 

 Kostnads-
effektivitet 

 

Svårighets-
grad 

 

Ålder 
 

Risk för 
allvarliga 

biverkningar 

Total-
summa 

Alternativ A 50 100 100 0 70 

Alternativ B 100 75 0 50 75 

Alternativ C 50 100 0 100 70 

Alternativ D 0 25 0 0 10 

Vikt (%) 40 40 10 10  

För värderingen av kostnadseffektivitet används tre kategorier: alternativet får 0 om kostnadseffektiviteten är 

högre än 25 000SEK/QALY, 50 om kostnaden ligger mellan 15 000 och 25 000 SEK/QALY och 100 om 

kostnaden är under 15 000SEK/QALY. Värdering av sjukdomens svårighetsgrad står i proportion till hur många 

stjärnor alternativet tilldelats (där varje stjärna ger vikten 25). Om det antas att beslutsfattare värderar behandling 

av unga patienter högre än äldre så ges här behandling av patienter mellan 0-18 ett värde på 100. Övriga 

ålderskategorier värderas lika och erhåller 0. Risk för allvarliga biverkningar ger 0 om hög, 50 om medel och 

100 om låg. Vikterna för respektive kriterium representerar tillsammans 100 %, och i detta exempel har 

kostnadseffektivitet och svårighetsgrad de högsta vikterna. Totalsumman av Alternativ 1 beräknas som följer: 

(50*0,4)+(100*0,4)+(100*0,1)+(0*0,1)=70. Totalsumman för övriga alternativ beräknas på samma sätt. 

 

En utfallsmatris ställer på ett översiktligt sätt upp de olika alternativen i en 

analys och hur väl de presterar med avseende på respektive kriterium. För att 

värdera och vikta alternativ och kriterier i mer komplexa situationer krävs ofta 

en specifik modell för ändamålet. Det finns mer komplexa modeller än i 

ovanstående exempel för att genomföra en multikriterieanalys och dessa 

beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  

 

 

3.3 Metoder för multikriterieanalys 

 

Olika multikriteriemetoder har för- och nackdelar och passar olika bra till olika 

ändamål. Vissa metoder är förhållandevis enkla att förstå och använda, medan 

andra har en hög grad av komplexitet. Även om de kan skilja sig åt i flera 

avseenden har metoderna ändå vissa gemensamma drag. Till exempel så gör alla 

multikriterieansatser kriterierna kvantifierbara och alla alternativ i analysen ges 

ett värde baserat på hur väl de uppfyller respektive kriterium. Det som skiljer 

metoderna åt är främst hur data kombineras och behandlas. Det kan vara svårt 

att veta vilken ansats som bör användas i ett visst sammanhang. Beslut om 

metod kan då tas genom att beakta ett antal kriterier som exempelvis hur 

transparent beslutsprocessen bör vara, vilken nivå av komplexitet som metoden 

har, hur mycket tid och arbetskraft som kan läggas på analysprocessen, om det 

finns tillgång till ett lämpligt mjukvaruprogram för att stödja analysen, etc.   
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Det finns även olika användningsområden för multikriterieanalyser, till exempel 

för att identifiera det mest fördelaktiga alternativet, för att rangordna alternativ, 

för att korta ned en lista med alternativ för att senare utvärdera de utvalda 

alternativen närmare, eller helt enkelt för att skilja acceptabla alternativ från 

icke-acceptabla. 

 

De olika metoderna varierar från enklare varianter som enbart baseras på 

beslutsfattarens intuition och expertis till ansatser som involverar matematisk 

formalism, som exempelvis metoden Multi Attribute Utility Theory (MAUT). 

(Nobre et al. 1999) Det går att klassificera metoderna på många olika sätt, till 

exempel efter vilken funktionell form som används, hur teknikerna för att vikta 

de olika kriterierna ser ut, eller hur beslutsfattares preferenser samlas in och 

aggregeras. (Chen 2006) Av denna anledning är det svårt att entydigt gruppera 

modellerna, då det helt beror på vilka aspekter som beaktas. I detta avsnitt 

presenteras kortfattat ett urval av de tillgängliga multikriterieanalysansatser som 

ofta förekommer i litteraturen, nämligen:  

 

 Direkt analys av utfallsmatrisen 

 Ordinala metoder 

 The even swap method 

 Multi-attribute utility theory (MAUT) 

 The analytic hierarchy process (AHP) 

 

För mer ingående beskrivning av metoderna se förslagsvis Belton et al. 2003, 

Communities and Local Governement 2009, Dolan 2010, French S 1988, 

Keeney 1982, Wallenius et al 2008 m f l. 

 

3.3.1 Direkt analys av utfallsmatrisen  

Den enklaste formen för att analysera en beslutsprocess med hjälp av 

multikriterieanalys är genom en direktanalys av den utfallsmatris som ställer upp 

de valda alternativen och kriterierna på ett översiktligt sätt (se även Figur 2 

och 3). En inledande observation av utfallsmatrisen kan till exempel hjälpa till 

att utesluta alternativ som är dominerade av de övriga. För att identifiera 

alternativ som kan uteslutas kan följande regel följas: om alternativ X är bättre 

än alternativ Y vad gäller vissa kriterier och aldrig sämre än Y vad gäller de 

övriga, så kan Y uteslutas från analysen. I detta fall är alternativ Y dominerad av 

alternativ X, d v s den har vissa nackdelar samtidigt som den inte har några 

fördelar jämfört med övriga alternativ. I Figur 4 ser vi att vi nu kan stryka 

Alternativ D som är helt dominerad av de övriga. Ett problem med 

utfallsmatrisen är att endast en liten del information samlas in och bearbetas, 

vilket innebär att det för mer komplexa problem krävs mer avancerade metoder.  
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Figur 4. Dominerade alternativ i utfallsmatrisen. 

 Kostnads-
effektivitet 

(%) 

Svårighets-
grad 
(%) 

Ålder 
(%) 

Risk för 
allvarliga 

biverkningar 
(%) 

Total-
summa 

Alternativ A 50 100 100 0 70 

Alternativ B 100 75 0 50 75 

Alternativ C 50 100 0 100 70 

Alternativ D 0 25 0 0 10 

Vikt 40 40 10 10  

 

3.3.2 Ordinala metoder 

Ett annat relativt enkelt sätt att använda multikriterieanalys är att skapa 

mätskalor som används vid rangordning av de olika alternativen och kriterierna. 

De kallas ordinala metoder eftersom rankningen sker från de mest till de minst 

föredragna alternativen. En analys börjar med att, med hjälp av en utfallsmatris, 

utesluta de alternativ som är dominerade (se Figur 3). I detta steg har även 

alternativen rangordnats i förhållande till de uppsatta kriterierna. Det som 

kvarstår är att rangordna kriterierna (och eventuella underkriterier) efter hur hög 

prioritet de anses ha. Dessa rangordningar konverteras sedan till numeriska 

skalor genom att använda så kallade ”rank order centroids” (ROCs). ROCs 

används för att konvertera rangordningar till numeriska, jämförbara, värden. I 

Figur 5 visas ett exempel på de olika vikter som kan användas vid rangordning 

av olika alternativ och kriterier med ROCs. Vikten som respektive alternativ och 

kriterium får i analysen beror på hur stort antal alternativ/kriterium som 

inkluderats i analysen samt på vilken plats de får i rangordningen.  
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Figur 5. Exempel på rank order centroids (ROCs). 

 Antal alternativ/kriterier 

Rangordning 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,75 0,61 0,52 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31 

2 0,25 0,28 0,27 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 

3  0,11 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 

4   0,06 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 

5    0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 

6     0,03 0,04 0,05 0,06 

7      0,02 0,03 0,04 

8       0,02 0,03 

9        0,01 

 

Tabellen kan avläsas på följande sätt: I en beslutssituation med exempelvis tre 

olika alternativ och fyra olika kriterier så kommer kriterierna rangordnas efter 

prioritet. Det viktigaste kriteriet får en vikt på 0,52, det näst viktigaste 0,27, osv. 

(se Kolumn 4) I nästa steg kommer rangordningen för respektive alternativ med 

avseende för respektive kriterium att viktas. Det alternativ som presterar bäst 

med avseende på ett kriterium får en vikt på 0,61, det som presterar näst bäst får 

vikten 0,28, osv. (se Kolumn 3) Antag att ett alternativ är det bästa valet vad 

gäller det kriterium som bedömts vara viktigast i rangordningen, det tredje bästa 

vad gäller det näst viktigaste kriteriet, det näst bästa vad gäller det tredje kriteriet 

och det bästa vad gäller det lägst rankade kriteriet. Då kommer beräkningen av 

dess totala värde bli: (0,52*0,61)+(0,27*0,11)+(0,15*0,28)+(0,06*0,61) = 

0,4255. För att kunna rangordna alternativen jämförs sedan detta värde med 

värdena för de övriga alternativen i analysen. 

 

Det finns ett flertal ordinala metoder där en av de enklaste anses vara ”Multi-

Attribute Global Inference of Quality” (MAGIQ). En kritik mot ordinala 

metoder är att de inte anses uppmäta beslutsfattares preferenser på ett korrekt 

sätt, då de enbart mäter vilka alternativ som är bättre med avseende på de 

uppsatta kriterierna än andra, men inte säger något om hur stora skillnaderna är 

mellan olika alternativ. Det finns idag, till vår kännedom, inga tillgängliga 

studier som har använt MAGIQ i ett hälso- och sjukvårdssammanhang. Metoden 

för MAGIQ finns beskriven i Dolan (2010) och McCaffrey (2009).  
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3.3.3 The even swap method 

”Even swap”-metoden är den äldsta, formellt beskrivna, multikriterieansatsen. 

Denna metod identifierar styrkor och svagheter med de olika alternativen genom 

att förändra ett alternativ på så sätt att värderingen av det är ekvivalent med hur 

det värderades innan förändringen. (Dolan 2010) Ett möjligt sätt att förstå 

metoden är som en slags byteshandel - hur mycket bättre måste ett alternativ 

prestera vad gäller ett uppsatt kriterium för att motivera en sämre prestation vad 

gäller ett annat? Som tidigare används utfallsmatrisen i ett första skede för att 

utesluta dominerade alternativ. Av de alternativ som är kvar kommer var och en 

av dem ha vissa fördelar respektive nackdelar relativt de andra. Even swap-

metoden hjälper till att systematiskt jämna ut de olika alternativens fördelar och 

nackdelar för att slutligen ge en tydlig bild av vilket som är det mest fördelaktiga 

alternativet. 

 

I ett enkelt exempel kan vi tänka oss ett läkemedelsföretag som vill utvärdera 

två olika marknadsalternativ. De kan välja mellan att stanna kvar på samma 

marknad där de redan är väletablerade, eller att utvidga verksamheten och att, 

utöver den existerande marknaden, även etablera sig på en ny marknad.  

 
Figur 6. Utfallsmatris. (Anpassad efter Hammond et al. 1998) 

 Vinst (i miljoner SEK) Marknadsandel (i %) 

Alt 1: Samma marknad 25 21 

Alt 2: Utvidgad marknad 10 26 

 

I Figur 6 ser vi att läkemedelsbolaget, till följd av ökade kostnader för 

administration och marknadsföring, skulle minska sin vinst följande år till 10 

miljoner kronor om de väljer att utvidga sin marknad. De skulle dock öka sin 

totala marknadsandel till 26 %. Stannar de på samma marknad kommer vinsten 

vara 25 miljoner kronor, men marknadsandelen ligger kvar på 21 %. 

Beslutsproblemet ligger nu i att avgöra huruvida de extra 15 miljoner kronorna i 

vinst då företaget stannar på samma marknad är mer eller mindre värt än de 

extra 5 % i marknadsandel som de får vid en utvidgad marknad. För att 

undersöka detta behöver företaget bestämma en förändring som ger lika utfall 

för båda alternativen med avseende på ett av kriterierna. I detta fall väljer de att 

utjämna skillnaden i vinst mellan alternativen. Sedan måste de undersöka hur 

mycket marknadsandelen behöver öka för att kompensera för minskningen av 

vinsten. Efter en noggrann analys av de långsiktiga fördelarna med en ökad 

marknadsandel beslutar företaget att en ökning av marknadsandelen med 3 % 

skulle väga upp för minskningen av vinsten med 15 miljoner kronor. Dessa 

förändringar kan ses i Figur 7.  
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Figur 7. Utfallsmatris med even swap. (Anpassad efter Hammond et al. 1998) 

 Vinst (i miljoner SEK) Marknadsandel (i %) 

Alt 1: Samma marknad 25 10 21 24 

Alt 2: Utvidgad marknad 10 26 

 

När detta byte är gjort ser företaget att Alternativ 1 är dominerat av Alternativ 2 

och har därmed ett underlag att basera sitt beslut på. Företaget väljer att utvidga 

sin marknad.  

 

Even swap-metoden kan hjälpa beslutsfattarna till att föra en mer ändamålsenlig 

diskussion. (Dolan 2010) Det finns dock ett antal potentiella nackdelar. Det är 

oklart om beslutsfattare har kunskap nog för att göra de byten som krävs och om 

ansatsen verkligen gynnar en tydlig kommunikation av beslutsprocessen. Det 

kan även vara komplicerat och tidskrävande sätta sig in i metoden samt att 

inhämta all relevant information och därmed lämpar den sig inte alltid i 

sammanhang där tid är en bristvara. (Dolan 2010) 

 

Det finns idag, till vår kännedom, inga tillgängliga studier som har använt 

metoden för even swap i en hälso- och sjukvårdskontext. Metoden för even 

swaps finns mer utförligt beskriven i Dolan (2010) och Hammond et al. (2009). 

Det finns även ett gratis, webbaserat verktyg kallat ”Smart-swaps” framtaget av 

Mustajoki och Hämäläinen (2007) som bygger på even swap-metoden. 

Programmet återfinns på följande webbadress: http://www.smart-swaps.hut.fi/.  
 

3.3.4 Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) 

Grunden till Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) bygger på de teoretiska 

resonemang om rationalitet som lagts fram av framförallt von Neumann och 

Morgenstern (1947). De ställde upp ett antal antaganden2 för hur en individ bör 

agera för att vara rationell och agera som nyttomaximerare. När dessa antagande 

är uppfyllda innebär det att det alternativ som genererar störst förväntad nytta 

också är det alternativ som individen faktiskt föredrar. Dennes preferenser kan i 

detta fall representeras av en s k. nyttofunktion och summeras för att uppvisa 

den samlade upplevda nyttan i en grupp/befolkning. Med MAUT skapas 

nyttofunktioner som mäter hur väl de olika alternativen i en analys står sig i 

förhållande till de uppsatta kriterierna. Nyttofunktionerna skiljer sig från 

vanliga, normaliserade, skalor i det avseende att de omvandlar värdena för olika 

alternativ i analysen till en dimensionslös3 skala som går från 1 till 100.   

                                                 
2 Se Neumann och Morgenstern (1947) för fullständig beskrivning av dessa antaganden. 
3 Dimensionslös innebär i detta sammanhang att värden kan uttryckas som ett tal utan enhet. 
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Skalan kan avläsas på flera sätt; högre värden är bättre än lägre, lägre värden är 

bättre än högre, eller de bästa värdena hamnar i mitten på skalan. (Dolan 2010) 

Vilket sätt som används varierar mellan olika analyser. 

 

För att genomföra en MAUT-analys är det första steget att omvandla de data 

som finns tillgängliga till nyttofunktioner. Detta kräver att man beslutar om 

vilken funktionell form som ska användas och där det enklaste alternativet är att 

skapa en linjär nyttofunktion. Detta val är lämpligt så länge som skillnaden 

mellan lika stora intervall bedöms lika oavsett var på skalan de uppmäts. En 

linjär skala kan alltså användas om en 5% förändring i en behandlings 

effektivitet bedöms lika mellan 0 och 5%, 50 och 55% samt 90 och 95%. (Dolan 

2010) En viss skillnad i bedömningen kan accepteras, men är skillnaderna för 

stora bör en icke-linjär funktion användas. Nästa steg är att bestämma vilken 

uppsättning värden som respektive funktion ska inkludera och slutligen läggs 

alla tillgängliga värden för de olika alternativen in i funktionen. Hur de olika 

kriterierna viktas i analysen beror på vilken MAUT-metod som används. 

 

Det finns olika varianter av MAUT, där den mest teoretiskt grundade är mycket 

svår att använda i praktiken. Tre enklare varianter av MAUT har därmed 

utvecklats: SMART (Simple Multi-Attribute Rating), SMARTS (SMART using 

Swings), SMARTER (SMART Exploiting Ranks). Alla tre metoder strukturerar 

upp beslutsproblemet, definierar beslutskriterier, identifierar alternativen, tar 

fram nyttofunktioner och definierar relevanta värden på ett liknande sätt. De 

skiljer sig åt med avseende på den metod som används för att skapa vikter för 

respektive kriterium i analysen.  

 

Det finns ett antal studier som använt MAUT i en hälso- och sjukvården, till 

exempel de Bock et al. (1999), Peacock et al. (2007), Brennan och Anthony 

(2000) och Bettlinger et al. (2007). Metoden för MAUT finns mer utförligt 

beskriven i Dolan (2010) och Keeney och Raiffa (1976).  

 

3.3.5 The analytic hierarchy process (AHP) 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) bygger, liksom övriga metoder, på att 

det finns ett antal alternativ att utvärdera med avseende på ett antal kriterier. En 

skillnad mellan AHP och övriga metoder som vi presenterat är att AHP 

utvärderar alla alternativen parvis och med detta tillvägagångssätt härleds de 

vikter som analysen baseras på. Att använda sig av parvisa jämförelser anses 

vara en fördel då relativa bedömningar, d v s att hela tiden bedöma ett alternativ 

i förhållande till ett annat, anses enklare än att göra absoluta bedömningar, d v s 

att bedöma varje alternativ för sig. Vi nöjer oss här med att översiktligt beskriva 

metoden. För en mer detaljerad beskrivning av metoden tillämpad i en hälso- 

och sjukvårdskontext se Dolan (1989). 
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Att genomföra en beslutsanalys med AHP innehåller generellt fyra olika steg. 

Inledningsvis inleds AHP, i likhet med övriga metoder, med att ställa upp alla 

alternativ och kriterier i en utfallsmatris. Som tidigare utesluts de alternativ som 

är dominerade. I ett andra steg jämförs alternativen parvis med avseende på 

respektive kriterium så att det i varje parvis jämförelse framgår vilket av de två 

alternativen som föredras eller om båda alternativen är lika bra. Detta illustreras 

ofta i analysen genom att värdera två alternativ, i detta fall A1 och A2, på ett av 

följande sätt: 

 
A1 > A2  A1 föredras framför A2 
A1 ≈ A2  A1 anses lika bra som A2 

 

Denna procedur upprepas för alla inkluderade alternativ i analysen. Utöver att 

konstatera huruvida ett av alternativen är bättre eller om de presterar lika vad 

gäller de inkluderade kriterierna används också en skala för att mäta styrkan av 

preferenserna. Figur 8 visar den skala som oftast används vid AHP-analyser.  

 
Figur 8. Jämförelseskala för AHP. (Dolan et al. 1989) 

Numeriskt 
värde 

Definition 

1 De två alternativen anses likvärdiga 

2 Ett alternativ anses lika eller något bättre 

3 Ett alternativ är något bättre 

4 Ett alternativ är något eller mycket bättre 

5 Ett alternativ är mycket bättre 

6 Ett alternativ är mycket eller väldigt mycket bättre 

7 Ett alternativ är väldigt mycket bättre 

8 Ett alternativ är väldigt mycket bättre eller det absolut 
bästa 

9 Ett alternativ är det absolut bästa 

 

De parvisa jämförelserna bygger alltså på en värdering av den upplevda 

storleken på skillnaden mellan två alternativ vad gäller ett kriterium. Saaty 

(1988), som ursprungligen utvecklade AHP, beskriver denna process som följer: 

 
”…even when exact numbers are available the values of these numbers 

ordinarily need to be compared (by interpreting their relative importance) and 

used instead of numbers themselves. For example, to a family of modest income 

a $20,000 car may be much more expensive than a $10,000 car; but to a 

military budget planner the costs may be about equal.” (Saaty 1988)  
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Samma värden kan alltså få olika vikt i olika analyser beroende på var analysen 

genomförs, vilka som är inblandade, hur stor budget som finns att tillgå, etc.  

 

När alla parvisa jämförelser gjorts är nästa steg att, baserat på de erhållna 

värdena, räkna fram respektive kriteriums och alternativs vikt. Detta gör man 

genom att ställa upp alla värden i en s k. matris och använda matrisalgebra. 

Dessa beräkningar kan vara relativt avancerade och i praktiken används ofta 

speciella dataprogram. I sista steget av analysen vägs alla vikter samman och då 

framgår rangordningen av de inkluderade alternativen.  

 

Fördelarna med AHP är att det är flexibelt och relativt lättanvänt. Det är 

flexibelt i det avseende att det finns olika tillgängliga varianter, vilket implicerar 

att samma metod kan anpassas till olika användare och olika omständigheter. 

AHP anses vara lätt att använda då det går snabbt lära sig hur processen går till 

och dessutom kan den enkelt användas till olika typer av data. Ett problem med 

metoden är dock att den är mycket tidskrävande.  

 

AHP är den mest använda multikriteriemetoden vid tillämpning på hälso- och 

sjukvården. Liberatore och Nydick (2008) gjort en litteraturöversikt över AHP 

när den använts vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården och fann då över 

50 publikationer där metoden använts. 
 
 

3.4 Metodologiska överväganden vid multikriterieanalyser 

 

Det finns ett antal överväganden att göra vid arbete med multikriterieanalyser, 

både av teoretisk och av praktisk natur, som verkar återkommande och som bör 

lyftas fram. Dessa överväganden gäller främst själva processen, vilka kriterier 

som används, vilken modell som väljs ut och hur vikterna hanteras. 

 

Ett inledande ställningstagande är huruvida processen för multikriterieanalysen 

bör vara specifik för varje enskilt fall eller om det bör finnas en allmän process 

som är lika för olika prioriteringssituationer. Vilket angreppssätt som väljs kan 

ha konsekvenser för utfallet. Väljs en specifik process för varje enskilt fall kan 

analysen bli mycket tidskrävande. Om en allmän process tillämpas kan däremot 

resultatens giltighet variera beroende på hur väl processen passar det aktuella 

beslutsproblemet.  

 

Om processen involverar många olika individer bör lämpliga metoder användas 

för att samla in och aggregera individers preferenser för de olika alternativen. 

Vilken metod som används i detta syfte beror på huruvida konsensus måste 

uppnås av deltagarna eller inte.   
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Om konsensus är önskvärt behöver gruppen jämföra sina värderingar för att 

kunna identifiera potentiella skiljepunkter och enas om en lämplig ståndpunkt. 

Om inte så kan ett totalt värde, som ett medel av allas individuella värden, 

beräknas.  

 

Innan processen inleds bör även praktiska aspekter behandlas, som t ex huruvida 

alla de som deltar i processen bör få utbildning om de olika typer av 

multikriterieanalyser som finns och hur de utförs, eller om någon som har ett 

övergripande ansvar för dessa frågor bör utses. Hur deltagarnas preferenser bör 

fångas upp, hur de statistiska analyserna bör genomföras och hur data ska vägas 

samman, och huruvida ett speciellt mjukvaruprogram bör införskaffas bör 

diskuteras i ett inledande skede. 

 

I en multikriterieanalys har valet av kriterier det största inflytandet på den 

rangordning i vilken alternativen rankas. Kriterierna bör vara tydligt definierade, 

bör kunna utvärderas oberoende av varandra samt att de bör kunna mätas på ett 

jämförbart sätt. Att välja vilka kriterier som bör ingå är en viktig, men svår, del i 

processen. Det finns till exempel ingen konsensus vad gäller hur stort antal 

kriterier som bör användas och vilka som är relevanta, men ju fler kriterier som 

används desto svårare är det att säkerställa att de inte överlappar varandra. Å 

andra sidan skulle ett för litet antal kriterier kunna vara problematiskt då vissa 

viktiga områden skulle kunna komma att ignoreras. Detta problem existerar 

dock även då ett större antal kriterier inkluderats. Vilken mix av kriterier som är 

lämpligast bestäms inte bara av målet med analysen, men också av den typ av 

modell som används samt hur viktningen och värderingen går till. Vem som 

väljer ut kriterierna är också av betydelse.  

 

Det finns i huvudsak tre huvudområden för osäkerhet vid val av modell vid 

multikriterieanalys: osäkerhet i strukturen, osäkerhet rörande evidens för olika 

alternativ och säkerhet i beräkningarna. Vad gäller osäkerhet i strukturen gäller 

det framförallt huruvida ”rätt” multikriteriemetod valts ut och på vilken nivå av 

komplexitet som analysen bör ligga på. Det är också viktigt att beakta tidigare 

evidens för olika modeller, till exempel hur de fungerat i praktiken.  
 
 

3.5 Multikriterieanalys tillämpat inom hälso- och sjukvården 

 

Olika metoder för att genomföra systematiska prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården har diskuterats och lyfts fram i ett flertal olika länder och 

organisationer under senare år. Som vi även sett i Kapitel 2 i denna rapport så 

behöver beslutsfattare beakta ett flertal olika kriterier när de ska ta ställning till 

implementering av olika interventioner.   
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Inom hälso- och sjukvården finns olika metoder för att fatta beslut i 

prioriteringssammanhang, men det har argumenterats att de flesta existerande 

metoder inte tar hänsyn till alla de aspekter som borde beaktas vid denna typ av 

beslut. Till följd av denna kritik har multikriterieanalys lyfts fram som en 

alternativ metod för beslutsfattande inom hälso- och sjukvården. (Baltussen och 

Niessen 2006, Baltussen et al. 2006, 2010, Dolan 2010, Goetghebeur et al. 2008, 

Mullen 2004, Nobre et al. 1999, Johri och Norheim 2012) 

 

Vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården är det vanligaste att det antingen 

inte finns ett strukturerat angreppssätt för att hantera prioriteringar alls, eller att 

så kallade strukturerade, kvalitativa ansatser används. Denna typ av kvalitativa 

ansatser använder sig av ett strukturerat arbetssätt för att rangordna olika 

prioriteringsobjekt, men utan att använda sig av någon av de formaliserade 

multikriteriemodeller som beskrivs i Avsnitt 3.3. I Sverige har bland annat en 

nationell modell öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård arbetats fram 

(Broqvist et al. 2011), vilken är en systematisk, kvalitativ metod för att omsätta 

riksdagens riktlinjer och dess etiska plattform i praktiken. Nationella modellen 

talar inte om hur själva prioriteringsarbetet ska organiseras, utan det är upp till 

respektive enhet som använder modellen att bestämma hur de ska gå igenom de 

olika rekommenderade momenten. De olika momenten är: fastställande av syfte 

och prioriteringsområde, identifiering av prioriteringsobjekt, sammanställning 

och bedömning av svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet, 

sammanvägning och rangordning, och presentation av rangordning, dess grunder 

och konsekvenser. (Broqvist et al 2011) De olika kriterierna som valts ut är 

härledda från den etiska plattformen för prioriteringar i vården. 

(Socialdepartementet 1996/97) Modellen har framförallt använts av 

Socialstyrelsen, men också enskilda landsting som exempelvis Landstinget 

Västmanland och Västerbottens läns landsting. (Östling et al. 2010, Waldau 

2009) Figur 8 visar hur ett arbetsblad för rangordning av olika interventioner i 

en prioriteringsprocess kan se ut. Detta är ett exempel på hur en strukturerad, 

kvalitativ ansats kan se ut där hänsyn tas till ett flertal kriterier. 
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Figur 8. Arbetsblad för dokumentation av nationella prioriteringsmodellens moment. 

Tillstånd Åtgärd Tillståndets 
svårighets-
grad 
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Kvalitet 
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underlag 
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Effekt 

Kvalitet 
kunskaps-
underlag 

Rang-
ordning 

Kommentar / 
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Ett alternativt angreppssätt är mer kvantitativa metoder, som är fokus i denna 

rapport. Hittills har de mer strukturerade, kvantitativa multikriterieansatserna 

använts relativt begränsat vid resursallokeringssituationer inom hälso- och 

sjukvården och de har använts för olika syften: för att illustrera dess principer, 

för att identifiera vilka kriterier som bör användas vid prioriteringar, för att 

identifiera den vikt som respektive kriterium bör ha i analysen vid 

prioriteringsarbete, eller för att utveckla mer användarvänliga metoder för att 

rangordna olika interventioner. (Baltussen och Niessen 2006) De tillgängliga 

studier som har tillämpat multikriterieranalys inom hälso- och sjukvården har 

genomförts i bland annat England, Kanada, och Sydafrika men även i ett antal 

utvecklingsländer som Uganda, Ghana och Nepal. (Kapiriri och Norheim 2004, 

Baltussen et al. 2006; 2007; Wilson et al. 2006, Kapiriri et al. 2004, Mullen 

2004), Goetghebeur et al. 2010; 2012, Miot et al. 2012) Inga studier med en 

tydlig multikriterieanalysansats har, till vår kännedom, genomförts i Sverige 

inom hälso- och sjukvården. Nedan beskrivs ett antal olika aspekter som 

framkommit vad gäller multikriterieanalyser inom hälso- och sjukvården, som 

på vilken nivå som beslutet bör ske på, hur processen bör se ut samt vilken 

modell som lämpligen används.  

 

Det framgår av de tillgängliga studier som tillämpat multikriterieanalys inom 

hälso- och sjukvården att målet är att skapa prioriteringsprocesser som är öppna, 

konsekventa och transparenta. (Baltussen och Niessen 2006, Mullen 2004, et al.) 

Prioriteringsarbeten kan genomföras i flera olika syften. Till exempel kan 

prioriteringsarbete användas för att informera beslutsfattare i en speciell kontext, 

t ex att prioritera mellan ett fåtal interventioner i ett visst specifikt sammanhang 

– detta kallas kontextspecifika prioriteringar. (Baltussen et al 2010) 

Multikriterieanalyser har använts i dessa sammanhang med intentionen att göra 

beslutsfattande mer konsistent och transparent.   



37 

 

Ett annat syfte med prioriteringsarbeten, är att vägleda beslutsfattande när det 

finns ett stort urval av olika interventioner. Detta kallas generaliserade 

prioriteringar. (Baltussen et al 2010) I detta sammanhang skulle 

multikriterieanalyser kunna användas i flera syften, till exempel skulle det kunna 

vara användbart för att ta fram och definiera generella kriterier på nationell nivå 

för prioriteringsarbeten samt att indikera deras relativa betydelse. Ytterligare ett 

exempel på hur multikriterieanalyser har använts i prioriteringssammanhang är 

för att erbjuda en bred klassifikation av interventioner inom ett specifikt 

sjukdomsområde, främst tillämpat på utvecklingsländer. (Baltussen et al. 2006, 

Jehu-Appiah et al. 2009, Youngkong et al. 2009 m.fl.) Det har argumenterats att 

en framgångsrik användning av multikriterieanalys inom hälso- och sjukvården 

bör (1) involvera kvantitativ snarare än kvalitativ analys eftersom 

prioriteringsarbete i de flesta fall involverar så många kriterier och alternativ att 

en intuitiv hantering av data kan leda till beslut som inte är konsistenta; (2) 

innefatta en relevant uppsättning kriterier som är betydelsefulla i det aktuella 

sammanhanget; (3) jämföra de olika kriterierna med varandra och ge dem en 

relativ vikt för att sedan kunna rangordna de aktuella alternativen; och (4) vara 

starkt integrerad i organisationskontexten. (Baltussen et al 2006)  

 

Inom hälso- och sjukvården har multikriteriemetoder bland annat använts för att 

bestämma kriteriers relativa vikt på ett sätt som underlättar rangordning. En 

explorativ studie använde multikriterieanalys för att bestämma olika kriteriers 

relativa vikter vid prioriteringar. (Baltussen et al. 2006) Metoden tog hänsyn till 

värden som effektivitet, rättvisa och andra samhälleliga angelägenheter i 

prioriteringssammanhang och det slogs fast att metoden skulle kunna komma att 

ha potentiellt stor inverkan på hur prioriteringar görs i praktiken. 

 

Ett annat fokus har varit att undersöka hur prioriteringsarbetet går till inom olika 

Health Authorities (HAs) i Storbritannien samt i vilken utsträckning de använder 

kvantitativa multikriteriemetoder. Mullen (2004) gjorde en studie i två 

omgångar, där den första omgången fann att kvalitativa enstegsmodeller 

huvudsakligen användes där de konkurrerande alternativen värderades eller 

prioriterades direkt.  Endast ett fåtal flerstegsmodeller fanns representerade, där 

kriterierna först värderas varpå de aktuella alternativen betygssattes med 

avseende på hur väl den uppfyllde respektive kriterium. I den andra omgången 

av studien hade användningen skiftat från enstegsmodeller till flerstegsmodeller, 

även om båda varianterna fortfarande fanns representerade. Mullen (2004) fann 

även att det fanns svårigheter vad gäller viktningen av de valda kriterierna och 

att det fanns problem med att välja kriterier då de ofta överlappade eller inte stod 

i proportion till varandra. Konsekvenserna av detta blev att 

prioriteringsresultaten ibland misstolkades. Generellt gavs relativt lite 

information angående de metoder som använts för att erhålla kriteriernas vikter 

eller hur alternativ betygssätts med avseende på respektive kriterium.   
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Den dokumentationen som finns tillgänglig konstaterar ofta bara att en 

uppsättning vikter föreslagits. Detta kan ses som en svaghet med metoden, då 

viktningen i sig kan argumenteras vara avgörande för trovärdigheten av 

resultaten.  

 

Sett till vilka metoder som faktiskt använts inom hälso- och sjukvården så är 

Analytic Hierarchy Process (AHP) och MAUT de mest förekommande. 

Liberatore och Nydick (2008) presenterade en litteraturstudie över hur AHP, 

som tas upp i Avsnitt 3.3, används vid prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården. De konstaterar att AHP har använts inom detta område sedan länge 

och att metoden har visat sig vara lämplig att användas inom denna domän. 

Baltussen et al. (2006) är delvis inne på samma linje och menar att vid 

tillämpning på hälso- och sjukvårdsproblem så är MAUT- och AHP-metoder 

mer lämpliga än exempelvis outranking-metoder. Detta på grund av att det finns 

ett behov att ranka ett stort antal alternativ snarare än att identifiera en enda 

(eller ett fåtal) dominerande alternativ. Ytterligare aspekter som tagits upp för 

diskussion när det gäller användningen av multikriterieanalyser inom hälso- och 

sjukvården är val av deltagare i processen, vilka kriterier som är lämpliga och 

hur många kriterier som bör inkluderas m m (Baltussen och Niessen 2006) 

 

Ett försök av kanadensiska forskare att skapa en generell ansats för 

multikriterieanalys anpassat för prioriteringar inom hälso- och sjukvården är det 

s.k. Evidence and Value: Impact on DEcisionMaking (EVIDEM)-ramverket. 

(Goetghebeur et al. 2008) EVIDEM-ramverket är framtaget för att tydligare 

koppla samman den tillgängliga evidensen, själva beslutsfattandet samt 

kommunikationen av beslutet. Goetghebeur et al. (2008) menar att ramverket 

stödjer beslutsfattarprocessen genom att strukturera upp, separera och värdera de 

olika alternativen och kriterierna. Det underlättar kommunikationen mellan 

beslutsfattare och olika intressenter. Författarna konstaterar dock att EVIDEM 

behöver testas i kontext, valideras och utvecklas vidare för att uppnå full 

potential.  

 

Goetghebeur et al. (2008) listar ett antal aspekter som är av vikt vid olika 

beslutssituationer och som tagits hänsyn till vid utvecklingen av EVIDEM, 

nämligen att;  

 de huvudelement som beslutet består beaktas på ett systematiskt och explicit 

sätt 

 varje enskild deltagares perspektiv fångas upp och likaså de värden som 

delas av hela gruppen 

 det finns tillgång till relevant evidens som presenteras överskådligt och 

systematiskt 

 det finns information om evidensens kvalitet 

 beslutet är transparent, lättförståeligt, och kommunicerbart  
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Det ramverk som tagits fram består av sju olika delar (se Figur 1): (1) Det så 

kallade ”EVIDEM-teamet” som innefattar alla deltagare i beslutsprocessen, till 

exempel beslutsfattare, experter, de som samlar in data, de som analyserar data 

m fl (2) Den tillgängliga evidensen inom det aktuella området (3) Den 

tillgängliga evidensen i syntetiserad form (4) Information om kvalitén på 

tillgänglig evidens (5) En värdematris som används för att mäta det intrinsikala 

värdet av olika alternativ. Värdematrisen är den centrala beståndsdelen i 

ramverket. (6) Det extrinsikala värdet av en intervention (7) Det slutliga beslutet 

och hur det kommuniceras. 

 
Figur 9. Konceptuellt ramverk för EVIDEM vid beslutsfattande inom hälso- och 
sjukvård. (Goetghebeur et al. 2008) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den centrala beståndsdelen i ramverket, värdematrisen (punkt 5), innefattar de 

kriterier som ofta beaktas vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården. Den 

undersöker vad värdet, av exempelvis en hälsointervention, är med avseende på 

dessa intrinsikala egenskaper.   
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Med intrinsikala egenskaper menas, i detta sammanhang, de kvantifierbara 

kriterier som kan användas för att utvärdera olika alternativ. De kriterier som 

anses vara för svåra att inkludera i analysen listas som extrinsikala värden som 

bör beaktas från fall till fall (t ex rättvisa, historisk kontext, påverkan från 

intressegrupper, huruvida hälso- och sjukvårdssystemet kan använda 

interventionen på ett lämpligt sätt).  

 

Goetghebeur et al. (2008) definierar femton olika kriterier, som identifierats i en 

litteraturanalys av tidigare beslutssituationer. Observera att dessa kriterier skiljer 

sig från de kriterier som satts upp inom ramen för den svenska etiska 

plattformen. Kriterierna har sedan delats in i fyra grupper:  

 

(1) Kvalitet på evidensen: Överensstämmer kvaliteten på evidensen med de 

krav som ställts upp? Har evidensen rapporterats in på ett fullständigt och 

konsistent sätt? Är evidensen relevant och giltig för sammanhanget?  

(2) Sjukdomspåverkan: Vad är sjukdomens allvarlighetsgrad? Vilken storlek 

är det på gruppen som påverkas av sjukdomen? 

(3) Interventionen: Finns det aktuella kliniska riktlinjer? Har den nuvarande 

interventionen begränsningar? Hur förbättras effekt med de olika 

alternativen? Sker en säkerhetsförbättring? Sker en förbättring av de resultat 

som patienten uppvisar? Hur praktiska är de olika interventionerna att 

genomföra/använda? Finns det ett allmänt folkhälsointresse? Vilken typ av 

medicinsk tjänst rör det sig om? 

(4) Ekonomiska aspekter: Vilken budgetpåverkan har hälsointerventionen? 

Vad är interventionens kostnadseffektivitet? Påverkar interventionen andra 

utgifter? 

 

För att vikta och värdera de olika alternativen och kriterierna används ett 

arbetsblad som innehåller en viktningsskala (1-5), den samlade, syntetiserade 

evidensen, en värderingsskala, en kommentarssektion samt en enkel linjär 

multikriteriemodell som fångar det totala värdet av en intervention. Varje 

intervention erhåller ett värde av respektive deltagare som anges som en 

procentandel av det totala värdet av alla interventioner, detta gör att de olika 

interventionerna kan jämföras med varandra. Till skillnad från vissa andra 

tillämpningar av multikriterieanalyser så kräver inte värdematrisen 

komplicerade matematiska modeller eller beräkningar, utan tjänar mer som ett 

kommunikationsredskap för beslutsfattare. Se Appendix 1 för fullständig 

översikt av EVIDEM-värdematrisen.  Se även: https://www.evidem.org/. 

 

Ett antal studier har tillämpat EVIDEM i praktiskt beslutsfattande, bland annat 

Goetghebeur et al (2010, 2012), Guindo et al. (2012), Miot et al. (2012), och 

Tony et al. (2011). Youngkong et al (2011) har även framfört viss kritik mot 

ramverket, de menar bland annat att det inte är rimligt att använda ett antal 
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universella prioriteringskriterier utan att kriterier bör bestämmas utefter den 

kontext som prioriteringsarbetet ska genomföras i.  



42 

 

4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I kapitel 2 av den här rapporten har vi presenterat ett antal kriterier som är 

ämnade att användas vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Det finns 

stora likheter mellan de olika länder och regioner som har tagit fram riktlinjer 

för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Till exempel utgör behov eller 

svårighetsgrad en viktig aspekt i samtliga fall. Det kan vara intressant att notera 

skillnaden mellan de riktlinjer som de olika länderna och regionerna har tagit 

fram och den litteraturöversikt som vi presenterade i avsnitt 2.5. Då vi 

sammanfattat de kriterier som man tagit fram i riktlinjearbetet för prioriteringar i 

några utvalda länder och regioner så uppgick antalet till 10 unika kriterier men 

enligt Guindo m.fl 2012, som gjort en mer omfattande sammanställning, så 

uppgår alltså antalet till 58 unika kriterier.  

 

Det finns alltså ett större antal kriterier som diskuterats inom hälso- och 

sjukvården än vad som framgår av riktlinjer som är framtagna i t ex Sverige. 

Vilka kriterier som är rimligast för att avgöra beslut om resursallokering inom 

hälso- och sjukvården är en ständigt pågående diskussion. Forskare och 

beslutsfattare som ägnar sig åt dessa frågor bör vara öppna för att ompröva sina 

ståndpunkter och resultat. Syftet med kapitel 2 var att vidga perspektivet från 

den svenska plattformen och se på hur andra riktlinjer sett ut samt att klarlägga 

den mångfald som finns på området. Det är från vårt perspektiv önskvärt att 

förstå den svenska kontexten i relation till den internationella diskussionen om 

vilka kriterier som bör aktualiseras vid beslut om resursallokering inom hälso- 

och sjukvården.  Kapitel två kan således läsas som ett försök att berika 

diskussionen kring vilka kriterier som bör vägleda beslut om prioriteringar inom 

hälso- och sjukvården. 

 

Som vi har sett i denna rapport har multikriterieanalys lyfts fram som en 

alternativ metod vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården. De fördelar 

som dessa metoder erbjuder har argumenterats vara att de ger en tydlig grund för 

att fatta beslut och att denna process kan förmedlas på ett transparent sätt. Dessa 

två aspekter är viktiga vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, då den i 

stor grad finansieras genom offentliga medel. Att använda multikriteriemetoder 

anses även bidra till en ökad samstämmighet mellan olika beslut, det vill säga att 

olika beslut fattas utifrån samma kriterier på ett likvärdigt sätt.  En annan fördel 

är att flera olika alternativ kan värderas med avseende på ett antal olika kriterier 

på ett översiktligt sätt. Kriterier av olika slag, exempelvis både kvalitativa och 

kvantitativa, kan med multikriteriemetoder kvantifieras och vägas samman. 

Andra områden har använt dessa metoder i större utsträckning än inom hälso- 

och sjukvården, det finns därmed mycket forskning att tillgå vad gäller 

genomförande, metodologiska överväganden och potentiella svårigheter. 
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Kritik mot multikriterieanalyser är att metoderna är potentiellt komplicerade, 

tidskrävande och de facto inte leder till en mer transparent beslutsprocess. Det 

krävs av de inblandade att de förstår principerna bakom den använda metoden. 

Det har argumenterats att strävan mot en transparent beslutsprocess gör att den 

metodologiska förståelsen ibland kommer i skymundan. De metodproblem som 

kan lyftas fram som särskilt problematiska är hur relevanta kriterier ska väljas ut 

och kvantifieras, hur många som är rimligt att ta hänsyn till samt vem/vilka som 

ska göra detta val. Det finns risk för att relevanta kriterier inte inkluderas i 

analysen, samt att de kriterier som inkluderats till viss del överlappar varandra, 

vilket skulle kunna ge en skevhet i analysen. Problemen är dock inte unika för 

kvantifierbara multikriteriemodeller utan förekommer även då andra 

beslutsmodeller används. I Sverige kan det också diskuteras vilka kriterier som 

rimligtvis kan vägas in då det finns en gemensam etisk plattform. Det är möjligt 

att tänka sig en situation där de tre principerna för människovärde-, behov- 

solidaritet samt kostnadseffektivitet måste delas upp i underkriterier för att på ett 

meningsfullt sätt kunna kvantifiera dem. Om så är fallet, vilken frihet har 

enskilda personer eller grupper att välja ut dessa kriterier? Tillskrivningen av 

vikter för de olika kriterierna är också en källa till diskussion då det visat sig att 

vikter ofta valts ut på ett godtyckligt och sällan transparent sätt. Är det inte 

tydligt på vilka grunder som vikter valts ut och hur de har tagits fram finns det 

risk för att resultaten av analysen missuppfattas. Vidare är valet av 

multikriteriemodell en potentiell problematisk punkt. Olika modeller passar 

olika bra i olika sammanhang och vilken som är mest lämplig är inte alltid helt 

uppenbart. Valet står ofta mellan enklare och mer komplexa modeller. Enklare 

modeller är mindre tidskrävande och lättare att sätta sig in i men resultaten av 

analysen kan då komma att bli mindre tillförlitliga. Mer komplexa modeller 

kräver tid och medför att förståelsen och transparensen för processen kan 

minska.  

 

Multikriteriemetoderna som presenteras i denna rapport har en tydlig koppling 

till den svenska nationella modellen. Båda erbjuder en struktur för och ett stöd 

vid prioriteringar. Till viss del kan det argumenteras att den svenska nationella 

modellen också är en multikriteriemodell i det avseende att den rangordnar olika 

alternativ genom en strukturerad process, den saknar dock den matematiska 

formalism och en tydlig teoretisk grund som kännetecknar de modeller som 

presenteras i denna rapport.  

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att multikriterieanalys är en intressant metod 

att beakta vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvård. Till vår kännedom har 

inget försök gjorts att använda de matematiskt formaliserade 

multikriterieanalysmetoder som beskrivs denna rapport vid beslutsfattande inom 

hälso- och sjukvården i Sverige.   
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För att avgöra om denna typ av metoder bör implementeras i Sverige krävs först 

mer forskning kring de olika tillgängliga metoderna och om de kan appliceras i 

en hälso- och sjukvårdskontext. Då prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

ska ske med grund i den etiska plattform som utgångspunkt, skulle en 

multikriterieansats behöva ta avstamp ifrån denna. Studier av mer explorativ 

karaktär skulle även vara av intresse för att undersöka tillämpbarheten av de 

olika förslagna metoderna i Sverige. Det krävs därmed mer forskning på hur 

multikriterieanalys kan tillämpas vid beslutsfattande inom hälso- och sjukvården 

innan metoden eventuellt kan implementeras.   

 

Slutsatserna som kan dras utifrån denna rapport är följande: 

 Det finns ett stort antal kriterier som används vid beslutsfattande inom hälso- 

och sjukvården. I olika länder och regioner förekommer till viss del samma 

kriterier men de skiljer sig åt på många punkter. De mest centrala kriterier 

som återfinns i de flesta rapporter är människovärdesprincipen (eller 

likabehandlingsprincipen), behovsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Andra vanligt förekommande kriterier är 

patientautonomi och accepterbarhet. 

 Ett antal kriterier, som anses vara av mer kontroversiell karaktär, diskuteras i 

flera fall. Dessa kriterier är ålder, egenansvar, antal som gagnas av åtgärd, 

samt nettovinst för samhället. Vissa länder tar hänsyn till vissa av dessa 

kriterier medan andra direkt tar avstånd från dem.  

 I en litteraturöversikt kring olika kriterier som förekommer i litteratur om 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvården tycks dock antalet kriterier vara 

betydligt större. Vid faktiska beslut inom hälso- och sjukvården verkar det 

alltså förekomma ett avsevärt större antal kriterier. En forskningsöversikt 

fann trehundratrettioåtta olika termer som alla vid närmare undersökning 

refererade till inte mindre än femtioåtta unika kriterier.  

 Oavsett vilka kriterier som används som grund för beslutsfattande så finns 

det en önskan att väga samman dessa så att de beslut som fattas blir 

konsistenta och transparenta. Detta sker ofta genom strukturerade, kvalitativa 

analyser. Ett exempel på detta är den svenska nationella modellen. En 

alternativ, kvantitativ, metod att väga samman kriterier är med så kallade 

multikriterieanalyser.  

 Det finns en uppsjö av olika multikriteriemetoder som har olika för- och 

nackdelar och som passar olika bra till olika ändamål. Vissa metoder är 

förhållandevis enkla att förstå och använda, medan andra har en hög grad av 

komplexitet. Även om de kan skilja sig åt i flera avseenden har alla metoder 

ändå vissa gemensamma drag. Till exempel så gör alla multikriterieansatser 

kriterierna kvantifierbara och alla alternativ i analysen ges ett värde baserat 

på hur väl de uppfyller respektive kriterium. Det som skiljer metoderna åt är 

främst hur data kombineras och behandlas.   
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Exempel på dessa metoder är direkt analys av utfallsmatrisen, ordinala 

metoder, Even Swap, Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), Analytic 

Hierarchy Process (AHP). 

 Både för- och nackdelar kan lyftas fram med de olika multikriteriemetoderna. 

Syftet med dem är att ge en tydlig grund för att fatta beslut och att denna 

process kan förmedlas på ett transparent sätt. Den kritik som lyfts fram är 

dessa angreppssätt kan vara komplicerade och tidskrävande. Att välja ut och 

kvantifiera de olika kriterierna, samt att tillskriva vikter till de kriterier och 

alternativ som inkluderats i analysen, är förknippade med praktiska problem. 

Även valet av lämplig modell är kritiskt och kan påverka analysen. 

 I Sverige har vi den etiska plattformen som utgångspunkt för prioriteringar 

och en nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 

arbetats fram. Detta är en systematisk, kvalitativ metod för att omsätta 

riksdagens riktlinjer och dess etiska plattform i praktiken. Till viss del 

sammanfaller denna ansats med de multikriteriemodeller som diskuterats i 

denna rapport, men utan den matematiska formalism som kännetecknar de 

senare. 

 Multikriterieanalysmetoder erbjuder ett intressant angreppssätt för att erbjuda 

en mer systematisk och transparent process och bör därmed inte förkastas 

även om den förknippas med ett antal problem. Men det krävs dock mer 

forskning på hur multikriterieanalys kan tillämpas vid beslutsfattande inom 

hälso- och sjukvården innan metoden eventuellt kan tillämpas i större 

utsträckning.  
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Bilaga. 

Bilaga: Evidence and Value: Impact on DEcisionMaking (EVIDEM) 

 Definitioner av kriterier och värderingsskalor. 

 
Cluster 

Components of value 
assessment (alphabetical 

by cluster) 

Definition Scoring scale 
Low value                                High value 

Quality of evidence 

Q1  

Adherence to 
requirements of 

decision-making body 

Extent to which evidence on the proposed intervention 

submitted to a decision-making body fulfills requirements 
of that body with respect to the type of evidence to be 

provided, level of detail to be presented, sources to be 

supplied/indicated etc. 

 

 
Low adherence                     High adherence 

Q2 Completeness and 
consistency of reporting 

evidence 

Extent to which reporting of evidence on the proposed 
intervention is complete (i.e., meeting international 

standards on reporting) and consistent with the sources 

cited 

 
Many gaps /                            Complete and 

inconsistent                                  consistent 

Q3  

Relevance and validity 

of evidence 

Extent to which evidence on the proposed intervention is 

relevant to the decision-making body (in terms of 

population, disease stage, comparator interventions, 
outcomes etc.) and valid with respect to international 

standards (i.e., study design etc.) and conclusions 

(agreement of results between studies) 

 

 

Low relevance/                      High relevance/ 
validity                                              validity 

Disease impact 

D1 Disease severity Severity of the health condition targeted by the proposed 

intervention with respect to mortality, disability, impact 

on quality of life, clinical course (i.e.,acuteness, clinical 
stages) 

 

Not severe                                Very severe 

(minor inconvenience) 

D2 Size of population 

affected by disease 

Number of people affected by the condition (targeted by 

the proposed intervention) among a specified population 
at a specified time; can be expressed as annual number of 

new cases (annual incidence) and/or proportion of the 

population affected at a certain point of time (prevalence) 

 

 
Very rare disease                 Common disease 

Intervention 

I1 Current clinical 

guidelines 

Concurrence of the proposed intervention (or similar 

alternatives) with the current consensus of a group of 

experts on what constitutes state-of-the-art practices in the 
management of the targeted health condition; guidelines 

are usually developed via an explicit process and are 

intended to improve clinical practice 

 

 

No                                                     Strong 
recommendation                  recommendation 

I2 Current interventions’ 
limitations 

Shortcomings of current interventions in their ability to 
prevent, cure, or ameliorate the condition targeted by the 

proposed intervention; also includes shortcomings with 

respect to safety, convenience or patient acceptance 

 
No or very                          Major limitations 

minor limitations 

I3 Improvement of 

efficacy/effectiveness 

Capacity of the proposed intervention to produce a desired 

(beneficial) change in signs, symptoms or course of the 

targeted condition above and beyond beneficial changes 
produced by alternative interventions. Includes efficacy 

and effectiveness data, as available 

Lower efficacy/                                  Major 

effectiveness                            improvement 

than comparators                          in efficacy/ 
presented                                    effectiveness 

I4 Improvement of safety & 

tolerability 

Reduction in intervention-related health effects that are 

harmful or undesired compared to alternative 
interventions 

Lower safety/                                      Major 

tolerability                                improvement 
than comparators                             in safety/ 

presented                                       tolerability 

I5 Improvement of patient 
reported outcomes, 

convenience & 

adherence 

Capacity of the proposed intervention to produce 
beneficial changes in patient-reported outcomes (PROs) 

(e.g., quality of life) above and beyond beneficial changes 

produced by alternative interventions; also includes 
improvement in convenience to patients and adherence to 

treatment course 

Worse PROs / 
lower convenience/                            Major 

lower adherence                        improvement 

than comparators 
presented 

I6 Public health interest Nature of the health benefit provided by the proposed 
intervention at the population-level (e.g., impact on 

prevention, reduction in disease transmission, reduction in 

the prevalence of risk factors, etc.) 

 
No risk reduction           Major risk reduction 

I7 Type of medical service Nature of the clinical benefit provided by the proposed 
intervention at the patient-level (e.g., symptom relief, 

prolonging life, cure, diagnostic, prevention etc.) 

 
Minor service                          Major service 

  



 

 

Forts. 

 
Economics 

E1 Budget impact on health 

plan 

Net impact of covering the intervention on the budget of 

the target health plan (excluding other spending, see E3). 

This represents the differential between expected 
expenditure for the proposed intervention and cost savings 

that may result from replacement of other intervention(s) 

currently covered by the health plan. Limited to cost of 
intervention (e.g. acquisition cost) 

 

 

Substantial                                   Substantial 
additional                                        savings 

expenditures                            for health plan 

E2 Cost-effectiveness of 

intervention 

Ratio of the incremental cost of the proposed intervention 

to its incremental benefit. Benefit can be expressed as 
number of events avoided, life-years gained, quality-

adjusted life-years gained, additional pain-free days etc. 

 

Not cost-effective         Highly cost-effective 

E3 Impact on other 

spending 

Impact of providing coverage for the proposed 

intervention on other expenditures (excluding intervention 

cost, see E1) such as hospitalization, specialist 

consultations, adverse events, long-term care, disability 

costs, lost productivity, caregiver time, equipment 
maintenance cost etc. 

 

Substantial additional                 Substantial 

other spending                                  savings 

 

 

 Värdematrisen: arbetsblad – utvärdering av det intrinsikala värdet av en hälso- och 

sjukvårdsintervention 
Cluster Components of value assessment  

(alphabetical by cluster) 

Weight Synthesized available 

evidence 

Score Evaluator’s 

comments 

Value 

contribution 

Quality of evidence 

Q1 Adherence to requirements of decision-making body      

Q2 Completeness and consistency of reporting evidence     

Q3 Relevance and validity of evidence     

Disease impact 

D1 Disease severity      

D2 Size of population affected by disease      

Intervention 

I1 Current clinical guidelines      

I2 Current interventions’ limitations      

I3 Improvement of efficacy/effectiveness      

I4 Improvement of safety & tolerability      

I5 Improvement of patient reported outcomes, 

convenience & adherence 

     

I6 Public health interest      

I7 Type of medical service      

Economics 

E1 Budget impact on health plan      

E2 Cost-effectiveness of intervention      

E3 Impact on other spending      

Total  Value estimate (sum of all value contributions; MCDA linear model) 

 

För mer information om kvalitetsmatrisen och övriga förtydningar se 

Goetghebeur et al. 2008. 

Quality Matrix 
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