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FÖRORD
Någon undrar kanske varför Prioriteringscentrum har tagit fram en rapport om
tolknings- och tillämpningssvårigheter av den etiska plattformen för
prioriteringar? Dagens plattform tycks ju ha fungerat ganska bra. Det stora
problemet är väl att den inte är tillräckligt känd och det är därför bättre att
fokusera på implementering av den plattform vi har i hälso- och sjukvården?
Detta är ett högst rimligt sätt att resonera på. Plattformen är central som en
vägledning och har kommit att spela en allt viktigare roll i takt med att
prioriteringar blivit mer öppna. Även om det kommer att ta lång tid innan
systematiska prioriteringsdiskussioner kommer att genomsyra vården så har
Sverige kommit en bit på väg både med avseende på systematik och öppenhet i
besluten.
Vi menar dock att det finns flera goda argument för att initiera en översyn av
dagens etiska plattform.
I den så kallade prioriteringspropositionen från 1996 skriver den dåvarande
regeringen att klyftan växer mellan å ena sidan vad som efterfrågas och som det
finns medicinska och tekniska möjligheter att göra och å andra sidan vad
resurserna räcker till. Tjugo år senare ser vi att hälso- och sjukvården hanterat
detta gap med ett i stort sett bibehållet förtroende för den offentliga vården bland
medborgarna. Dock kvarstår det grundläggande problemet med ett gap mellan
möjligheter efterfrågan på hälso- och sjukvård och tillgängliga resurser.
Huruvida detta har sin grund i ineffektivitet, personalbrister eller för lite pengar
kan diskuteras men att ransonering av vård pågår är ett faktum. Medvetenheten
om den ojämlika hälsan och tillgång på vård har också ökat kraftig både hos
medborgare, patienter och de som arbetar i hälso- och sjukvården. Därmed följer
också starkare röster som efterlyser en mer rättvis fördelning av de begränsade
resurserna. Vad som avses med en rättvis fördelning och hur det ska gå till
återstår dock att reda ut.
Vårt arbete inom Prioriteringscentrum har sedan starten för 15 år sedan utgått
från den etiska plattformen. Under årens lopp har vi liksom andra som arbetat
konkret med prioriteringar tvingats till tolkningar när riktlinjer saknats eller är
otydliga. Prioriteringar inom läkemedelsområden och Socialstyrelsens arbete
med nationella riktlinjer liksom mer verksamhetsnära prioriteringsarbeten har
blottlagt många oklarheter och tolkningsproblem. Det innebär i praktiken att
enstaka personer eller mindre grupper gör sin egen tolkning av plattformen.
Dessa kan naturligtvis på olika sätt få en vidare spridning, men det innebär
också att en lagstiftningsfråga blir föremål för enskild tolkning utan en tydlig
förankring i ett större demokratiskt sammanhang vilket kan anses som olyckligt.

I Norge har man valt att göra en tredje offentlig översyn av den plattform som
där ligger till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Här ser vi att ett flertal av punkter som den norska utredningen arbetat med
avser aspekter som även relevanta för Sverige. Resultatet av den norska
utredningen kan ge viktiga impulser till en motsvarande översyn i Sverige.
En översyn av den etiska plattformen bör även omfatta frågor rörande ansvaret
och formerna för prioriteringar. Vi rör oss med ett nytt hälso- och
sjukvårdslandskap idag jämfört med 1995. Kommunernas ansvar som
sjukvårdshuvudmän är kraftigt utvidgat, myndigheternas rollfördelning är
annorlunda liksom samverkan mellan stat och sjukvårdshuvudmän. Vilka
implikationer har det för prioriteringarna och sättet att göra prioriteringar?
Ytterligare en viktig fråga vid utformning av prioriteringsprocesser är vilken roll
patienter/brukare/medborgare kan och bör få i framtiden. ”En förutsättning för
ett fortsatt starkt stöd för en hälso- och sjukvård som är solidariskt finansierad
och vänder sig till alla är att det finns en förståelse för de prioriteringar som är
nödvändiga och efter vilka principer dessa görs. Det krävs en bred och öppen
demokratisk debatt där allmänheten, patienter, den medicinska professionen och
politiker deltar.” (Socialdepartementet 1996/97).
Som patienter har vi rätt att bli delaktiga i vårdprocessen och att påverka beslut
som rör den egna vården vilket inte är särskilt kontroversiellt idag. Deltagande
av patienter och medborgare i andra former inom hälso- och sjukvårdssystemet
är mer komplicerat. Det finns mycket som kan göras för att förstärka
patient/medborgarperspektivet i prioriteringar. En utökad roll ger upphov till ett
antal frågor av etisk och praktisk karaktär men är antagligen nödvändig.
I Sverige har vi kommit en liten bit på väg när det gäller en förståelse för de
prioriteringar som är nödvändiga och efter vilka principer dessa görs. Vi är
övertygade om att en översyn i form av en statlig utredning av den etiska
plattformen kan ge näring till en sådan öppen demokratisk debatt, där
allmänheten, patienter, den medicinska professionen och politiker deltar.
Syftet med denna rapport som Lars Sandman är författare till är inte att
argumentera för hur förändringarna i plattformen bör ske utan enbart ge exempel
på tolkningsproblem med syfte att stimulera till debatt kring huruvida det
behövs en ny statlig utredning för att reda ut tolkningsproblem och utveckla
plattformen för att hantera de prioriteringssituationer hälso- och sjukvården
ställs inför i framtiden.

Jag hoppas att denna rapport ska uppmärksamma behovet av en ständigt
pågående process kring de principer och arbetssätt som ska styra prioriteringar
och fungera som ett underlag för breda diskussioner kring den etiska plattformen
och dess ställningstaganden. Likväl som ett underlag för en översyn av
plattformen, men även som underlag för vidare forskning och analys av hur
plattformen ska tolkas och tillämpas. Vi välkomnar alla synpunkter rapporten
som kan bidra till förtydliganden och kompletteringar.
Linköping september 2015
Per Carlsson
Professor, chef för Prioriteringscentrum

FÖRORD – REVIDERAD VERSION
Under våren 2017 blev vi uppmärksammade på att vi i fyra rapporter hade
angett en felaktig källa till ett av de citat som används i beskrivningen av
kostnadseffektivitetsprincipen. Citatet var inte hämtat från den proposition som
ligger till grund för Läkemedelsförmånslagen utan från ett av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut. Det innebär att citatet avspeglar den
tolkning av kostnadseffektivitetsprincipen som TLV tillämpar och inte
lagstiftningen eller dess förarbeten i sig. I denna reviderade version är detta
ändrat och den nya skrivningen återfinns i det sista förklarande stycket med
tillhörande citat i slutet av avsnitt 6.1.

Linköping 2017-04-12
Lars Sandman
Professor, föreståndare Prioriteringscentrum

I

SAMMANFATTNING
Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta
prioriteringssituationer? En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter.

I denna rapport lyfts ett antal tolknings- och tillämpningssvårigheter med den
etiska plattformen för prioriteringar. Syftet med att ta upp dessa svårigheter är
att stimulera till debatt kring huruvida det behövs en ny statlig utredning för att
reda ut tolkningsproblem och utveckla plattformen för att hantera de
prioriteringssituationer hälso- och sjukvården ställs inför. Ett ytterligare syfte är
att stimulera till mer allmän debatt, diskussion och forskning kring hur den
etiska plattformen kan och bör tolkas. Rapporten inleds med ett par inledande
kapitel där bl.a. de tolkningsproblem som tidigare identifierats i
Prioriteringscentrums rapport från 2007, Vårdens alltför svåra val, och de
punkter som återfinns i den norska parlamentariska utredningens direktiv,
presenteras. Därefter görs en systematisk presentation av den etiska plattformen
och en analys av ett antal tolknings- och tillämpningssvårigheter relaterade till
de olika principerna: människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen; till de alternativa principer som avvisas; till
övriga riktlinjer samt i relation till speciella tillämpningsområden. I ett
avslutande kapitel presenteras en lista över de områden som förefaller mest
angelägna att reda ut (alla punkter återfinns i en bilaga i rapporten):
• Synen på sociala förhållanden och hur dessa bör eller inte bör påverka
prioriteringar.
• Synen på kronologisk ålder och dess förhållande till biologisk ålder, samt hur
dessa bör eller inte bör påverka prioriteringar.
• Utrymmet för med- och egenfinansiering inom hälso- och sjukvården.
• Hur man ska betrakta och bedöma svårighetsgrad inom prioriteringsområdet.
• Hur skrivningarna angående lika möjligheter, respektive lika utfall ska tolkas
och appliceras i beslut om prioriteringar.
• Kostnadseffektivitetsprincipen roll i relation till det övriga principerna.
• Hur ställningstaganden i människovärdesprincipen ska påverka beräkningen
av kostnadseffektivitet.
• Rollen för patientens självbestämmande och efterfrågan.
• Synen på aggregering.
• Prioriteringsgruppernas vara eller inte vara och därmed ställning.
• Synen på egenvård inom ramen för den etiska plattformen.
• Plattformens relation till annan lagstiftning och andra initiativ inom hälsooch sjukvårdsområdet.
Kontaktperson: lars.sandman@hb.se
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SUMMARY
What guidance does the ethical platform offer for setting priorities in specific
situations? A review of problems in interpretation and implementation.

This report addresses several problems of interpreting and implementing the
ethical platform for priority setting. One reason for raising these problems is to
stimulate debate concerning the potential need for a new parliamentary
commission to address interpretation issues and development of a platform for
managing the priority setting situations facing health services. Another reason is
to stimulate more public debate, discussion, and research concerning how the
ethical platform can and should be interpreted. The report begins with chapters
presenting the interpretation problems previously identified in the 2007 report,
Resolving Health Care’s Difficult Choices, by the National Centre for Priority
Setting in Health Care and the points raised in the directives for a white paper
commissioned by the Norwegian parliament. This is followed by a systematic
presentation of the ethical platform and an analysis of several interpretation and
implementation problems related to the various principles: the human dignity
principle, the needs and solidarity principle, the cost-effectiveness principle; to
the alternative principles that were rejected; to other guidelines; and in relation
to special areas of implementation. The final chapter presents a list of the areas
that appear to be most urgent to address (all points are presented in an appendix
to the report):
• Views towards social conditions and how these should or should not
influence priority setting.
• Views towards chronological age and its relationship to biological age, and
how this should or should not influence priority setting.
• The potential for co- or self-financing for health services.
• How we should view and judge severity in prioritised areas.
• How documentation on equal opportunities and equal outcomes should be
interpreted and applied in decisions on priorities.
• The role of the cost-effectiveness principle in relation to the other principles.
• How the standpoints in the human dignity principle should influence the
calculation of cost effectiveness.
• The role of patients’ self-determination and demands.
• Views on aggregation.
• The existence (or absence) and position of the priority groups.
• Views towards self care within the framework of the ethical platform.
• The platform’s relation to other legislation and other initiatives in the field of
health services.
Contact person: lars.sandman@hb.se
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1. INLEDNING
1.1 Rapportens syfte
Hälso- och sjukvården ställs dagligen inför olika former av
prioriteringssituationer där man måste bestämma sig för hur man ska använda de
begränsade resurser som finns tillgängliga för vård. Under de senaste 20 åren
har dessa prioriteringsbeslut blivit allt svårare och det förutspås att gapet mellan
tillgängliga resurser och behovet/efterfrågan av hälso- och sjukvård kommer att
öka. Detta beror på sådant som demografiska förändringar, biomedicinsk och
medicin-teknisk utveckling, medikalisering, ökad efterfrågan på hälso- och
sjukvård etc. I Sverige fattade riksdagen 1997 beslut om att dessa prioriteringar
ska vägledas av en etisk plattform. Under knappt tjugo års tid har hälso- och
sjukvården därefter försökt följa denna plattform mer eller mindre systematiskt.
I detta arbete har det uppkommit ett antal situationer där plattformen inte
förefaller ge någon tydlig vägledning eller där den vägledning som ges inte är i
linje med de intuitioner som kan finnas i situationen. Syftet med denna rapport
är att ge en översikt över ett antal sådana tolknings- eller tillämpningssvårigheter
med den etiska plattformen. Utifrån en sådan sammanställning vill vi 1 också
väcka frågan om det finns skäl att förtydliga eller ompröva delar av den etiska
plattformen genom att regeringen tillsätter en ny prioriteringsutredning.
Ytterligare ett syfte är att lyfta fram vanliga tolkningar av den etiska plattformen
som det ser ut idag samt peka på möjliga alternativa tolkningar för att ge
underlag för fortsatt diskussion kring våra prioriteringsprinciper. Det ska dock
betonas att rapporten inte gör anspråk på att vara heltäckande när det gäller att
presentera tolkningssvårigheter utan tar snarare upp ett antal mer framträdande
exempel.

1.2 Utvecklingen av den etiska plattformen i Sverige
För att hantera vårdens prioriteringar tillsattes 1992 en prioriteringsutredning
som kom med sitt betänkande 1995 (Socialdepartementet 1995). I detta
betänkande föreslogs att prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård skulle
vägledas av en etisk plattform med tre principer: människovärdesprincipen,
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

När "vi" används i detta sammanhang refererar det till författaren och Prioriteringscentrum. Även om endast en
person står som författare är rapporten förankrad inom Prioriteringscentrum och kan i stort ses som uttryck för
centrumets samlade uppfattning.
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I utredningsbetänkandet resonerade man kring hur dessa principer skulle tolkas
och man tog även upp alternativa principer som avfärdades (exempelvis
nyttoprincipen och efterfrågeprincipen). Med mindre modifieringar av
plattformen utformades prioriteringspropositionen, som sedan låg till grund för
att den etiska plattformen infogades i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning,
vilket skedde 1997 (Socialdepartementet 1996/97:60). I utskottsbehandlingen av
propositionen antogs den utan några substantiella ändringar (Socialutskottet
1996/97:SoU14).
Den etiska plattformen utgjorde även en viktig grund för Lagen om
läkemedelsförmåner (Socialdepartementet 2001/02:63). Denna lags förarbeten
kan dock tolkas som att det skett vissa modifikationer av plattformen,
framförallt när det gäller rangordningen mellan principerna (se nedan) och
därmed ett utökat utrymme för att ta hänsyn till kostnadseffektivitet i samband
med prioriteringar.
De skrivningar om prioriteringsprinciper som finns i lagen men även förarbetena
är knapphändiga och kräver uttolkningar. Regeringen gav i början av 2000-talet
Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en föreskrift om hur prioriteringar skulle
gå till i praktiken. Denna föreskrift kom aldrig till stånd. För att stödja en
konkret tillämpning av prioriteringsprinciperna utformades istället en
operationaliserad modell, lämpad som stöd för vissa typer av prioriteringsbeslut.
Modellen kallas för Nationell modell för öppna prioriteringar och baseras på den
etiska plattformen. Initiativet togs av Socialstyrelsen i samband med utarbetande
av de första nationella riktlinjerna inom hjärtområdet som skulle inkludera
explicita prioriteringar. Modellen förfinades och dokumenterades i samverkan
mellan ett antal olika aktörer inom hälso- och sjukvården: myndigheter,
professions/ fackförbund, landsting/regioner och Prioriteringscentrum (Carlsson
m.fl. 2007). Modellen har senare utvecklats (Broqvist m.fl. 2011). Den
nationella modellen (eller versioner av den) har använts i arbetet med nationella
riktlinjer vid Socialstyrelsen, likväl som inom landstingsspecifika,
klinikspecifika, eller professionsspecifika prioriteringsarbeten. Utöver detta
tillämpar även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) den etiska
plattformen (delvis med utgångspunkt från den nationella modellen) i sina
beslut. Erfarenhet av att ha varit delaktiga i en stor andel av dessa
prioriteringsarbeten, antingen som konsulter och/eller i en utvärderingsfunktion,
ligger till grund för den översikt av tolkningssvårigheter som presenteras i denna
rapport (se Prioriteringscentrums hemsida för en uppsättning rapporter som
redovisar sådana erfarenheter) 2.

Lars Sandman, som författat denna rapport, har exempelvis deltagit i arbetet med ett tiotal nationella riktlinjer
och deltagit i 40-50 prioriteringssessioner inom ramen för detta arbete.
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På uppdrag av Socialstyrelsen följde Prioriteringscentrum upp
implementeringen av intentionerna i riksdagsbeslutet och utvärderade den etiska
plattformen. Detta resulterade 2007 i rapporten Vårdens alltför svåra val
(Prioriteringscentrum 2007).
I denna rapport redovisades att det fanns stöd för grundtankarna i plattformen
men att det samtidigt fanns oklarheter som skulle kunna föranleda en revision. I
rapporten presenterades ett förslag till en sådan revision. Socialstyrelsen
förordade en sådan revision i sin rapportering till Regeringen. Någon sådan har
ännu inte realiserats.
Sedan 2007 har dock den medvetna användningen av den etiska plattformen i
olika prioriteringsarbeten ökat. Detta har resulterat i en mängd nya erfarenheter
och reflektioner kring oklarheter som kräver tolkning för att plattformen ska
kunna ge vägledning. Ett flertal sådana tolkningar har skett (mer eller mindre
explicit) för att hantera de frågor som uppkommit. Exempel på dessa återfinns
inom ramen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer, liksom inom ramen för
andra prioriteringsarbeten som Prioriteringscentrum varit inblandade i (se
exempelvis Prioriteringscentrums rapportserie). Likaså har det skett en viss
teoretisk diskussion och analys av den etiska plattformen, framförallt inom
ramen för Prioriteringscentrums forskningsverksamhet, men även i relation till
statliga utredningar, lagstiftning etc. (exempel på detta är tolkning av
plattformen i relation till lagstiftningen för vård till personer utan nödvändiga
tillstånd, och i relation till behandling av sällsynta tillstånd inom ramen för
Läkemedels- och apoteksutredningen) (Carlsson m.fl. 2012, Carlsson m.fl.
2015). I skrivande stund pågår ett arbete vid TLV för att tolka den etiska
plattformen i relation till frågor om kostnadseffektivitetsbedömningar,
svårighetsgrad och effekten av åtgärder.
Dessa tolkningsarbeten väcker frågan om det finns ett behov av en mer generell
översyn av den etiska plattformen för att kunna ge tydligare vägledning. Detta är
naturligtvis kopplat till vilken funktion den etiska plattformen ska ha.
Prioriteringscentrums tidigare etiske rådgivare Per-Erik Liss pekade i Vårdens
alltför svåra val på tre olika funktioner som en uppsättning principer kan ha;
symbolisk, motiverande och vägledande funktion (Prioriteringscentrum 2007).
Plattformen kan vara vägledande, även om den fungerar mer som ett
diskussionsunderlag snarare än en konsekvent uppsättning av principer, som ska
ge konkret vägledning i de flesta prioriteringssituationer som kan uppstå (SMER
2013). Å andra sidan kan det vara lättare att få konsensus kring mer vaga
principer och det kan ifrågasättas om det går att formulera principer som ger
konkret och specifik vägledning i det flesta prioriteringssituationer. Samtidigt, ju
mindre av konkret vägledning den ger, desto större blir utrymmet för olika
tolkningar och därmed även för ett visst godtycke tillämpningen.
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I detta sammanhang förutsätter vi att syftet med den etiska plattformens är att
vara vägledande och i den mån plattformen kan förtydligas för att ge tydligare
vägledning finns det skäl att förtydliga den. Samtidigt är en slutsats utifrån dessa
reflektioner att plattformens vägledande funktion förmodligen bör vara föremål
för ständig diskussion och att det är omöjligt att en gång för alla slå fast en
uppsättning principer som inte behöver revideras.
Dock, för att en uppsättning principer ska bli allmänt kända och accepterade kan
de inte bli föremål för ständig revision. Följaktligen behöver olika aspekter kring
den etiska plattformen och dess vägledning balanseras mot varandra.
I de prioriteringsarbeten som företrädare från Prioriteringscentrum varit
inblandade i har vi dock mött förväntningar på från hälso- och sjukvårdens
aktörer på att plattformen ska ge vägledning och i debatten kring prioriteringar
hänvisas ofta till skrivningar i den etiska plattformen (se exempelvis (SMER
2013, Engström 2015). Hur långt man kan komma i ambitionen att förtydliga
den etiska plattformen och därmed hur långt man kan tillfredsställa dessa
förväntningar är en senare fråga. I detta sammanhang försöker vi i första hand ge
en överblick av tolkningssvårigheter som plattformen förefaller ge upphov till.
Detta sker dels i ljuset av praktiska erfarenheter av att ha tillämpat plattformen,
dels i ljuset av den filosofisk-etiska rättvisediskurs som sett en kraftfull
utveckling sedan den etiska plattformen utformades i mitten på 1990-talet, samt
utifrån de erfarenheter som utvecklingen av riktlinjer i andra länder gett upphov
till.
Utifrån ambitionen att överblicken av tolkningssvårigheter ska väcka frågan om
en översyn vill vi här kortfattat redovisa utgångspunkterna för det pågående
utvecklingsarbete som skett i vårt grannland Norge.

1.3 Parlamentarisk översyn av de norska prioriteringsprinciperna
Norge har under en längre tid haft etiska principer för prioriteringar som
påminner om vår plattform. De prioriteringskriterier som används i Norge i
nuläget är ett resultat av den andra prioriteringsutredningen, den så kallade
Lönning-utvalget (Lönning II) som leddes av biskop Inge Lönning. De kriterier
som gällt sedan dess är 1) Svårighetsgrad, 2) Potentiell effekt av åtgärd, och 3)
Kostnadseffektivitet (NOU 1997). Efter har varit i bruk under ett antal år så har
dock den norska regeringen tillsatt en ny prioriteringsutredning, det så kallade
Norheim-utvalget (efter professor Ole Norheim), som presenterade sitt förslag
under november 2014 (NOU 2014). Utredningens förslag är föremål för bred
diskussion i Norge och ett förslag till förändringar förväntas först under 2016
(en sammanfattning av förslaget återfinns i Bilaga 1).
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Det är dock intressant att ta del av de punkter som den norska regeringen menar
behöver ses över. Flertalet av de problem som finns i Norge och de
frågeställningar som utredningen arbetat med gäller även för Sverige. Uppdraget
för den norska prioriteringsutredningen består av en översyn av följande mer
principiella punkter (fritt översatt):
• Hur svårighetsgradskriteriet kan användas på ett systematiskt och konsistent
sätt.
• Gränserna för hur liten effekten av en åtgärd kan vara för att uppfylla det
nyttokriterium som den norska etiska plattformen innehåller.
• Nyttobegreppet i relation till livsförlängande behandling i livets slutskede.
• Om nytta värderas olika mellan hälso- och sjukvården och dess företrädare,
och patienter och hur det påverkar prioriteringsbesluten.
• Hur kostnadseffektivitetskriteriet ska användas vid prioriteringsbeslut.
• Huruvida ålder ska vägas in vid prioriteringsbeslut.
• Huruvida brist på alternativ behandling ska vägas in vid prioriteringsbeslut.
• Hur behandling av sällsynta tillstånd, med små patientgrupper och
personaliserad behandling ska prioriteras.
• Huruvida behandling kan leda till innovationer ska vägas in i
prioriteringsbeslut.
• Huruvida det ska finnas en rangordning mellan existerande och eventuella
nya prioriteringskriterier.
Utöver dessa mer principiella ställningstaganden har utredningen även haft i
uppdrag att se över hur prioriteringar kan genomföras inom hälso- och
sjukvården, vilket innefattar att se över:
• Rollen för så kallade prioriteringsvägledare.
• Huruvida och i vilken utsträckning egenfinansiering eller medfinansiering av
vård kan användas.
• Huruvida QALY (kvalitetsjusterade levnadsår) är ett lämpligt mått i
hälsoekonomiska värderingar inom norsk hälso- och sjukvård.
• Huruvida det ska införas gränser för vad som är ett rimligt förhållande mellan
kostnad och effekt, och huruvida sådana gränser i så fall skilja sig beroende
på prioriteringssituation.
• Konkreta prioriteringsverktyg som kan stödja en systematisk användning av
fastslagna prioriteringskriterier.
• Processer för brukarmedverkan, öppenhet, förankring och implementering.
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Ett flertal av dessa frågeställningar har uppkommit även i relation till den
svenska etiska plattformen (vilket redovisas nedan), men här finns även exempel
på punkter som skulle vara relevanta att belysa i relation till vår etiska plattform
(även om de inte konkret uppkommit i den svenska kontexten). Exempel på
sådana punkter är kopplingen till innovationer eller de mer processorienterade
punkterna kring genomförandet.

1.4 Några sammanfattande reflektioner utifrån
bakgrundsbeskrivningen
Denna bakgrundsbeskrivning pekar på att den praktiska tillämpningen av den
etiska plattformen har gett upphov till en rad frågeställningar kring hur den ska
tolkas. Den lagstiftning som tillkommit, framförallt på läkemedelsområdet,
förstärker dessa tolkningssvårigheter. Den internationella filosofisk-etiska
diskussionen kring rättvisa har utvecklat förståelsen av olika rättviseprinciper på
ett sätt som ger nya perspektiv på den etiska plattformen. Generellt förefaller
prioriterings- och rättvisefrågorna vara av den karaktären att de kräver en
ständigt utvecklad diskussion och därmed en översyn av fastslagna principer. I
Norge har man utifrån detta dragit slutsatsen att det finns behov av en översyn
av deras principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Allt
detta pekar på att även Sverige skulle kunna ha goda skäl att göra en översyn,
t.ex. genom en statlig utredning, av den etiska plattformen för prioriteringar. I
denna rapport ges en kortfattad presentation och analys av ett antal
frågeställningar som identifierats i relation till den etiska plattformen och dess
tillämpning. En viktig utgångspunkt för denna presentation har varit den analys
som gjordes av den etiska plattformen i Vårdens alltför svåra val
(Prioriteringscentrum 2007).
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2. VÅRDENS ALLTFÖR SVÅRA VAL
I Vårdens alltför svåra val presenteras brister, oklarheter och förslag till
förtydliganden av den etiska plattformen (Prioriteringscentrum 2007). Denna
rapport fokuserar på de brister och oklarheter som identifieras i rapporten. Dessa
sammanfattas på följande sätt ((Prioriteringscentrum 2007), s. 96f):
• Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma rätt, men
nuvarande etiska plattform anger inte i tillräcklig grad vad det är människor
har rätt till. Mål och uppgift för hälso- och sjukvården är därför inte angivet.
• Rangordningen mellan behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen är för kategorisk. Detta innebär att
rangordning av åtgärder bör ske enbart utifrån behov. Det vill säga; en
behandling som syftar till att åtgärda ett behov kan i praktiken komma att
rangordnas högt trots att kostnaden är mycket hög per hälsovinst.
• Utredningen använder en begränsad definition av begreppet vårdbehov.
Behov av vård föreligger i första hand om ohälsan eller den låga
livskvaliteten utgörs, eller är orsakad, av sjukdom eller skada. Därmed blir
lidandets orsak och inte dess svårighet avgörande vid prioriteringsbeslut.
Propositionen ger även uttryck för en vidare syn på vårdbehov. Enligt denna
kan också lidande som inte orsakats av skada eller sjukdom ge upphov till
vårdbehov. Förarbetena ger således uttryck för olika definitioner av
vårdbehov. Behovs-solidaritetsprincipen är oklar även på andra punkter.
Vilka bör inkluderas i bedömningen av behovets svårighetsgrad? Bör
behovets varaktighet och dess ersättlighet ingå vid rangordning av
vårdbehov?
• Solidaritetsprincipen innehåller vaga formuleringar som kan leda till
missförstånd. Det är oklart hur åtgärder för att fånga ej uttryckta vårdbehov
bör rangordnas i förhållande till åtgärder avsedda för redan kända vårdbehov.
• Tillämpningen av kostnadseffektivitetsprincipen är för begränsad. Den bör
enligt utredningen endast tillämpas vid val mellan behandlingar för en och
samma sjukdom. Detta innebär att vårdbehov orsakade av olika sjukdomar
rangordnas utan hänsyn till vad det kostar att åtgärda det i relation till vad
behandlingen leder till. En vidare tillämpning innebär att principen kan
tillämpas även vid val mellan t.ex. sjukdomar eller sjukdomsgrupper.
Dessutom är principen alltför vagt formulerad avseende kostnader och
effekter. Detta ger upphov till olika tolkningar vilket kan leda till minskat
förtroende för tillämpning av principen och omöjliggöra jämförelser mellan
olika mätningar.

8

• Det är antagligen viktigt att skilja på principens tillämpning vid prioritering
av enskilda patienter respektive prioriteringar av grupper (policynivån).
• Det finns litet skrivet i utredningen som behandlar individens eget ansvar
förutom några rader om att uppmuntra till egenvård. Det saknas en princip
som vid prioriteringsbeslut stöder valet att patienter/medborgare själva haft
ansvar för att utföra eller ombesörja vården.
• Utöver detta ställer sig rapporten även kritisk till de prioriteringsgrupper som
presenteras i utredningen och propositionen, eftersom dessa ger en alltför
grov vägledning för de prioriteringar som behöver göras och inte heller tar
hänsyn till effekten av de åtgärder som man sätter in mot de behov som
redovisas i grupperna. Rapporten ställer sig även kritisk till tanken att alla
effektiva vårdåtgärder inom en viss sjukdoms-/diagnosgrupp skulle ges
samma prioritet och att all vård av personer med nedsatt autonomi ges högsta
prioritet. När det gäller skrivningar kring vårdåtgärder utan nytta efterlyses
ett förtydligande av vad det innebär. Likaså pekar man på att relationen
mellan den etiska plattformen och annan lagstiftningen behöver klargöras.
Även när det gäller kravet på öppenhet, kritiken mot att använda mallar och
kriterier, ansvarsfördelningen för prioriteringar samt möjligheten att tillämpa
samma etiska principer inom andra delar av välfärdssektorn efterlyser man
förtydliganden (se kapitel 8 nedan för en utvecklad diskussion kring dessa
aspekter).
I den fortsatta rapporten kommer ovanstående punkter tillsammans med
ytterligare aspekter som identifierats sedan den rapporten presenterades att
diskuteras. När Vårdens alltför svåra val presenterades 2007 fanns det relativt
lite konkret erfarenhet av att tillämpa den etiska plattformen och därmed är
punkterna ovan framförallt ett resultat av en teoretisk analys. Sedan dess har det
dock skett en ökad praktisk tillämpning av plattformen och den teoretiska
analysen kan därmed kompletteras med frågeställningar som uppkommit i dessa
praktiska tillämpningar av den etiska plattformen.
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3. DEN ETISKA PLATTFORMENS STRUKTUR OCH LEGALA
BAKGRUND
Efter denna bakgrund låt oss nu ge oss i kast med rapportens huvudsyfte och
titta närmare på den etiska plattformen 3 och de problem som den förefaller ge
upphov till.
Prioritering av gemensamt finansierade vård- och omsorgsåtgärder inom det
svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska ske utifrån den etiska plattformen för
prioriteringar som riksdagen beslutat om. Plattformen består av tre principer:
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen. Plattformen består också av de tolkningar som
ges av dessa principer samt ytterligare riktlinjer och vägledning som ges i de
förarbeten som ligger till grund för plattformen. I huvudsak ligger tre olika
dokument till grund för den tolkning av den etiska plattformen som presenteras i
denna rapport. Prioriteringsutredningens förslag (Socialdepartementet 1995),
Prioriteringspropositionen (Socialdepartementet 1996/97:60) och protokollet
från utskottsbehandlingen i Socialutskottet (Socialutskottet 1996/97:SoU14).
Eftersom utskottsbehandlingen inte resulterade i några ändringar av de förslag
som presenterades i propositionen, kommer fokus att ligga på utredningens och
propositionens förslag. I de fall där det finns skillnader mellan proposition och
utredning noteras detta och ger upphov till en oklarhet kring vilken tolkning som
framförallt ska vara vägledande. Även om man kan betrakta propositionen som
ägande större giltighet än utredningsförslaget, dras inte automatiskt slutsatsen att
ett utelämnande av ett ställningstagande i utredningen innebär ett medvetet
ställningstagande emot utredningens förslag (om inte detta explicit sägs i
propositionen). Det förslag som redovisades i propositionen har delvis infogats i
hälso- och sjukvårdslagen. Dock kan det vara värt att notera att principerna dels
har infogats på olika ställen (människovärdesprincipen och behovssolidaritetsprincipen i portalparagrafen och kostnadseffektivitetsprincipen längre
ner i lagen), dels inte infogats med den formulering som återfinns i
propositionen. Snarare har man infogat principernas anda i hälso- och
sjukvårdslagen – något som i sig kan ge upphov till viss oklarhet.

Begreppet den etiska plattformen kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att det endast refererar till de tre
explicita principerna och att alla skrivningar om hur dessa ska tolkas, samt alla tillägg i form av riktlinjer etc. ska
betraktas som just tolkningar av och tillägg till den etiska plattformen. En annan tolkning är att begreppet den
etiska plattformen betecknar hela den uppsättning av principer, riktlinjer och tolkningar som kan anses vägleda
prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård. För enkelhetens skull väljer vi i detta sammanhang den senare
tolkningen, vilket innebär att referenserna till den etiska plattformen inkluderar alla dessa aspekter.

3
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Den etiska plattformen refereras även till i den lagstiftning som ligger till grund
för läkemedelssubventioner (se 15§ Lag om läkemedelsförmåner, 2002:160
(Socialdepartementet 2001/02:63). När det gäller kostnadseffektivitetsprincipen
blir det aktuellt att hänvisa även till denna lagstiftning och dess förarbeten,
eftersom det där framträder en annan bild av kostnadseffektivitetsprincipens
ställning i relation till de andra principerna.
Det följande kapitlet inleds med att analysera varje princip och dess tolkningar
för sig. Därefter tas även andra riktlinjer som ingår i plattformen upp.
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4. MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN
4.1 Människovärdesprincipen enligt förarbetena
Människovärdesprincipen formuleras på följande sätt:
Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga
egenskaper och funktioner i samhället. (Socialdepartementet 1996/97:60)

Den explicita formuleringen av människovärdesprincipen säger endast något om
på vilka grunder prioritering inte får ske, dvs. baserat på personliga egenskaper
hos patienten och/eller patientens funktion i samhället. Den kan i den
formuleringen betraktas som en basal likabehandlingsprincip (SMER 2013).
Principen i sig säger dock inget mer om vad som avses med personliga
egenskaper och funktioner i samhällen. I prioriteringspropositionen görs dock
följande tolkning:
Att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla
förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i
egenskap av det hon har eller gör. Människovärdet innebär att alla människor
har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett
värdigt liv) som skall respekteras och att i dessa avseenden är ingen förmer än
någon annan.’ (Socialdepartementet 1996/97:60)

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

I en vidare tolkning av människovärdesprincipen sägs att:
Det är en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att
generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller
ekonomiska och sociala förhållanden. Däremot är det förenligt med de etiska
principerna att i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar
nyttan av medicinska åtgärder. (Socialdepartementet 1996/97:60)

I propositionen görs bedömningen att det är oförenligt med
människovärdesprincipen att prioritera på basis av sociala förhållanden (här
används även begreppen social funktion, social ställning eller social status),
ekonomisk ställning, kronologisk ålder, eller om behoven uppkommit genom en
negativ livsstil eller kan anses vara självförvållade.

12

Prioriteringsutredningen gör en distinktion mellan kronologisk och biologisk
ålder, där kronologisk ålder är den ålder som är kopplad till födelsetidpunkt,
medan biologisk ålder avgörs av organens och kroppens funktion.
Människovärdesprincipen tillåter inte att man tar hänsyn till kronologisk ålder
hos patienten eller att man tillämpar generella kronologiska åldersgränser vid
prioriteringar. Om inte den kronologiska åldern generellt är förknippad med
omständigheter som begränsar eller påverkar effekten av en behandling. En
patients biologiska ålder i form av nedsatta fysiologiska resurser – som påverkar
möjligheten att tillgodogöra sig åtgärder, eller som leder till att riskerna med en
åtgärd överväger nyttan eller leder till risk för allvarliga komplikationer – kan
dock vägas in.
Likaså betonar Prioriteringsutredningen att låg födelsevikt ”i sig” inte får utgöra
grund för prioritering, utan att det måste göras en individuell bedömning av
patientens förutsättningar att tillgodogöra sig de åtgärder som övervägs
(Socialdepartementet 1995).
Att självförvållade skador och sjukdomar eller en skadlig livsstil skulle kunna
ligga till grund för prioritering avvisas av propositionen på grundval av skäl som
att kunskapen om orsakssambanden mellan val/livsstil och sjukdom/skada
saknades, när patienten gjorde de val som kan ha orsakat sjukdomen/skadan
samt att ärftliga faktorer kan påverka huruvida sjukdomen/skadan uppkommer. I
Prioriteringsutredningen nämns ytterligare skäl som att det kan finnas sociala
förhållanden som påverkar våra val och vår livsstil på ett sätt som vi som
enskilda personer inte kan ses som ansvariga för – att det är svårt att avgränsa
vad som är en skadlig livsstil från icke-skadliga livsstilar (Socialdepartementet
1995). Däremot kan livsstilen vägas in i det enskilda fallet när det bedöms om
patienten kommer att ha nytta av åtgärden ifråga, givet patientens fortsatta
livsstil. I den slutgiltiga propositionen slås det fast att i vissa fall kan det vara
motiverat att ställa krav på motprestationer när det gäller livsstil i relation till om
en åtgärd ska erbjudas eller inte.
Propositionen avvisar att patientens ekonomiska ställning ska få spela roll för
huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Man
menar att i princip ska patientens förmåga att kunna betala för sin vård inte få ha
något inflytande på väntetidens längd eller vården medicinska kvalitet.
Detsamma gäller patientens sociala förhållanden (här används också begreppen
patientens sociala ställning, sociala funktion eller sociala status), eller om
patienten har vissa ansvarsförhållanden.
Propositionen konstaterar dock att människors lika värde och lika rätt inte ger
någon direkt vägledning vid prioriteringar.
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Människovärdesprincipen kompletteras därför med behovs-solidaritetsprincipen
och kostnadseffektivitetsprincipen.

4.2 Tolkningsproblem i relation till människovärdesprincipen
Detta avsnitt inleds med frågan om vad vi som patienter har rätt till enligt
principen, därefter analyseras propositionens tolkningar av vilka hänsynstagande
som inte är tillåtna respektive vilka som är tillåtna och de tolkningsproblem som
är förknippade med dessa.
4.2.1 Samma rätt till vad och för vem?
I Vårdens alltför svåra val uppmärksammades att människovärdesprincipen inte
ger svar på frågan om vad vi som patienter har samma rätt till
(Prioriteringscentrum 2007). SMER gör tolkningen att människovärdesprincipen
framförallt ska ses som en likabehandlingsprincip i prioriteringssammanhang
(SMER 2013). Detta väcker dock frågan om i vilken bemärkelse patienter ska
likabehandlas inom hälso- och sjukvården.
Denna fråga har bl.a. väckts i samband med diskussionen kring s.k.
särläkemedel, eller läkemedel riktade mot sällsynta tillstånd. Dessa läkemedel
kännetecknas normalt av att de har en mycket låg kostnadseffektivitet, dvs. en
mycket hög kostnad per hälsovinst (t.ex. vunnen QALY 4). Om man tillämpar
likabehandling med avseende på svårighetsgrad och kostnadseffektivitetskvot så
leder det till att patienter med sällsynta och vanliga tillstånd med samma
svårighetsgrad, kan få olika tillgång till behandling när kostnaden för läkemedlet
är högt. Om man däremot tillämpar likabehandling med avseende på tillgång till
behandling måste man acceptera olika kostnadseffektivitetsgränser för
behandling av sällsynta och vanliga tillstånd (se (Carlsson m.fl. 2012, SOU
2014, Carlsson m.fl. 2015)). Möjligen kan man här få viss vägledning i Behovssolidaritetsprincipens skrivningar om lika möjligheter till vård och lika utfall
med avseende på hälsa (se nedan) – men det är inte klart uttalat i plattformen.
Ytterligare en fråga som uppkommit i samband med detta är vilka som omfattas
av denna likabehandlingsprincip. I samband med att Prioriteringscentrum
analyserade frågan om vård som inte kan anstå för papperslösa personer
aktualiserades frågan om dessa personer omfattas av människovärdesprincipens
likabehandling eller inte (Sandman m.fl. 2014).

4

QALY = Quality Adjusted Life-Years – livskvalitetsjusterade levnadsår.
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Punkter att utreda:
• Vilka omfattas av människovärdesprincipen?
• Vad ska patienter/personer behandlas lika med avseende på enligt
människovärdesprincipen?
• Behöver människovärdesprincipen formulera vad patienter/personer har lika
rätt till eller kan det hanteras av någon annan princip?
4.2.2 Kronologisk respektive biologisk ålder
Människovärdesprincipen säger att hälso- och sjukvården inte får ta hänsyn till
kronologisk ålder, men att den får ta hänsyn till biologisk ålder i den mån det
påverkar nyttan hos de åtgärder som används. Detta ger upphov till ett antal
olika frågor.
En del människor har en intuition att den kronologiska åldern är en viktig faktor
att väga in vid prioriteringar, exempelvis att det är viktigare att satsa resurserna
på unga personer än äldre personer som redan levt större delen av sitt liv. Detta
kommer även till uttryck i filosofisk rättvisediskussion där man återfinner
förslag på att ett lika utfall av hälsa och livskvalitet ska ses över ett helt liv
(Daniels 2013, Ottersen 2013). Det finns också en mängd empiriska studier som
visar att människor ofta vill ge förtur åt yngre framför äldre. Hänsyn till
kronologisk ålder och biologisk ålder förefaller impliceras i hälsoekonomisk
teoribildning. Exempelvis vid beräkningen av hälsovinsten hos botande eller
livstidsverkande åtgärder så gynnas den som är ung och kan gagnas under ett
större antal år, än den som är gammal och endast kan gagnas under ett kort antal
år (Tsuchiya 2000). En fråga är om det utifrån detta finns skäl att modifiera
ställningstagandet mot att väga in hälsovinster långt fram i tiden, oavsett om det
baseras på kronologisk eller biologisk ålder i den etiska plattformen (jfr ovan
den norska översynen som har föreslagit att man bör väga in den livstidsförlust
av QALY en patient drabbas av när hen har ett visst tillstånd, vilket implicit tar
hänsyn till kronologisk ålder (NOU 2014)).
Även om det finns starka skäl för att behålla ställningstagandet kring
kronologisk och biologisk ålder så förefaller det kräva ett antal klargöranden.
För det första hur kronologisk ålder förhåller sig till biologisk ålder. För det
andra, i vilken utsträckning det är tillåtet att ta hänsyn till biologisk ålder. För
det tredje, vilka konsekvenser det får för hur kostnadseffektivitet bör beräknas.
När det gäller sambandet mellan kronologisk och biologisk ålder finns det
naturligtvis ett statistiskt samband mellan en viss kronologisk ålder och de
biologiska förutsättningar en person har för att tillägna sig en viss åtgärd, eller
vilken effekt en sådan åtgärd har. En 80-åring är därmed normalt sett i sämre
biologiskt skick än en 40-åring.
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Samtidigt förefaller dessa mått vara alltför grova för att kunna ge en bra
bedömning av huruvida en viss grupp kan tillägna sig en åtgärd eller hur
patientgruppen påverkas av en viss åtgärd. På individnivå är de särdeles
olämpliga att använda som ett sådant mått, eftersom den biologiska variationen
för individer i en viss kronologisk ålder är stor. Att uttrycka den biologiska
åldern i termer av just kronologisk ålder riskerar att leda till en implicit hänsyn
till kronologisk ålder. Termen biologisk ålder förefaller alltså leda tankarna fel
och det skulle kunna vara bättre att ersätta termen med en beteckning som bättre
avspeglar innehållet i den bedömning som kan behöva göras. Eller att helt enkelt
fokusera på vad som påverkar effekten av den åtgärd som sätts in oavsett vilka
faktorer detta rör sig om.
Detta är även kopplat till den andra frågan, dvs. i vilken utsträckning är hänsyn
till en persons biologiska ålder (eller status) tillåtet? Hur stor negativ inverkan
ska gruppens eller individens biologiska status ha på effekten för att räknas in?
Vilka ökade risker för komplikationer eller biverkningar ska krävas? Om även
mindre avvikelser från normalpopulationen ifråga kan ligga till grund för andra
prioriteringar, riskerar det att drabba relativt stora grupper och framförallt
grupper med en högre kronologisk ålder negativt.
Det behöver tydliggöras hur svårighetsgrads- och effektbedömningar ska ske.
Om ålder och den förväntade nytta som kommer av att personen har en viss
återstående livslängd inte ska spela någon roll alls kommer utfallet givetvis blir
annorlunda än om den framtida förväntade nyttan bedöms utifrån återstående
livslängd. Ett specifikt problem med att inte kunna väga in kronologisk ålder är
hur man betraktar varaktighetens betydelse för svårigheten hos ett visst tillstånd.
När det gäller tillstånd som kommer att vara livslånga om inget görs åt dem så
kommer uppenbarligen yngre personer som drabbas av tillståndet också ha en
längre varaktighet av detta. Detta avspeglas i den internationella litteraturen
kring svårighetsgrad där ett angreppssätt (som exempelvis visar sig i det norska
förslaget) är tanken på ”absolute shortfall” (som här översätts till ”absolut
hälsoförlust”) som ett resultat av sjukdom och ohälsa. Absolut hälsoförlust
innebär att man beräknar hur mycket en person förlorar i termer av QALY över
livet av att drabbas av ett visst tillstånd i relation till en normalpopulation
(Ottersen 2013). Med ställningstagandet mot att väga in kronologisk ålder
förefaller det omöjligt att använda sig av ett mått som absolut hälsoförlust,
eftersom det kräver att kvantifiering av varaktigheten hos tillståndet över livet
(eller upp till en viss referensålder, exempelvis 80 år). Förbudet mot att ta
hänsyn till kronologisk ålder kan alltså implicera att en kort varaktighet
(beroende på att personen har ett kort förväntat återstående liv) kommer att
behöva betraktas som lika allvarligt som en lång varaktighet. Samma problem
uppstår när ett tillstånds påverkan på en persons livslängd ska bedömas.

16

Enligt en strikt tolkning av ställningstagandet mot att väga in kronologisk ålder
är det inte möjligt att titta på förlust av liv i relation till en optimal livslängd om
inget görs (Sandman och Tinghög 2011).
Punkter att utreda:
• Bör människovärdesprincipen öppnas upp för att ta hänsyn till kronologisk
ålder? I vilken utsträckning och hur i så fall?
• Vilken koppling har biologisk till kronologisk ålder? Finns det skäl att
använda en annan terminologi för att bättre avspegla det som biologisk ålder
är tänkt att väga in?
• I vilken utsträckning bör biologisk ålder vägas in? Hur stor bör den ökade
risken för biverkningar eller komplikationer, eller den minskade effekten
vara för att biologisk ålder ska få påverka prioriteringen?
• Om man håller fast vid ställningstagandet kring kronologisk och biologisk
ålder, bör gränsdragningen mellan dessa påverka beräkningen av
svårighetsgrad och effekt, för att inte förbjudna hänsynstaganden ska vägas
in implicit. Vilka konsekvenser får i så fall det?
4.2.3 Utrymmet för att ta hänsyn till sociala förhållanden
Människovärdesprincipen tar även ställning emot att väga in hänsyn till
patientens sociala ställning, sociala förhållande, sociala funktion eller sociala
status. Här är begreppsanvändningen oklar och dessa olika begrepp förefaller
referera till olika sociala aspekter och situationer.
Att ha en viss social ställning eller status kan tolkas som att personer med en
högre social ställning eller status i samhället inte ska kunna ges företräde inom
vården. Innebär det även att personer med en låg social ställning eller status inte
ska kunna ges företräde – dvs. att inte positiv särbehandling inom hälso- och
sjukvården ska vara möjlig? Det finns klara samband mellan socioekonomisk
status eller situation och ohälsa (Marmot 2005). Detta lyfts även fram i
propositionen. Ett sådant samband kan innebära att det är motiverat att sätta in
hälsoförebyggande åtgärder till dessa grupper, även om det inte finns ett
konstaterat behov på individnivå – är det i så fall förenligt med den etiska
plattformen? (Låt oss återkomma till det i analysen av de uttalanden om lika
möjligheter till vård och lika utfall med avseende på hälsa som återfinns i
relation till behovs-solidaritetsprincipen (nedan)). Eller ska detta snarare ses som
en del av folkhälsoarbetet? Det är dock inte helt klart om folkhälsoarbetet täcks
av den etiska plattformen eller om det är något som ska styras av andra etiska
principer. Folkhälsoarbete förefaller i stor utsträckning behöva laborera med
aggregering (dvs. den sammantagna hälsoeffekten av vissa åtgärder på gruppeller populationsnivå), något som skrivningar i plattformen förefaller ta avstånd
ifrån (se nedan under alternativa principer).
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Men social funktion eller sociala förhållanden behöver inte kopplas till ställning
eller status. Det skulle också kunna tolkas som de ansvarsförhållanden en person
har (något som lyfts fram i propositionen). Här är det dock inte klart vilka
ansvarsförhållanden som avses. Om det handlar om sådant som att man har
ansvar för t.ex. mindre barn eller sjuka närstående, eller om det handlar om det
ansvar man har i sitt yrke eller motsvarande. Detta är en fråga som aktualiserats
i samband med smittskydd och vaccinationer. Är det möjligt att ge företräde för
sjukvårdspersonal till vaccinationer, för att säkra fortsatt vård vid en större
epidemi? De vaccineras i så fall för att de har speciella ansvarsförhållanden
inom ramen för sitt yrke. Detta väcker en större fråga kring om
smittskyddsarbetet ska underordnas den etiska plattformen. I debatten kring nya
dyra hepatit C-läkemedel har det framförts tolkningar av smittskyddslagen som
innebär att den lagen kräver att smittade personer behandlas (oavsett kostnad)
och därmed undantas bedömningar utifrån den etiska plattformen (Lövtrup
2015). Plattformen innehåller skrivningar som innebär att vård som det finns
lagstadgad rätt till, ska anses garanterad resurser (de exempel som ges är
smittskyddslagen, psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och legala
aborter). Här uppstår frågan om vilken vård inom ramen för dessa lagstiftningar
som avses – låt oss återkomma till den frågan längre ner.
Ytterligare en fråga som aktualiserats i detta sammanhang är vilka hänsyn som
kan tas till att personer befinner sig i arbete och därmed bidrar till samhället
genom sin produktivitet. I traditionella hälsoekonomiska bedömningar av
kostnadseffektivitet har man oftast intagit ett samhällsperspektiv där påverkan
på produktiviteten av en viss åtgärd har vägts in. Är det möjligt att göra givet
plattformens uttalanden om social funktion? Samtidigt, om hänsyn inte tas till
påverkan på produktivitet, finns det risk att de offentliga resurser som finns
tillgängliga för hälso- och sjukvård minskar. Likaså att vissa grupper som skulle
kunna få tillgång till vårdåtgärder om produktivitetpåverkan vägdes in, inte får
det beroende på för låg kostnadseffektivitet när dessa aspekter inte vägs in
(Sandman och Heintz 2013). TLV har i sin analys av denna fråga dragit
slutsatsen att detta är problematiskt, men stannat för att alla relevanta kostnader i
samhället förknippade med behandling och sjukdom bör identifieras,
kvantifieras och värderas. Beräkningen bör dock göras både med och utan
inkludering av indirekta kostnader, såsom produktionsbortfall (TLV 2014b).
Överhuvudtaget är frågan om externa effekter central. I den norska utredningen
föreslås att nyttan av en behandling måste betraktas vidare än enbart nyttan för
enskilda patienter. Nytta liksom som nyttoförluster som tillfaller familj och
närstående liksom andra sektorer i samhället bör inkluderas – även om det måste
ske på ett sätt som inte får problematiska rättviseeffekter. Även detta kan
problematiseras i relation till den svenska etiska plattformen.
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Människovärdesprincipens uttalanden kan här tolkas ännu bredare som de
sociala relationer personen befinner sig i och som påverkas av situationen. Här
uppstår frågan om plattformen tillåter att man väger in den påverkan som sker
på personer inom ramen för patientens sociala nätverk och om det leder till ett
större behov. Här uppstår också frågan om huruvida man kan räkna med
patientens sociala nätverk när det gäller att tillfredsställa de vårdbehov som
patienten har (Broqvist m.fl. 2011). Vissa vårdåtgärder (inte minst inom
rehabilitering och habilitering) bygger i stor utsträckning på att det finns
närstående som kan bistå eller bidra till att vårdåtgärden utförs. Utifrån
människovärdesprincipens grundtanke om likabehandling, öppnar sådan hänsyn
upp för att personer med bristande socialt nätverk kan få sämre vård, vilket kan
stödja tolkningen att detta skulle vara problematiskt. I SMERs diskussion om
egen- och medfinansiering (se nästa avsnitt) förefaller man dock göra
bedömningen att påverkan på närstående ska vägas in vid bedömningen av ett
tillstånds svårighetsgrad (SMER 2014). Men det är inget som behandlas explicit
i relation till plattformen.
Punkter att utreda:
• Betydelsen och implikationen av sociala förhållanden är oklar och behöver
förtydligas – eftersom valet av begrepp får olika påverkan på vilka hänsyn
som är möjliga.
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att ägna
sig åt positiv särbehandling inom ramen för exempelvis folkhälsoarbetet?
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att ta
hänsyn till professionella ansvarsförhållanden i samhället – exempelvis i
samband med smittskyddsåtgärder?
• Är smittskyddsarbetet något som omfattas av den etiska plattformens
principer?
• Är folkhälsoarbetet något som omfattas av den etiska plattformens principer?
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att väga in
påverkan på eller vård från närstående (och motsvarande grupper) i samband
med prioriteringar?
4.2.4 Utrymme för att ta hänsyn till ekonomiska förhållanden
Människovärdesprincipen säger att patienters förmåga att betala för sin vård i
princip inte ska få påverka väntetider eller vårdens kvalitet (Socialdepartementet
1996/97:60). Hur tillägget ”i princip” ska tolkas är dock oklart. Oftast signalerar
ett sådant tillägg att det kan få spela viss roll men inte generellt, dvs. att man kan
göra avvikelser från en sådan norm. Vilka avvikelser som skulle kunna göras
specificeras dock inte.
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Är de patientavgifter som tas ut idag förenliga med människovärdesprincipen?
Att inte låta den ekonomiska förmågan påverka tillgång eller kvaliteten på
vården utgår från människovärdesprincipens likabehandlingsprincip. Så länge
patientavgifterna inte förhindrar någon från att söka vård, så förefaller de relativt
oproblematiska och täcks därmed troligtvis inte av plattformens
ställningstagande. Men hur ska egen- eller medfinansiering av vård som kräver
en större ekonomisk insats värderas? Här behöver man förmodligen titta på den
totala finansieringsbördan för en enskild individ snarare än titta på enskilda
åtgärder. Det är också oklart om detta ställningstagande gäller oavsett hur
angelägen vårdåtgärden är, eller om det finns en gradering där mindre angelägna
åtgärder kan egen- eller medfinansieras.
I en situation där inte alla vårdbehov är möjliga att tillfredsställa eller åtgärda
inom ramen för det offentliga åtagandet, uppstår naturligtvis frågan om man som
patient istället kan egenfinansiera vården eller om man genom medfinansiering
kan få en bättre åtgärd inom ramen för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården. När det gäller egenfinansiering som sker utanför det offentliga
åtagandet ger plattformen ingen vägledning, inte heller hur man bör tänka vid
gränsdragning mellan offentlig och privat finansiering (eftersom den endast
reglerar den offentligt finansierade hälso- och sjukvården). Sådan vägledning får
istället sökas på annat håll (se exempelvis (Tinghög m.fl. 2010, Carlsson och
Tinghög 2013, SMER 2014)). Gränsdragningen mellan vad som ska finansieras
offentligt och privat reser frågor kring var hälso- och sjukvårdens ansvar slutar.
Här måste man vara medveten om risken för att det som lämnas till
egenfinansiering också av olika skäl kommer att fördelas mer olikt, eftersom
människor kommer göra olika bedömningar av vilka risker de vill ta, vad de vill
och har råd att finansiera etc. I Sverige finns redan en omfattande
egenfinansiering både av behandlingar med god nytta och låga kostnader, t.ex.
smärtstillande läkemedel, men också behandlingar med tveksam nytta, t.ex.
hostmedicin. Likaså finns det områden som i stor utsträckning egenfinansieras
idag och som inte på ett enkelt sätt kan definieras som icke hälso- och
sjukvårdsbehov, exempelvis inom tandvårdsområdet, olika hjälpmedel och inte
minst glasögon. I den norska utredningen föreslås mer egenfinansiering av
åtgärder med låg prioritet (NOU 2014).
När det gäller egenfinansiering eller medfinansiering inom ramen för det
offentliga åtagandet förefaller människovärdesprincipen inte ge något egentligt
utrymme för detta om man ska tolka skrivningarna strikt. SMER drar i en
rapport kring med- och egenfinansiering slutsatsen att det finns starka etiska
argument mot medfinansiering (utifrån den etiska plattformen), inom ramen för
det offentliga utbudet för att tillägna sig vård av bättre kvalitet.
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I rapporten menar SMER att i de fall patienter önskar en sådan högre eller annan
kvalitet på vården får de söka sig till helt egenfinansierade lösningar utanför den
offentliga vården. De menar dock att egenfinansiering till självkostnadspris för
vissa enklare åtgärder kan accepteras (SMER 2014). I mångt och mycket
förefaller SMER:s tolkning av den etiska plattformen i relation till med- och
egenfinansiering utgå från principen om lika vård utifrån behov tolkad på ett
relativt strikt sätt. De förefaller hävda att om patienten har ett behov av en åtgärd
så bör den i regel erbjudas, fullfinansierad, av den offentliga hälso- och
sjukvården. Detta förutsätter dock att den tillgängliga resurstillgången för hälsooch sjukvården står i paritet till de behov befolkningen bedöms ha. Det förefaller
också förutsätta att det går att göra en meningsfull gränsdragning mellan de
behov som ska finansieras offentligt och de behov eller den efterfrågan som inte
är ett behov och behöver finansieras (något som vi återkommer till i nästa
kapitel). Om det, som vissa analytiker förutspår, uppkommer ett större resursgap
som kräver ransonering även av sådant som patienter idag kan anses ha behov
av, kan synen på med- och egenfinansiering behöva omprövas (SKL 2010). I en
rapport inom ramen för projektet "Uppdrag välfärd" har Anders Anell diskuterat
frågan om medfinansiering. Han argumenterar för att patienter borde kunna få
tillgång till vård genom medfinansiering inom ramen för offentlig vård om det
handlar om vård som landstinget eller regionen prioriterat bort (Anell 2014).
Detta ger uttryck för en något mindre strikt syn på den etiska plattformen.
Punkter att utreda vidare:
• I vilken utsträckning är med- och egenfinansiering av hälso- och sjukvård
förenligt med den nuvarande etiska plattformen?
• Behöver den etiska plattformen förändras med avseende på med- och
egenfinansiering som en del i hanterandet av ett framtida ökande resursgap?
4.2.5 Tidigare och framtida livsstil
I den etiska plattformen tar man ställning emot att generellt väga in tidigare
livsstil när det gäller prioriteringar, eftersom man menar att detta kan ge upphov
till godtycke i behandlingen av olika patienter. Det finns uppenbarligen en hel
del, både etiska och praktiska problem med att ta sådana hänsyn (Sharkey och
Gillam 2010). Med tanke på att det har skett en stark utveckling av diskussionen
kring tidigare val och rättvisa inom den internationella filosofiska
rättvisediskussionen kan det dock finnas skäl att se över argumentationen kring
detta ställningstagande (se exempelvis (Segall 2015)). En sådan översyn kan
också påverka gränsdragningen när det gäller de hänsyn till framtida eller
fortsatt livsstil som plattformen tillåter.
Det är antagligen viktigt att skilja på framåtsyftande ansvar och
tillbakablickande.
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I prioriteringspropositionen uttrycks det som att det kan vara relevant att ibland
väga in hänsyn till fortsatt livsstil i det enskilda fallet om det påverkar nyttan av
en planerad åtgärd. Likaså att det av samma skäl kan finnas anledning att ställa
krav på motprestationer när det gäller livsstil (dvs. att man ska sluta med en viss
livsstil). På ett flertal områden ställs nu sådana krav på motprestationer från
patienters sida när det gäller rökning, viktnedgång etc. inom svensk hälso- och
sjukvård, eftersom detta kan påverka utfallet av de åtgärder patienten ska
genomgå (ffa. när det gäller kirurgiska ingrepp). Svenska läkarsällskapets
etikdelegation har i en skrift påpekat risken med att tillämpa generella krav på
rökstopp för att få tillgång till vård och pekar på oklarheten i denna fråga
(läkaresällskapet 2010). De påpekar även att tillämpningen av sådana krav kan
leda till att grupper som redan i utgångsläget har en sämre hälsa nekas tillgång
till vård. Genom att ta hänsyn till fortsatt livsstil drabbas de som tidigare haft en
hälsovådlig livsstil, eftersom det är patienter som tillägnat sig en viss livsstil
som måste förändra sin livsstil. Går det alltså att göra en sådan gränsdragning på
ett meningsfullt sätt? Likaså är ett viktigt skäl för att inte ta hänsyn till tidigare
livsstil att människors livsstil påverkas av en rad olika faktorer (bl.a. av
socioekonomisk art) som kan göra det svårt att välja en annan livsstil än den de
har. Att dessa faktorer upphör att påverka människor när det gäller deras
framtida livsstil är naturligtvis naivt att tro och kan påverka deras möjlighet att
ändra sin livsstil.
Det finns även ytterligare oklarheter i detta sammanhang som är kopplade till en
sådan gränsdragning. Hur mycket ska risken öka för att krav på motprestation
ska vara acceptabel och än mer, för att åtgärden inte ska erbjudas? Rör det alla
typer av biverkningar? Om det exempelvis endast påverkar det kosmetiska
utfallet, men inte de medicinska problem som ligger till grund för åtgärden? Ju
mindre risker eller biverkningar som tas som intäkt för att inte erbjuda åtgärder
eller ställa krav på motprestation – desto större grupper kommer att drabbas. Här
behövs en utvecklad utredning kring hur hänsyn till fortsatt livsstil ska få vägas
in.
Punkter att utreda och förtydliga:
• Det kan behöva förtydligas på vilka grunder tidigare livsstil eller val inte ska
vägas in vid prioritering.
• Distinktionen mellan tidigare livsstil och val (som inte får vägas in) och
framtida livsstil och val (som får vägas in) kan behöva förtydligas.
• Hur stor inverkan ska framtida livsstil och val ha på behandlingseffekt,
biverkningar eller komplikation för att det ska vara rimligt att väga in det?
• Vad är en rimlig relation mellan hänsyn till framtida livsstil eller val och
ökad ojämlikhet i hälsa för vissa grupper?
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5. BEHOVS-SOLIDARITETSPRINCIPEN
5.1 Behovs-solidaritetsprincipens innehåll och tolkning
Behovs-solidaritetsprincipen säger:
Resurserna bör fördelas efter behov (Socialdepartementet 1996/97:60)

Enligt propositionen innebär principen att mer av hälso- och sjukvårdens
resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Detta även om inte alla får sina
behov tillgodosedda. Det sägs att behovets storlek beror av sjukdomens
svårighetsgrad, men även av dess varaktighet (se nedan att detta modifierats i
tillämpningen av plattformen och nu används begreppet svårighetsgrad som ett
samlingsnamn för båda dessa aspekter). I prioriteringsutredningen kopplas
behovs- solidaritetsprincipen till Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, där
det sägs att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika
villkor för hela befolkningen (Socialdepartementet 1995). Detta menar utredarna
är ett uttryck för solidaritet och syftar till att utjämna skillnader i tillgänglighet,
men även i utfall. Patienters olika förutsättningar när det gäller utgångsläge och
möjlighet att tillgodogöra sig behandling omöjliggör dock en fullständig
utjämning. I propositionen uttrycks detta som att solidaritetsaspekten av
principen innebär en strävan efter lika möjligheter till vård och ett så lika utfall,
när det gäller hälsa och livskvalitet som möjligt i samhället.
Solidaritetsaspekten är även kopplad till att det är väsentligt att särskilt beakta
behoven hos de svagaste grupperna som inte själva kan göra sin röst hörd. Det
innebär dock inte automatiskt att dessa grupper ska få en högre prioritering, utan
endast att deras behov ska bedömas på samma sätt som för andra (starkare)
grupper med motsvarande behov.
I prioriteringsutredningen ges viss ytterligare vägledning kring hur man ska se
på behov:
’De etiska principerna tillämpade på vårdens innehåll ger följande riktlinjer för
såväl politisk/administrativ som klinisk prioritering:
1. Större behov av vård går före mindre behov.
2. Vid sjukdom och skada väger livskvalitetsrelaterade behov i princip lika tungt
som hälsorelaterade behov.
[...]
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4. Människor som till följd av sjukdom eller skada har nedsatt förmåga till
självbestämmande eller tydliggörande av sina behov, liksom barn utan
ansvarsfulla vårdnadshavare förtjänar speciell uppmärksamhet. Det finns dock
olika grad och varaktighet av den nedsatta autonomin, liksom det finns vårdbehov
av varierande styrka. Utredningens prioritering av människor med nedsatt
autonomi får därför modifieras beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.
[...]
(Socialdepartementet 1995), s. 154)

Även i propositionen förefaller ställningstagandet vara att hälsorelaterade behov
inte ska prioriteras framför livskvalitetsrelaterade (vilket sägs explicit här i
prioriteringsutredningen).
5.1.1 Grundbegrepp – behov, nytta och livskvalitet
I propositionen och än mer så i utredningen förs en viss diskussion kring hur
centrala grundbegrepp som behov, nytta och livskvalitet ska förstås i
prioriteringskontexten.
Behov
I propositionen och utredningen skiljer man på hälsorelaterade och
livskvalitetsrelaterade behov. Bot från sjukdom är ett hälsorelaterat behov
medan om sjukdomen eller tillståndet inte går att bota har personen behov av
symtomlindring etc., något som ses som ett livskvalitetsrelaterat behov.
Beroende på situationen kan det ena eller andra vara mer angeläget att
tillgodose, exempelvis sägs de hälsorelaterade behoven vara mer angelägna vid
akuta sjukdomar och skador medan de livskvalitetsrelaterade behoven är mer
angelägna vid kroniska sjukdomar och tillstånd.
Det betonas att man endast har behov av det man har positiv effekt eller nytta
av, och även motsatt att man inte har behov av det som inte förbättrar hälsa eller
livskvalitet. Det sägs vidare att en person har större behov ju svårare sjukdomen
eller skadan är eller ju lägre livskvaliteten är till följd av dessa tillstånd. Enligt
propositionen kräver behovsbedömningen en sammanvägning av sådant som
medicinsk prognos, upplevt lidande, funktionsnedsättning etc.
Patient/individnytta
Enligt ovan ställs det upp ett krav på att ett vårdbehov måste kunna relateras till
en åtgärd med viss nytta eller effekt. Det lyfts fram att nyttan, i form av den
upplevda effekten av en viss behandling. Nyttan kan bedömas olika av patient
och personal, där patienten kan värdera sin livskvalitet högre än vad personalen
gör. Det sägs att nyttan inte får ses i ett snävt behandlingsperspektiv, utan måste
ställas i relation till det breda humanitära sammanhang som hälso- och
sjukvården ingår i.
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Bedömning av nyttan bör grundas på vetenskap och dokumenterat goda resultat
i så stor utsträckning som möjligt, även om det betonas att en komplex
verklighet inte alltid gör detta till ett realistiskt krav. Nytta bör dock
kontinuerligt underkastas vetenskaplig prövning för att denna målsättning ska
kunna uppnås. För att undvika kopplingar till nyttoprincipen och i linje med den
nationella modellen kommer vi i denna rapport dock huvudsakligen att tala om
effekten av en vårdåtgärd, om det inte handlar om en referens till propositionen
där begreppet nytta används.
Livskvalitet
Enligt propositionen har livskvaliteten fysiska, psykiska, sociala och
existentiella dimensioner. Individens egen upplevelse av livskvalitet är
avgörande för hur denna ska bedömas. Man menar att livskvaliteten har speciell
relevans när det gäller insatser i livets slutskede, där medicinska insatser kan
sänka livskvaliteten och där god omvårdnad är centralt.

5.2 Tolkningssvårigheter i relation till behovs-solidaritetsprincipen
När det gäller behovs-solidaritetsprincipen finns det även där en del frågor som
kräver vidare analys och tolkning.
5.2.1 Vad är ett behov och vad ingår i bedömningen av behov?
I Vårdens alltför svåra val redovisas oklarheter när det gäller att förstå vad som
kan anses vara ett vårdbehov enligt den etiska plattformen. Där framgår att
plattformen på vissa ställen förefaller mena att ett vårdbehov måste ha en viss
medicinsk eller biologisk orsak, medan man på andra ställen mer ser till hur ett
visst tillstånd påverkar personens funktion, livskvalitet etc. (oberoende av orsak)
(Prioriteringscentrum 2007). Detta kan relateras till den mer generella
diskussionen kring vad ett vårdbehov är (Gustavsson 2014). I denna diskussion
råder det olika uppfattningar om vilka dimensioner som ska ingå i bedömningen
av ett vårdbehov (exempelvis vilka dimensioner av livskvalitet, påverkan på
livslängd, men också om orsaken till tillståndet spelar någon roll, eller om det
måste finnas någon koppling till normalfunktion etc.). I diskussionen ingår även
frågan om huruvida man bara har vårdbehov upp till en viss gräns eller om alla
områden, där en person kan förbättras med avseende på dessa dimensioner även
innebär att hen har ett vårdbehov. Här kan det krävas att plattformen förtydligas
och placerar sig i det fältet genom att ta ställning i ett antal sådana frågor. Detta
handlar alltså om att reda ut den begreppsliga frågan kring vad ett behov är
innan man infogar detta i en normativ princip för hur man ska förhålla sig till
dessa behov.
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Ytterligare en fråga inom samma fält som berördes under
människovärdesprincipen är hur man ska förhålla sig till närståendes behov,
såväl när det gäller svårighetsgrad och nytta av insatsen, eller behov som snarare
kan kopplas till tredje part (exempelvis det övriga samhället etc.). I vissa fall så
innebär patientens situation (och behov) att det även finns närstående med behov
eller andra parter som kan ha behov i relation till patienten. Om det rör sig om
en patient med demens eller en funktionsnedsättning så är i högsta grad
närstående påverkade och involverade i den situationen – ska i så fall deras
behov vägas in i bedömningen av behovets storlek (dvs. svårighetsgraden) eller
inte. Om det rör sig om en patient med en smittsam sjukdom, innebär det även
behov för det omgivande samhället – ska i så fall detta vägas in vid
bedömningen? Detta är oklart och skrivningarna i människovärdesprincipen kan
tolkas som att de talar emot ett sådant hänsynstagande. Detsamma gäller
naturligtvis bedömningen av nyttan av en viss åtgärd, som också kan påverka
fler parter än patienten eller patientgruppen.
Punkter att utreda:
• Hur ska vårdbehov definieras enligt den etiska plattformen?
• I en sådan definition behöver det exempelvis besvaras vilka dimensioner ska
ingå vid bedömningen av vårdbehov och då om även tredje parts behov/nytta
ska vägas in vid prioriteringar enligt plattformen?
5.2.2 Behov och nytta/effekt
En tolkningsfråga som ofta uppkommer i relation till plattformen är hur
relationen mellan nyttan eller effekten av en viss åtgärd och vårdbehovet ser ut. I
plattformen sägs det att patienten inte har behov av det hen inte har nytta av. I de
riktlinjer som kompletterar principerna sägs även att hälso-och sjukvården inte
bör erbjuda åtgärder utan nytta eller effekt (Socialdepartementet 1996/97:60).
Vissa tolkar det som att nyttan eller effekten av en åtgärd är inbyggd i
behovsbegreppet och därmed även i behovs-solidaritetsprincipen. Andra tolkar
det snarare som om det rör sig om ett minimikriterium som ett vårdbehov måste
uppfylla, dvs. för att vara ett vårdbehov måste det finnas en vårdåtgärd med
någon miniminivå av nytta som åtminstone delvis kan tillfredsställa behovet
(Sandman och Tinghög 2011, SMER 2014). Denna oklarhet skapar viss
begreppsförvirring, framförallt när det gäller förhållandet mellan behov och
svårighetsgrad. Det skapar även oklarheter kring hur plattformen ska tolkas med
avseende på möjligheten att balansera behov och nytta/ effekt mot varandra.
Handlar det om att balansera behov mot kostnadseffektivitet (dvs. behovssolidaritetsprincipen mot kostnadseffektivitetsprincipen), eller bör behov
balanseras mot effekt för att sedan balanseras mot kostnadseffektivitet? Är en
sådan tvådelad balansering redundant eftersom effekten är inbyggd i
kostnadseffektivitetsbedömningen?
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Riktlinjen om att vårdåtgärder utan nytta inte bör erbjudas till patienter inom
hälso- och sjukvården förefaller självklar och lätt att acceptera. Problemet (som
även uppmärksammas i Vårdens alltför svåra val, (Prioriteringscentrum 2007))
är dock att det i klinisk praxis kan vara svårt att avgöra vad det innebär att en
vårdåtgärd saknar nytta. I det norska utredningsförslaget diskuterar man
huruvida det skulle vara möjligt att sätta upp krav på minsta acceptabla nytta
inom hälso- och sjukvården, men sådana förslag avfärdas eftersom det förefaller
svårt att formulera detta på ett generellt giltigt sätt (NOU 2014). Problemet är att
de flesta vårdåtgärder har någon nytta (dvs. den är sällan eller aldrig noll) men
att den kanske generellt är väldigt liten, eller att det endast är en liten andel av
patienterna som får del av åtgärden som också får någon nytta av den. En annan
problematik är att balansen mellan nytta och biverkningar eller negativa effekter
inte är gynnsam. Det saknas dock vidare reflektioner kring dessa aspekter i
propositionen och även om det är omöjligt att ställa upp tydliga kriterier för
detta kan ett utvecklat resonemang ge viss vägledning.
Punkter att utreda:
• Hur ser förhållandet mellan behov och nytta/effekt ut?
• Förutsätter kravet på att man endast kan ha behov av det man har nytta av, en
specificerad miniminivå av nytta/effekt? Var ligger i så fall den och/eller
vilka kriterier är väsentliga att väga in vid en sådan bedömning?
5.2.3 Hälso- respektive livskvalitetsrelaterade behov
I plattformen sägs det att behoven kan vara både hälsorelaterade och
livskvalitetsrelaterade och livskvalitetsrelaterade behov förefaller kunna väga
lika tungt som hälsorelaterade behov (i den mån det finns en sjukdom eller
skada som ger upphov till dessa behov – se ovanstående oklarhet angående
vikten av orsak till behoven). Samtidigt sägs det att vården av rena
livskvalitetsrelaterade behov (då patienterna inte lider av skada eller sjukdom) i
princip inte bör finansieras med offentliga medel, även om de kräver hälso- och
sjukvårdskompetens. En sådan gränsdragning är inte oproblematisk och kräver
vidare utredning. Detta är kopplat till frågor om hur sjukdom, skada, hälsa och
livskvalitet definieras. Barnlöshet utan tydlig medicinsk orsak kan illustrera en
sådan problematik. Detta är i sin tur kopplat till en vidare fråga, nämligen vilken
hälsosyn som plattformen bör ge uttryck för. I den internationella debatten kring
hälsobegreppet återfinns ett antal olika ställningstagande kring vad hälsa är
(Boorse 1977, Brülde 2000, Nordenfelt 2008). Olika perspektiv på hälsa kan
resultera i olika ställningstaganden kring vad som är ett hälsorelaterat behov
eller inte.
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Punkter att utreda:
• Hur reglerar plattformen gränsdragningen mellan olika typer av
livskvalitetsrelaterade behov (beroende på deras orsak)?
• Går det att formulera en gräns för vilka livskvalitetsrelaterade behov som inte
ska finansieras inom ramen för det offentliga utbudet? Var går den gränsen i
så fall?
• Vilken syn på livskvalitet och hälsa (sjukdom etc.) bör plattformen utgå från?
5.2.4 Svårighetsgrad
Enligt plattformen är behovets storlek kopplat till svårighetsgraden och
varaktigheten hos tillståndet. Det ges dock ingen vidare vägledning kring vad
som ska vägas in i svårighetsgraden eller hur olika aspekter av svårighetsgraden
ska vägas mot varandra. Inom ramen för utvecklingen av den nationella
modellen för prioriteringar har begreppet svårighetsgrad kommit att omfatta
både svårighetsgrad och varaktighet hos ett tillstånd, och detta har i sin tur
innefattat både påverkan på livskvalitet och livslängd (Broqvist m.fl. 2011).
Prioriteringscentrum har inom ramen för olika projekt och i samverkan med
Socialstyrelsen utvecklat tolkningen av svårighetsgrad med utgångspunkt från
bl.a. ICF (International classification of functioning, disability and health).
Samtidigt finns en rad avgränsningsfrågor i detta sammanhang, bl.a. hur den
sociala situationen kan vägas in i svårighetsgradsbedömningen eller hur
påverkan på livslängd balanseras mot påverkan på livskvalitet. Mer generellt
handlar det om hur alla de olika aspekter som ingår i
svårighetsgradsbedömningen bör vägas mot varandra. En annan aspekt av detta
är det som berördes ovan i avsnittet om kronologisk och biologisk ålder, dvs.
ska svårighetsgraden hos ett tillstånd kopplas till i vilken ålder en person
drabbas och därmed hur länge en person kan anses lida av tillståndet (om inget
görs). Detta behandlas i nästa avsnitt om varaktighet.
I propositionen sägs det att bedömningen av patientens behov framförallt bör
ske i mötet mellan patient och profession, detta ställer dock till problem för de
prioriteringar som i många fall måste ske på gruppnivå. Här uppstår en
ytterligare problematik som är kopplad till den ökade tonvikt på patient- eller
personcentrerad vård som finns i dagens hälso- och sjukvård. Inom denna vård
betonas utrymmet för patienten att påverka bedömningen av vad som är hens
behov eller svårighetsgraden hos det tillstånd man lider av utifrån sina
värderingar, preferenser och erfarenheter (Gustavsson och Sandman 2014).
Detta väcker frågor om hur svårighetsgraden ska bedöma på individ- respektive
gruppnivå och vilka implikationer det har för prioriteringar.
En annan aspekt som är svårbedömd i detta sammanhang är hur man ska ställa
aktuellt tillstånd mot risk för framtida ohälsa eller påverkan på livskvalitet.
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Återigen ger plattformen ingen vägledning förutom någon skrivning i samband
med preventiva insatser som likställer dessa med behandling av aktuell sjukdom.
Huruvida det ska tolkas som om ett aktuellt tillstånd, patienter som har drabbats
av en viss sjukdom t.ex. bröstcancer, har samma svårighetsgrad som individer
med risk för att motsvarande sjukdom, i detta fall bröstcancer uppkommer
framöver är dock högst oklart.
Ytterligare en viktig fråga är hur svårighetsgraden ska bedömas om det finns
behandling som har påverkat tillståndet till att vara mindre svårt. I tillämpningen
av den nationella modellen för prioriteringar så rekommenderas att ett behandlat
tillstånd ska bedömas utifrån hur svårt det är givet att personen har fått
behandlingen (det är alltså inte ursprungstillståndet som ska bedömas) (Broqvist
m.fl. 2011). Detta är dock inte något som framgår explicit av förarbetena.
Punkter att utreda:
• Vilka dimensioner ska ingå i bedömningen av svårighetsgrad?
• Om svårighetsgrad innehåller flera dimensioner, hur ska dessa i så fall vägas
mot varandra?
• Leder människovärdesprincipens ställningstaganden till begränsningar för
vilka dimensioner som kan vägas in?
• Hur bör bedömningen av ett tillstånds svårighetsgrad ske på grupprespektive individnivå? Finns det skäl att acceptera skillnader och vilka i så
fall?
• Hur bör bedömningen av ett aktuellt tillstånd vägas mot risk för framtida
ohälso- eller livskvalitetspåverkande tillstånd?
• Ska ett tillstånd som är behandlat bedömas utifrån hur svårt det är med
behandling eller ska det bedömas utifrån grundtillståndet?
5.2.5 Varaktighet och kronologisk ålder
Ovan diskuterade att hänsyn till varaktigheten hos ett tillstånd kan komma i
konflikt med kravet på att inte ta hänsyn till kronologisk ålder (se 4.2.2). Detta
pekar på en annan frågeställning – nämligen om en persons behov eller
svårighetsgraden hos personens tillstånd endast ska bedömas från det att hen
söker vård och framåt eller om det ska bedömas över personens hela liv
(Sandman och Tinghög 2011, Ottersen 2013, NOU 2014). Skulle exempelvis en
person som har haft en lägre livskvalitet genom livet (p.g.a. sitt tillstånd) kunna
prioriteras framför en person som nyligen fått motsvarande tillstånd? Eller ska
dessa betraktas som likvärdiga? I det förra fallet innebär det ett implicit
hänsynstagande till kronologisk ålder, eftersom äldre personer som gått längre
med ett tillstånd kan få företräde framför yngre personer där deras ålder
omöjliggör ett långvarigt tidigare tillstånd.
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Det kan också vara tvärtom, att för den som har haft ett långt och bra liv, så blir
det mindre allvarligt att drabbas av ett visst tillstånd än om personen inte har
haft ett så långt liv tidigare (och därmed totalt sett samlat på sig mindre
livskvalitet/ livslängd). Om man istället betraktar den potentiella varaktigheten
hos ett tillstånd och alltså ser det prospektivt innebär det att yngre patienter, som
riskerar att lida av ett tillstånd under längre tid kan prioriteras framför äldre
patienter. Detta i den mån varaktigheten kopplas till personens ålder och
kvantifieras.
Den svenska plattformen tolkas här normalt som framåtriktad men detta är inte
klart uttalat.
Punkter att utreda:
• Ska varaktigheten hos ett tillstånd endast bedömas prospektivt eller bör man
även se detta retrospektivt?
• Hur ska man se på förhållandet mellan varaktighet och kronologisk ålder?
Bör bedömningen av varaktighet ske på ett sätt som inte implicit leder till att
den kronologiska åldern vägs in?
5.2.6 Lika möjligheter till vård
När det gäller solidaritetsaspekten av behovs-solidaritetsprincipen så lyfter
propositionen fram tre olika aspekter av denna: lika möjligheter till vård; strävan
efter att utfallet av vården ska bli så lika som möjligt (vilket tolkas i termer av
att alla ska nå bästa möjliga hälsa och livskvalitet); och att särskilt beakta
behoven hos svaga grupper och se till att de ges samma rätt som andra grupper i
samhället. Låt oss börja med vilka frågor som idén om lika möjligheter till vård
ger upphov till.
Om alla medborgare ska ges lika möjligheter till vård, innebär det att det finns
utrymme för positiv särbehandling – dvs. att hänsyn tas till exempelvis social
situation för att ge sådana lika möjligheter? Människovärdesprincipen kan enligt
ovan tolkas som att den inte ger utrymme för positiv särbehandling vilket skapar
en oklarhet i plattformen. En annan fråga som uppstår i detta sammanhang är
hur lika möjligheter ska uppnås. Inom den filosofiska rättvisediskussionen är ett
generellt argument att likhet kan uppnås genom att höja de som ligger under den
generella nivån, men också genom att sänka de som ligger över en sådan nivå
(alltså genom en nivellering) (Mason 2001). Här ger plattformen ingen
vägledning – dvs. om det inte finns tillräckligt med resurser för att ge alla lika
möjligheter innebär det att resurser bör tas bort för vissa grupper för att kunna
lyfta andra grupper, med resultatet att lika möjligheter uppnås fast på en lägre
nivå? Ytterligare en fråga som uppstår är hur lika möjligheter står i relation till
idén om lika utfall (se nedan).
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Inom den internationella rättvisediskussionen gör man en tydlig skillnad mellan
teorier som förespråkar lika möjligheter till vård eller hälsa, respektive de som
förespråkar lika utfall med avseende på hälsa eller motsvarande (Temkin 1993).
I det sammanhanget är det tydligt att det handlar om två olika teoribildningar,
med delvis olika konsekvenser. Om man fastnar för att endast erbjuda lika
möjligheter till vård, kan det fortfarande innebära relativt stora skillnader i
utfall, eftersom olika människor kan komma att utnyttja dessa möjligheter i olika
grad. Om man å andra sidan förespråkar lika utfall, kanske hälso- och
sjukvården snarare bör erbjuda människor olika möjligheter (eller åtminstone
inte nöja sig med att erbjuda lika möjligheter). Här är plattformen oklar eftersom
man lyfter fram båda idealen som om de vore likvärdiga.
Ytterligare en aspekt som aktualiseras genom skrivningarna om lika möjligheter
respektive utfall är att de kan tolkas som ett svar på frågan om vad vi som
patienter eller personer har rätt till enligt människovärdesprincipen (Carlsson
m.fl. 2012, SOU 2014, Carlsson m.fl. 2015). Detta var en tolkning som lyftes i
Vårdens alltför svåra val. En sådan tolkning ges dock inte explicit stöd i
plattformen.
Punkter att utreda:
• Ger idealet om lika möjligheter utrymme för positiv särbehandling
(motsvarande) och hur förhåller det sig då till människovärdesprincipens
skrivningar om att inte ta hänsyn till sociala förhållanden?
• Vilken ställning och implikationer har skrivningarna om lika möjligheter?
Implicerar det att man bör sträva efter att ge lika möjligheter till vård för alla
patienter även om det innebär att alla får sämre möjligheter till vård (dvs. att
det sker en nivellering)? Eller signalerar det snarare ett ideal som innebär att
hälso- och sjukvården bör sträva efter att alla bör höjas till en mer allmän
nivå av möjligheter (men att det inte får ske på bekostnad av att denna nivå
sänks)?
• Hur förhåller sig idealet om lika möjligheter till idealet om lika utfall?
• Kan idealet om lika möjligheter ses som ett svar på frågan angående vad som
patienter eller personer har rätt till enligt människovärdesprincipen?
5.2.7 Lika utfall när det gäller hälsa och livskvalitet
Motsvarande frågor uppkommer i relation till kriteriet om lika utfall av hälsa
och livskvalitet. Här kan man dock tolka skrivningarna som att det handlar om
att försöka höja alla till en så hög nivå som möjligt. Även med en sådan tolkning
kvarstår dock frågan om hälso- och sjukvården ska avstå från att höja vissa
grupper, om det visar sig att det ökar skillnaderna när det gäller utfall av hälsa
och livskvalitet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att hänvisa till diskussionen
kring egalitarism respektive prioritarism.
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Inom egalitarismen betonas normalt likhet (antingen när det gäller möjligheter
eller utfall eller med avseende på båda) i en komparativ bemärkelse, dvs. det
väsentliga är hur en person förhåller mig till andra personer (Parfit 1997). Inom
prioritarismen betonas att det väsentliga är var personen står på en viss skala
(motsvarande svårighetsgrad) oavsett var andra befinner sig (Parfit 1997). Det
finns dock ett visst utrymme för nivelleringsproblematik i båda fallen (se
(Persson 2008). Huruvida plattformen ska tolkas egalitaristiskt eller
prioritaristiskt kan därmed ha viss betydelse för hur dessa skrivningar ska
tillämpas i en prioriteringssituation. I detta sammanhang uppkommer också
frågan om vad bästa möjliga hälsa och livskvalitet innebär – dvs. var den
eftersträvade nivån ligger. Är det en gräns som dras där människor i allmänhet
ligger i vårt samhälle, eller är det den optimala nivån som en människa (under
de mest gynnsamma förutsättningar kan nå)? Om det tolkas som den optimala
nivån för respektive grupp eller individ så förefaller människors olika
utgångslägen (genetiskt, socialt, genom att de gör olika val etc.) inte leda till ett
lika utfall. Ett lika utfall förefaller sätta gränser för i vilken utsträckning alla ska
kunna ges möjlighet att uppnå sin bästa möjliga nivå av hälsa och livskvalitet? I
så fall kanske tolkningen snarare är den bästa möjliga nivå av hälsa och
livskvalitet, där hälso- och sjukvården kan nå ett lika utfall. Detta kan i så fall
relateras till en sufficientaristisk rättviseteori, där man just sätter en övre gräns
för när rättviseöverväganden ska vägas in och där gränsen för omfördelning
inom ramen för det offentliga åtagandet slutar (Crisp 2003). Om sedan
människor utan stöd från det offentliga åtagandet når högre så är det inget
rättviseproblem.
Återigen uppkommer dock frågan om relationen mellan detta ideal och idealet
om lika möjligheter. Likaså om detta ideal kan tolkas som svar på frågan om vad
vi som patienter eller personer har rätt till enligt människovärdesprincipen.
Punkter att utreda:
• Ger idealet om lika utfall utrymme för positiv särbehandling (motsvarande)
och hur förhåller det sig då till människovärdesprincipens skrivningar om
sociala förhållanden?
• Vilken ställning har idealet om lika utfall? Kan det tolkas så att hälso- och
sjukvården bör minska vissa patientgruppers utfall, för att andra grupper ska
få mer lika utfall (dvs. ger det utrymme för nivellering)? Eller signalerar det
snarare ett ideal som innebär att hälso- och sjukvården bör sträva efter att alla
bör höjas till en mer allmän nivå av utfall?
• På vilken nivå bör man sträva efter ett lika utfall? Den högsta nivå som är
möjlig att uppnå ett lika utfall på? En allmän medel-/ mediannivå givet det
samhälle vi som medborgare lever i? Utifrån individuella förutsättningar?
• Hur förhåller sig idealet om lika utfall till idealet om lika möjligheter?
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• Kan idealet om lika utfall ses som ett svar på frågan angående vad vi har rätt
till enligt människovärdesprincipen?
5.2.8 Svaga grupper
När det gäller prioritering av svaga grupper så förefaller det vara ett uttryck för
idén om likabehandling som kommer till uttryck både i
människovärdesprincipen och i behovs-solidaritetsprincipen. Normalt tolkas
denna skrivning som att svaga grupper inte automatiskt ges bättre förutsättningar
än andra grupper. Ett sådant förtydligande kan dock behöva göras mer explicit
eftersom plattformen i vissa fall har tolkats som att svaga grupper är undantagna
prioriteringar, exempelvis att all vård som rör barn ska ha en hög prioritering
eller undantas prioriteringar. Det förutsätts här att speciella insatser krävs
gentemot svaga grupper för att ge dem samma möjligheter (dvs. någon form av
positiv särbehandling enligt ovan). De exempel som ges i propositionen rör
framförallt möjligheten att kommunicera sina behov eller själv ta tillvara sina
intressen när det gäller behov. Det är dock oklart om det även kan röra sig om
andra överväganden – exempelvis om det kan handla om sänkta krav på evidens
för svaga grupper (ffa äldre personer som normalt inte har ingått i studier som
ligger till grund för evidensbedömningen), förändrade krav på
kostnadseffektivitet (eftersom det kan krävas mer kostsamma åtgärder) etc. I så
fall, hur långt denna positiva särbehandling kan sträcka sig.
En aspekt av detta som tas upp i Vårdens alltför svåra val är den hänvisning
som finns till vikten av att klargöra svaga gruppers behov (i den mån de inte kan
ge uttryck för dessa) (Prioriteringscentrum 2007). Här är det oklart hur åtgärder
för att fånga ej uttryckta vårdbehov bör rangordnas i förhållande till åtgärder
avsedda för redan kända vårdbehov.
Punkter att utreda och förtydliga:
• Det kan behöva förtydligas att hänsyn till svaga grupper innebär att de ska
ges likvärdiga förutsättningar som mindre svaga grupper vid prioriteringar.
• Eftersom sådana hänsyn förefaller förutsätta positiv särbehandling i vissa
avseende bör det utredas hur långtgående en sådan särbehandling kan vara.
• Hur bör man se på åtgärder för att kartlägga icke-uttryckta behov i relation
till redan kända behov?
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6. KOSTNADSEFFEKTIVITETSPRINCIPEN
6.1 Kostnadseffektivitetsprincipens innehåll och tolkning
Den tredje principen i den etiska plattformen är kostnadseffektivitetsprincipen
som säger:
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation
mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet
eftersträvas. (Socialdepartementet 1996/97:60)

Propositionen menar att svåra tillstånd och väsentliga livskvalitetsskillnader ska
gå före mer lindriga tillstånd, även om åtgärderna gentemot de förra är
förknippade med förhållandevis högre kostnader. Propositionen lyfter fram att
man i bedömningen av kostnadseffektivitet även måste väga in negativa
sidoeffekter av de åtgärder som bedöms. I propositionen betonas dock:
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära att man
underlåter att ge vård till eller försämrar kvaliteten av vården av döende, svårt
och långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklingsstörda, gravt funktionshindrade
eller andra som är i liknande situation. (Socialdepartementet 1996/97:60)

Principerna är rangordnade så att kostnadseffektivitetsprincipen ska vara
underordnad människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen
(Socialdepartementet 1996/97:60). Enligt propositionen förefaller det innebära
att kostnadseffektiviteten endast ska beaktas om man väljer mellan olika
åtgärder gentemot samma vårdbehov. Dock ges kostnadseffektivitetsprincipen
en vidare roll på verksamhetsnivån (hur nu det ska tolkas):
Flera remissinstanser har haft synpunkter på kostnadseffektivitetsprincipen.
De flesta av dessa instämmer i princip i den etiska plattform som utredningen
lagt fast och i rangordningen av de etiska principerna. Man menar dock att den
ekonomiska verkligheten i form av minskade ramar för hälso- och sjukvården i
ökad utsträckning kommer att påverka möjligheterna att tillgodose behoven,
varför kostnadseffektivitetsprincipen i det praktiska arbetet kan komma att få
en större vikt än vad utredningen förutser.
Vi är medvetna om att de förhållanden som flera instanser pekat på i dag är en
realitet i många landsting. Kravet på kostnadseffektivitet har således fått en
annan tyngd än tidigare. Vi menar dock att det är angeläget att skilja på kostnadseffektivitet när det gäller behandling av enskilda patienter och när det
gäller sjukvårdens verksamhet i stort.(Socialdepartementet 1996/97:60)

Det finns en diskrepans mellan prioriteringspropositionen och hur lagen om
läkemedelsförmåner har tolkats i praktisk tillämpning. Den lexikala ordningen
mellan principerna som kommer till uttryck i propositionen när det gäller att
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balansera kostnadseffektivitet mot svårighetsgrad (behov) har tolkats som
mindre strikt i tillämpningen av lagen om läkemedelsförmåner. In denna
tolkning tillämpas även kostnadseffektivitetsprincipen vid resursfördelningen
mellan olika verksamhetsområden. Denna tolkning kommer till uttryck på
följande sätt i ett flertal av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut
(här från beslut om Cerezyme från 2012):
”Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader för läkemedel
skall stå i rimlig proportion till den nytta de tillför och att läkemedelskostnaderna
inte får medföra att utrymmet för annan angelägen sjukvård minskar. Det innebär
att tillgängliga resurser skall användas där de gör bäst samlad nytta och att
kostnaden för en viss insats får vägas mot nyttan av insatsen jämfört med kostnad
och nytta om resurserna används på annat sätt. Det innebär att man vid
begränsade resurser kan tvingas göra prioriteringar. Kravet på
kostnadseffektivitet bör generellt ställas högre vid mindre angelägna
sjukdomstillstånd än vid mer angelägna (se prop 2001/02:63 s. 28 och 46).” (TLV
2012)

6.2 Tolkningssvårigheter i relation till kostnadseffektivitetsprincipen
När det gäller kostnadseffektivitetsprincipen återfinns ett antal frågeställningar
som kan behöva vidare utredning och förtydliganden.
6.2.1 Rangordning av kostnadseffektivitetsprincipen
I propositionen sägs inte särskilt mycket om hur kostnadseffektivitet ska
behandlas. Det sägs att kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad de
övriga principerna och att den endast bör tillämpas vid jämförelse mellan
metoder riktade mot samma tillstånd. Som framgår ovan ges i lagen om
läkemedelsförmåner kostnadseffektivitetsprincipen ett vidare utrymme och bör
tillämpas i relation till alla åtgärder (inte endast vid val mellan två åtgärder mot
samma tillstånd). Här uppstår alltså frågetecken kring vilken roll
kostnadseffektivitetsprincipen har i relation till övriga principer. Om den endast
skulle tillämpas vid jämförelser av metoder riktade mot samma tillstånd skulle
dess användning bli ytterst begränsad, något som inte stämmer med hur den
använts i praxis sedan tidigare Läkemedelsförmånsnämnden etablerades 2002
och därefter av TLV (och även utanför TLVs verksamhet). Framförallt skulle en
sådan begränsning innebära att för vissa tillstånd skulle samhället vara villigt att
betala hur mycket som helst, dvs. acceptera en oändligt låg kostnadseffektivitet
– något som inte förefaller rimligt. Skälet till detta är att i de fall när det inte
finns olika alternativa åtgärder att jämföra mot varandra, så skulle man inte
kunna ställa krav på att dessa åtgärder ska vara kostnadseffektiva.
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Om man också relaterar detta till svårighetsgrad kan det innebära att åtgärder
mot svåra tillstånd kan få kosta hur mycket som helst och därmed sluka en stor
del av hälso- och sjukvårdsbudgeten, med betydande etiska konsekvenser, även
om man därmed inte påverkar dessa tillstånd i någon större utsträckning. Detta
brukar användas som kritik mot en behovsteori som inte tar hänsyn till nyttan
eller effekten av de åtgärder som sätts in (Juth 2015). En sådan inställning skulle
även öppna upp för att läkemedelsindustrin (och andra kommersiella aktörer)
sätter mycket höga priser, eftersom det saknas möjligheter att säga nej utifrån
kostnadseffektivitetsbedömningar. Detta har under 2015 aktualiserats i och
genom debatten kring nya dyra läkemedel, exempelvis Soliris eller dyra
cancerläkemedel (se exempelvis (Kjöller 2015))
Punkt att utreda:
• Relationen mellan kostnadseffektivitetsprincipen och övriga principer.
6.2.2 Gränser för rimlig relation mellan kostnad och effekt
Ytterligare en fråga som uppstår i relation till hur kostnadseffektivitetsprincipen
ska balanseras mot övriga principer är hur man ska vikta kostnadseffektiviteten
mot andra principer i termer av olika gränser för vad som anses
kostnadseffektivt (NOU 2014). I nuläget finns i Sverige olika implicita gränser
inom olika områden inom hälso- och sjukvården. Det ger upphov till frågor om
huruvida dessa gränser är välgrundade eller snarare uppkommit på ett mer
godtyckligt sätt.
Ska dessa gränser formuleras explicit som man valt att göra i England och som
föreslås i den norska utredningen (NOU 2014)? Om plattformen tolkas som att
man bör acceptera en sämre kostnadseffektivitet för svårare tillstånd – hur
mycket sämre kan den vara? Ska uttalanden om att hänsyn till
kostnadseffektivitet inte får innebära att svårt sjuka grupper inte får tillgång till
vård, tolkas som att samhället kan acceptera en oändligt hög kostnad per effekt i
det sammanhanget? Var går i så fall gränsen för dessa svåra tillstånd i relation
till andra tillstånd? Gäller det oavsett vilken effekt dessa åtgärder har – dvs.
måste patienter även få tillgång till åtgärder med mycket liten effekt? Spelar det
någon roll huruvida det finns relevanta alternativ för den behandling som
övervägs? Dessa frågor har en nära koppling till hur behovsprincipen ser ut eller
formuleras. För närvarande behandlas den frågan inom särläkemedelsområdet,
där en tolkning är att man bör acceptera lägre kostnadseffektivitet för
behandling av sällsynta tillstånd givet att vissa kriterier är uppfyllda (Carlsson
m.fl. 2012, SOU 2014, Carlsson m.fl. 2015). Ett förslag i relation till den
diskussionen är behovet av mer differentierade gränser, när det gäller
kostnadseffektivitet beroende på sådant som svårighetsgrad, effekt av åtgärd,
gruppens storlek etc.
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Det är möjligt att regeringen här kommer med ett klargörande i en kommande
proposition på läkemedelsområdet. Ett sådant klargörande bör i sådant fall
utgöra en viktig del i en uppdaterad plattform.
Punkter att utreda:
• Bör det formuleras explicita gränser för vad som är en rimlig relation mellan
kostnader och effekt? I så fall - bör det göras i relation till olika nivåer av
svårighetsgrad, grupper, alternativ etc.?
• Bör de gränser som formuleras för kostnadseffektivitet vara mer
differentierade mellan olika områden eller hänsynstaganden?
• Vad blir konsekvenserna på hälsan i befolkningen vid en given budget och
olika gränsvärden för kostnadseffektivitet?
6.2.3 Underlåta att ge vård och alternativ behandling
En viktig fråga i detta sammanhang gäller även plattformens skrivningar om att
hänsyn till kostnadseffektivitet inte får innebära att svårt sjuka grupper blir utan
behandling eller att kvaliteten på deras behandling försämras. I samband med
diskussionen kring särläkemedel har det framhållits att kriteriet om att personer
med sällsynta tillstånd ofta inte har någon alternativ behandling, måste tolkas
med viss försiktighet. Exempelvis så kan man i de flesta fall ge palliativ
behandling, som inte påverkar grundsjukdomen, men som påverkar patientens
symtom på ett effektivt sätt (McCabe m.fl. 2006). Frågan om alternativ
behandling lyfts även av den norska utredningen. Hur plattformens uttalande ska
tolkas är här oklart. Innebär det att svårt sjuka patienter ska få tillgång till all
möjlig behandling, oavsett effekt eller kostnadseffektivitet. Eller innebär det
snarare att ingen svårt sjuk patient får ställas utan behandling, men att den
behandling som ges kan vara palliativ (om den är mer kostnadseffektiv än
alternativen)?
Punkt att utreda:
• Vad innebär det att man inte får underlåta att ge vård till svårt sjuka
patienter? Hur ska alternativ behandling betraktas och tolkas? Innebär det att
man inte får väga in kostnadseffektiviteten i dessa fall?
6.2.4 Patientgruppens storlek
En fråga i detta sammanhang är även om storleken på patientgruppen ska tillåtas
spela någon roll? För små patientgrupper (med sällsynta tillstånd) blir normalt
sett kostnaden per behandling högre eftersom marknaden för den investering
som gjorts är mindre – är detta något som bör leda till att hälso- och sjukvården
accepterar en sämre kostnadseffektivitet i dessa fall (Carlsson m.fl. 2012, SOU
2014, Carlsson m.fl. 2015).
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På motsvarande sätt, om det rör sig om en stor grupp med ett svårt tillstånd där
hälso- och sjukvården sammantaget kan göra stor nytta, även om den enskilda
effekten är relativt liten – är det något man kan ta hänsyn till?
Eller innebär det plattformens ställningstagande mot aggregering (som redovisas
i nästa kapitel) och att nytta ska ses ur den enskildes perspektiv att man inte
heller får aggregera över tillstånd med likvärdig svårighetsgrad? Motsvarande
syn på aggregering återfinns inte i lagen om läkemedelsförmåner där man
snarare lyfter det samhällsekonomiska perspektivet. Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv förefaller det väsentligt att bedöma vilken alternativkostnad
användningen av en viss åtgärd har, dvs. hur den påverkar budgeten och vilka
alternativa åtgärder som motsvarande resurser skulle kunna användas till. TLVs
beslut kring den nya Hepatit C läkemedlen har utgått från sådana hänsyn.
Budgetpåverkan av att alla patienter som har Hepatit C skulle erbjudas denna
behandling redan från början har ansetts vara för stor för att kunna hanteras av
landsting och regioner och därmed har behandlingen initialt begränsats till de
svårast sjuka patienterna (TLV 2014a).
Punkter att utreda:
• Bör man i vissa situationer ta hänsyn till patientgruppens storlek vid
bedömning av vad som är en rimlig kostnadseffektivitetskvot?
• Bör man kunna väga in möjligheten att göra nytta för en stor grupp med svårt
tillstånd vid bedömningen av vad som är en rimlig kostnadseffektivitetskvot?
• Bör de ekonomiska effekterna och risken för undanträngning beaktas vid
höga totala kostnader på grund av hög behandlingskostnad och stor grupp?
6.2.5 Operationalisering av kostnadseffektivitetsprincipen
Oavsett frågan om hur kostnadseffektivitetsprincipen ska balanseras mot övriga
principer, uppstår även frågor kring hur kostnadseffektivitetsprincipen ska
operationaliseras. Ska man använda sig av kostnadseffektivitetsanalyser i
enlighet med hälsoekonomisk teoribildning eller ska man snarare ha ett mer
öppet förhållningssätt. I den norska utredningen har man valt att inte använda
begreppet kostnadseffektivitet, utan istället valt att prata om resurser i relation
till hälsovinst. Och det betonas att resurser ska tolkas brett (NOU 2014). Givet
öppenheten i skrivningarna kring kostnadseffektivitetsprincipen, kanske även
detta är en möjlig tolkning i ett svenskt sammanhang.
Om man ska göra kostnadseffektivitetsanalyser, hur ska dessa ske? Ska man inta
ett brett samhällsekonomiskt perspektiv, vilket inkluderar relevanta
konsekvenser som en viss behandling får i hela samhället – även utanför hälsooch sjukvården? Det innebär att man väger in påverkan på produktion,
konsumtion, påverkan inom social omsorg etc.
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Likaså kan det gälla i vilken utsträckning patientens eller närståendes egna
utgifter, tidskostnader etc. ska vägas in, liksom om kostnader för hälso- och
sjukvård hos kommunen eller andra vårdgivare ska vägas in. Detta kan, enligt
ovan, vara problematiskt utifrån människovärdesprincipens ställningstaganden.
Samtidigt förefaller lagen om läkemedelsförmåner säga att hälso- och
sjukvården bör inta ett samhällsekonomiskt perspektiv (åtminstone vid sidan av
andra perspektiv). Även i propositionen lyfter man fram att den
samhällsekonomiska utvecklingen påverkar resurstillgången inom hälso- och
sjukvården. I prioriteringsutredningen lyfter man fram att nytta ska ses ur ett
individperspektiv och inte ett samhällsperspektiv – men utredningen förefaller
inte säga något huruvida detsamma ska gälla kostnader.
En annan aspekt som vi tidigare lyft i rapporten är hur beräkningen av effekt ska
gå till. Vi har där påpekat att det sätt som detta normalt görs på inom
hälsoekonomisk teoribildning implicit tar hänsyn till kronologisk ålder. Bör
människovärdesprincipens ställningstaganden alltså påverka hur beräkningen av
kostnadseffektivitet sker?
Vid kostnadseffektivitetsanalyser så uppstår problemet att dessa kräver underlag
angående både effekterna av åtgärderna och de kostnader som kan förknippas
med dessa åtgärder. För välstuderade åtgärder på gruppnivå finns det tillgång till
sådana data, vilket inte är fallet inom områden som är mindre väl beforskade
eller när det handlar om åtgärder på individnivå. Detta väcker även frågan om
hur svag evidens, när det gäller dessa aspekter, ska påverka prioriteringen. Ska
svag evidens leda till att en viss prioritering (givet de andra kriterierna) sänks.
Här ger oss plattformen ingen vägledning kring hur man ska förhållas oss till
kostnadseffektivitet när det saknas ett tillräckligt gott underlag.
Inom hälsoekonomisk teoribildning och nationella riktlinjer för
hälsoekonomiska beräkningar rekommenderas det normalt att framtida effekter
och kostnader diskonteras med lite olika procentsatser, dvs. dessa räknas ned
beroende på att de ligger i framtiden (Drummond m.fl. 2005). Detta har
naturligtvis en koppling till den fråga som lyftes ovan kring svårighetsgrad, hur
framtida risk i relation till ett aktuellt tillstånd ska betraktas. Plattformen ger
ingen vägledning i denna fråga, något som kan behöva utredas.
Ytterligare en fråga i detta sammanhang är vilken ”valuta” som ska användas för
att beräkna effekter vid kostnadseffektivitetsanalyser. Normalt används
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) i Sverige och internationellt för att
värdera effekten av en viss åtgärd (exempelvis är det standardmåttet i TLVs
verksamhet). I prioriteringsutredningen ställer man sig tveksam till
användningen av QALY och menar att det i många fall dåligt avspeglar
individens bedömning av sin situation.
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Man efterlyser där utvecklade mått för att mäta effekt av åtgärd. I
prioriteringsproposition tar man däremot inte upp frågan om QALY. Här finns
återigen en oklarhet kring vilket mått som bör användas med hänsyn till dagens
erfarenheter. Sedan utredningen genomfördes för över tjugo år sedan har
metodiken utvecklats, tillämpningarna är avsevärt mer omfattande och har
förordats i den norska utredningen.
Punkter att utreda:
• Hur ska kostnadseffektivitetsprincipen tolkas när det gäller hur kostnader ska
ställas i relation till effekter? Förutsätter den kostnadseffektivitetsanalyser
eller har den ett mer öppet förhållningssätt till detta?
• Hur bör kostnadseffektivitet beräknas för att vara i linje med övriga
ställningstaganden i den etiska plattformen? Framförallt gäller detta frågor
om huruvida man bör inta ett samhällsperspektiv när det gäller vilka
kostnader som räknas in (och räkna in påverkan på produktion, konsumtion,
andra delar av samhällslivet) eller inte. Likaså hur effekten av en åtgärd bör
beräknas.
• När kostnadseffektivitetsanalyser genomförs hur ska dessa ske givet olika
underlag och förutsättningar på olika nivåer inom hälso- och sjukvården?
• Är svag evidens när det gäller kostnadseffektivitetsanalyserna skäl för en
förändrad prioritering?
• I vilken utsträckning bör framtida effekter och/eller kostnader diskonteras vid
bedömningar av kostnader och effekter inom ramen för plattformen?
• Bör man använda sig av QALY i kostnadseffektivitetsanalyser eller finns det
bättre mått?
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7. ALTERNATIVA PRINCIPER SOM AVVISAS I
FÖRARBETENA
7.1 Ställningstaganden kring alternativa principer
Propositionen tar upp två alternativa eller kompletterande principer för
prioritering som avvisas: 1) självbestämmandeprincipen och 2)
efterfrågeprincipen. I prioriteringsutredningen tas ytterligare två principer upp:
3) nyttoprincipen och 4) lotteriprincipen – vilka även de avvisas.
7.1.1 Självbestämmandeprincip
Även om det betonas att patientens självbestämmande är centralt inom hälsooch sjukvården med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen så menar man att
självbestämmandet kan komma i konflikt med den etiska plattformen. I
propositionen sägs det:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär en god vård bl.a. respekt för
patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen skall så
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta
innebär bl.a. att patienten måste informeras om sitt hälsotillstånd och vilka
möjligheter det finns till vård och behandling. Patienten har t.ex. rätt att avstå
från eller avbryta en behandling. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan dock ingen
kräva att få genomgå en viss undersökning eller få viss behandling.
(Socialdepartementet 1996/97:60)

7.1.2 Efterfrågeprincip
När det gäller efterfrågeprincipen så kan personer ha behov av hälso- och
sjukvård men inte förmågan att efterfråga den vård som krävs för att möta dessa
behov. På motsvarande sätt kan personer efterfråga vård som de inte har behov
av. Detta innebär dock inte att man helt och hållet kan bortse från efterfrågan på
vård. Det utvecklas dock inte vidare hur denna ska vägas in. I
Prioriteringsutredningen diskuteras detta något mer utförligt. Här menas att
patienter vanligtvis efterfrågar det de har behov av men att det kan finnas fall
när det finns behov utan efterfrågan respektive efterfrågan utan behov. Vid
behov utan efterfrågan kan det bero på att behoven finns hos svaga grupper som
inte har förmågan eller redskapen för att efterfråga vården. I relation till dessa
grupper är det angeläget med uppsökande verksamhet som kan upptäcka sådana
behov inom ramen för respekten för den personliga integriteten (se ovan i avsnitt
5.2.8).
Vid efterfrågan utan behov menar man att detta kan vara kopplat till orealistiska
förväntningar på hälso- och sjukvården eller på problem som inte faller inom
ramen för vård- och omsorgsbehov.
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Likaså kan denna efterfrågan skapas av patienter och närstående men även av
marknadsföring och därmed leda till en marknadsstyrning av hälso- och
sjukvården. Samtidigt menar man att det inte är orimligt att det finns ett visst
utrymme för valfrihet och efterfrågan inom hälso- och sjukvården, men att
denna får beaktas först efter att de andra principerna är uppfyllda. Att söka vård
var man vill och välja den professionella vårdare man trivs bäst med behöver
inte komma inte i konflikt med behovs- och solidaritetsprincipen enligt
utredningen. Här kan det nämnas att man i utredningen övervägde att ta med
detta som en fjärde princip, vilket kan säga något om vikten av detta perspektiv.
7.1.3 Nyttoprincip
I utredningen beskrivs nyttoprincipen som att de åtgärder bör prioriteras som ger
störst aggregerad eller sammanlagd nytta. Denna princip avvisas med
motiveringen att små nyttor för en stor grupp därmed skulle kunna väga upp en
stor nytta för en enskild individ, något man finner oacceptabelt. Däremot sägs
det att nyttan för den enskilda patienten får vägas in och att detta inte strider mot
behovs- och solidaritetsprincipen (Socialdepartementet 1995). I lagen om
läkemedelsförmåner förefaller hänsyn till ett samhällsekonomiskt perspektiv
kunna innebära att man tar hänsyn till den budgetpåverkan och därmed den
alternativkostnad som en viss åtgärd har – dvs. implicera aggregering
(Socialdepartementet 1996/97:60).
7.1.4 Lotteriprincip
Lotteriprincipen säger att prioritering och ransonering ska ske genom någon
form av slumpmässigt urval. Denna princip avvisas eftersom man menar att om
den skulle tillämpas generellt skulle den resultera i godtyckliga och intuitivt
orimliga slutsatser, exempelvis att marginella behov får gå före stora behov trots
att det finns åtgärder med god nytta mot dessa stora behov. Om tillämpningen
snävas in till val mellan situationer som i många stycken är lika vad avser
diagnos eller prognos etc. menar utredningen att den skulle få en alltför
begränsad tillämpning för att vara av intresse5 (Socialdepartementet 1995).

Enligt vissa filosofer så är dock en lotteriprincip det som är mest förenligt med en idé om människors lika
värde eftersom den inte bygger på att man gör skillnad mellan olika människor så länge alla ges lika chanser i
lotteriet Goodwin B 1984. Justice and the lottery. Political Studies, 32, 190-202, Peterson M 2008. The moral
importance of selecting people randomly. Bioethics, 22, 321-327..
5
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7.2 Tolkningssvårigheter i relation till principer som avvisas
De ovan redovisade principerna som avvisas väcker en del gränsdragningsfrågor
som kan behöva utredas.
7.2.1 Självbestämmande- och efterfrågeprincip
Dessa principer behandlas i stor utsträckning tillsammans och plattformen
uttrycker att patientens självbestämmande inte bör öka i bemärkelsen att
patienten ska kunna efterfråga eller ställa krav på viss vård. Detta eftersom
patienter kanske inte efterfrågar vad man har behov av, men också för att man
kan efterfråga vad man inte har behov av. Samtidigt ger man visst utrymme för
efterfrågan inom ramen för plattformen.
Här uppstår ett antal tolkningsproblem. Hur stort är utrymmet för efterfrågan
eller självbestämmande inom ramen för plattformen? Idag finns en rörelse mot
att involvera patienten mer i beslutsfattande och att även låta patienten ha en
inverkan på den specifika behandlingen utifrån patienten egen uppfattning om
vad som är värdefullt. Det innebär att patienten inte endast har möjlighet att
samtycka till eller avböja den behandling som erbjuds. Detta skapar samtidigt
problem att leva upp till plattformens prioriteringsgrunder. Om det finns
möjlighet att modifiera behandling utifrån egna värderingar blir det svårt om
inte omöjligt att förutsäga vilken prioritering en viss kombination av tillstånd
och åtgärd bör ha på gruppnivå som sedan kan vara vägledande på individnivå
(Gustavsson och Sandman 2014). En annan fråga relaterat till detta blir om
patienten har möjlighet att välja mellan åtgärder som är lågt respektive högt
prioriterade, om den lägre prioriterade åtgärden givits en sådan ställning på
grund av att den ses som ett sämre alternativ till den högre prioriterade åtgärden.
Precis som man observerar i propositionen kan det uppkomma en konflikt
mellan behovs-solidaritetsprincipen och dessa principer, och med tanke på den
utveckling som beskrivs finns det skäl att ytterligare reda ut hur efterfrågan ska
kunna avgränsas från behov om hälso-och sjukvården fortfarande ska vara
behovsstyrd.
Punkter att utreda:
• Hur stort utrymme ska det finnas för patienten att påverka den enskilda
vården i relation till de prioriteringar som görs utifrån plattformen?
• Hur ska gränsen mellan behov, efterfrågan och valfrihet definieras och
regleras?
7.2.2 Nyttoprincip
I utredningen tar man avstånd från en nyttoprincip som innebär att det som gör
störst nytta bör prioriteras högst, dvs. ett förbud för det som kallas aggregering
av nytta.
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Detta avståndstagande återfinns inte explicit i propositionen – hur ska det
tolkas? Innebär det att lagstiftningen accepterar aggregering och i så fall i vilken
utsträckning? Vi har tidigare pekat på att lagen om läkemedelsförmåner
förefaller acceptera aggregering när den reglerar att beslut ska väga in
samhällsekonomiska aspekter (Socialdepartementet 2001/02:63).
Om detta ställningstagande emot aggregering är giltigt, gäller det all form av
aggregering? Får man värdera den budgetpåverkan en viss åtgärd kommer att ha,
dvs. då man aggregerar över hur stor kostnad en viss åtgärd har taget över den
aktuella patientgruppens storlek? Detta är i många fall ett övervägande som
görs, inte minst i relation till sällsynta tillstånd där man menar att
budgetpåverkan är så liten att hälso- och sjukvården kan acceptera även en
mycket dyr behandling. I det sammanhanget har vi i tidigare sammanhang tolkat
det som att hänsyn till budgetpåverkan inte är relevant, men återigen är
plattformen inte helt klar på den punkten (Carlsson m.fl. 2012, Carlsson m.fl.
2015). Samma sak gäller det omvända förhållandet när resursförbrukningen blir
extremt hög och leder till undanträngning, åtminstone i det korta perspektivet.
Som nämndes ovan, är ett aktuellt exempel behandling av Hepatit C där man
ansett det nödvändigt att ransonera kostnadseffektiv behandling till de mer
lindrigt sjuka patienterna av budgetskäl.
På motsvarande sätt har vi varit inne på frågan om man skulle kunna aggregera
små effekter över en stor patientgrupp med svåra tillstånd och att detta skulle
kunna väga upp större nyttor för mindre grupper med lindrigare tillstånd. Eller
om det rör sig om grupper med likvärdigt svåra tillstånd – kan storleken på hur
många hälso- och sjukvården kan hjälpa vägas in som en differentierande
faktor?
Punkter att utreda:
• Hur tolkas plattformen med avseende på aggregering av nytta?
• I den mån plattformen innehåller ett ställningstagande mot aggregering, i
vilken mån differentierar plattformen mellan olika former av aggregering?
Exempelvis gäller det både kostnader och effekter, gäller det oavsett om man
jämför tillstånd med samma svårighetsgrad eller inte etc.?
7.2.3 Lotteriprincip
I utredningen avfärdas även en lotteriprincip som man menar strider mot
behovs-solidaritetsprincipen. Återigen återfinns inte detta i propositionen vilket
föranleder frågor om hur det ska tolkas. Varje form av kösystem som bygger på
”first come, first served” kan anses vara en form av lotteriprincip, eftersom den
ordning man ställer sig i kön kan sägas avgöras av slumpen och inte av hur stort
behov man har. Innebär det att utredningen (men eventuellt inte propositionen)
motsätter sig användningen av kösystem inom vården.
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I många sammanhang tillämpas naturligtvis ett enkelt kösystem – inte minst när
patienter ställs på väntelista för vissa ingrepp. Dessa väntelistor kan vara
känsliga för olika behovsbedömningar och då kan lotteriprincipen sägas
komplettera de situationer där det inte med avseende på behovet går att avgöra
vilken patient/patientgrupp som ska få företräde. Samtidigt är detta inte klarlagt i
plattformen.
Punkter att utreda:
• Hur ska plattformen tolkas med avseende på en lotteriprincip?
• Om plattformen avfärdar en lotteriprincip, vad innebär det för möjligheten att
tillämpa kösystem inom hälso- och sjukvården?
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8. ÖVRIGA RIKTLINJER I DEN ETISKA PLATTFORMEN
8.1 Ställningstaganden utöver de etiska principerna
Propositionen formulerar även vissa gemensamma riktlinjer för politiska och
kliniska prioriteringar inom ramen för den etiska plattformen. För det första
ställer man upp ett antal prioriteringsgrupper som är tänkt att vägleda
prioriteringarna:
Prioriteringsgrupp I:
- Vård av livshotande akuta sjukdomar
- Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande
tillstånd eller för tidig död
- Vård av svåra kroniska sjukdomar
- Palliativ vård och vård i livets slutskede
- Vård av människor med nedsatt autonomi
Prioriteringsgrupp II:
- Prevention
- Habilitering/rehabilitering
Prioriteringsgrupp III:
- Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar
Prioriteringsgrupp IV:
- Vård av andra skäl än sjukdom eller skada
I propositionen görs, till skillnad från i utredningen, inte någon skillnad mellan
vård av akuta respektive svåra kroniska sjukdomar. Men man framhåller att i en
akut situation måste ett snabbt omhändertagande av allvarliga akuta tillstånd gå
före av praktiska skäl då livshotande tillstånd bryter all turordning.
Sjukdomarna/tillstånden i de olika grupperna ska dock endast ses som en allmän
vägledning och det betonas att sjukdomar kan variera i svårighetsgrad på ett sätt
som motiverar att de placeras i olika prioriteringsgrupper.
I Prioriteringsutredningen lyftes ytterligare en prioriteringsgrupp fram. Denna
benämndes “Gränsfall”. I prioriteringspropositionen har man övergivit denna
grupp, men där förs ett resonemang kring vad som skulle kunna hamna i
prioriteringsgrupp III respektive IV. I detta resonemang refereras till en tanke
om normalvariationer när det gäller olika tillstånd, där extremvärden på denna
variation eller tillstånd inom variationen som har en stor livskvalitetspåverkan
kan berättiga till vård.
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En implikation (dock outtalad) av detta är att andra tillstånd inom denna
variation som inte har en sådan livskvalitetspåverkan kan anses falla utanför
hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.
I Prioriteringspropositionen sägs inget explicit om vilken hälso- och sjukvård
som kan bli föremål för ransonering vid resursbrist. Däremot sägs det att
behovstäckningen bör vara större för de högre prioriteringsgrupperna i
förhållande till lägre. Likaså kan ovanstående uttalande om att vissa allvarligt
drabbade grupper inte får bli utan vård ge viss vägledning för ramarna för en
sådan ransonering.
Ytterligare ett ställningstagande som görs i utredningen är att när en
sjukdomsgrupp har hög prioritet, så gäller det i princip samtliga effektiva
vårdåtgärder riktade mot denna grupp och man menar att endast i andra hand får
det göras en avvägning mellan dessa åtgärder. Detta ställningstagande återfinns
dock inte i propositionen.
När det gäller egenvård sägs det att ’Möjligheten att stimulera till, instruera om
och ge stöd för egenvård bör tas till vara inom alla prioriteringsgrupper.’
(Socialdepartementet 1996/97:60)
I prioriteringsgrupperna lyfts personer med nedsatt autonomi fram i högsta
prioriteringsgruppen och i utredningen trycker man på att dessa förtjänar
särskild uppmärksamhet.
I utredningen betonas att vård som är motiverad av särskild lagstiftning får anses
garanterad resurser (se ovan). De exempel på lagstiftning som ges i texten är
smittskyddslagen, lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård,
och legala aborter. Likaså inkluderas rättsliga skyldigheter som att ge
dödsorsaksutlåtande och göra rättsliga undersökningar. Detta återfinns dock inte
i propositionen.
I propositionen betonas vikten av att prioriteringar ska ske öppet. Det som
framförallt lyfts fram är öppenhet med avseende på de grunder som
prioriteringarna görs på. Men även öppenhet med avseende på hur och i vilken
utsträckning man kan påverka prioriteringar man inte är nöjd med.
I propositionen lyfte man fram att prioriteringar av enskilda patienter aldrig kan
ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier där vissa sjukdomar generellt
prioriteras före andra. Det betonas att varje fall är unikt och måste bedömas
utifrån den enskilde patientens behov och de unika förutsättningarna i just den
situationen, men med vägledning av genomtänkta etiska grundprinciper.
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Ytterligare ett ställningstagande som görs i utredningen (men inte återfinns i
propositionen) rör ansvaret för prioriteringar. Huvudmannen har frihet att vid
fördelning av resurser ange vilka behov som inte prioriteras och därmed inte
budgetera medel för dem. Besluten är styrande för klinisk praxis, men undantag
får göras av sjukvårdspersonal om starka skäl föreligger.
I utredningen återfinns även ställningstaganden som rör välfärdsverksamhet
utanför hälso- och sjukvårdens område, där man menar att samma principer som
är styrande vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård bör vara styrande för
prioritering inom hela samhällets välfärd.

8.2 Tolkningssvårigheter i relation till övriga riktlinjerna för
prioritering
8.2.1 Prioriteringsgrupperna i sig
Erfarenheter från tillämpningen av den etiska plattformen pekar på att
prioriteringsgrupperna gett upphov till stor förvirring och ibland har man
hänvisat till grupperna för att hävda att all vård inom ett visst område
(exempelvis när det gäller döende patienter eller barn) ska vara högt prioriterad
(oberoende av om det kan finnas olika svårighetsgrad och effekt av åtgärd inom
dessa fält).
I Vårdens alltför svåra val föreslogs därför att dessa grupper tas bort vid en
översyn, något som fick stöd i Socialstyrelsens skrivning till
Socialdepartementet (Prioriteringscentrum 2007, Socialstyrelsen 2007). Även
SMER höll med om detta i sitt svar på Prioriteringscentrums rapport (SMER
2009). I arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer spelar inte
prioriteringsgrupperna någon roll. I andra sammanhang har det tolkats som att
de kan ge viss vägledning för vad som bör vägas in vid bedömning av
svårighetgraden hos ett tillstånd (se (Sandman och Tinghög 2011)). Men även
sådan välvillig tolkning leder till uppenbara problem eftersom svårighetsgraden
varierar för dessa tillstånd (något som uppmärksammas i propositionen).
Ett annat problem med grupperna är att de blandar tillstånd (i grupp I, III och
IV) med åtgärder (grupp II) vilket är förvirrande. De representerar också en
märklig sammanblandning av tillstånd och åtgärder. Prioriteringsgrupp II
innehåller alla åtgärder som klassas som prevention och
habilitering/rehabilitering. Ska det tolkas att sådana åtgärder ska värderas på ett
helt annat sätt och utan hänsyn till tillståndets svårighetsgrad?
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Punkt att utreda:
• Det behöver utredas huruvida prioriteringsgrupperna ska finnas kvar, hur de i
så fall ska utformas och vilken roll de ska ha.
8.2.2 Behovstäckning
En fråga som uppstår vid tillämpningen av plattformen i praktisk prioritering är
hur en viss rangordning av tillstånd och åtgärder enligt plattformen ska tolkas i
klinisk praxis. I propositionen sägs det att behovstäckningen ska vara större för
de högre prioriteringsgrupperna än för lägre prioriterade grupper. Det förefaller
dock kunna tolkas på olika sätt. Innebär det att det individuella behovet ska
åtgärdas fullt ut (eller så långt tillgängliga åtgärder tillåter) givet att det är ett
svårt tillstånd och att mindre allvarliga tillstånd inte behöver åtgärdas fullt ut?
Eller innebär det att för grupper med stora behov, så ska alla i gruppen få
tillgång till tillgängliga åtgärder, medan det för grupper med mindre allvarliga
behov så är det tillräckligt att endast vissa i gruppen får tillgång? Att detta ger
upphov till olika tolkningar uppmärksammades redan i Vårdens alltför svåra val
(Prioriteringscentrum 2007). Den senare tolkningen förefaller strida mot
människovärdesprincipens likabehandlingsprincip och idealen om lika
möjligheter till vård i behovs-solidaritetsprincipen.
Punkter att utreda:
• Hur ska ställningstaganden angående behovstäckning tolkas?
• Hur ska en prioriteringsordning omsättas i klinisk praxis när det gäller
resursfördelning?
8.2.3 Effektiva vårdåtgärder inom en sjukdoms-/diagnosgrupp
På motsvarande grunder som prioriteringsgrupperna ger upphov till oklarhet är
uttalandet om att samtliga effektiva vårdåtgärder inom en viss sjukdoms/diagnosgrupp bör ges samma prioritet oklart. Eftersom det påpekas i
propositionen att en sjukdoms svårighetsgrad kan variera över tid – gäller denna
prioritering av samtliga effektiva åtgärder i så fall givet att ett tillstånd har en
viss svårighetsgrad inom ramen för ett sjukdomstillstånd? I det fallet verkar
ställningstagandet vara mer eller mindre redundant – dvs. då följer det snarare
av att man tillämpar de etiska principerna. Om det däremot tolkas som att alla
effektiva åtgärder inom exempelvis cancerområdet (som enligt
prioriteringsgrupperna kan antas vara en sjukdom som generellt landar i
prioriteringsgrupp I) ska ges samma prioritet (oavsett om svårighetsgraden eller
kostnaden för effekten varierar) – så förefaller man i stort har omöjliggjort
interna prioriteringar inom ett sjukdomsområde. Här uppstår också frågan vad
som krävs för att en åtgärd ska anses effektiv. Handlar det om att uppnå en
minimieffekt (se ovan angående behov i relation till nytta/effekt), eller krävs det
något mer av effekten?
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Likaså innebär det att åtgärder riktade mot ganska lindriga tillstånd inom en (i
övrigt) svår sjukdom – kan prioriteras högre än åtgärder mot svårare tillstånd
inom en (i övrigt) lindrigare sjukdom. Något som därmed förefaller strida mot
de etiska principerna. Detta är ett ställningstagande som återfinns i utredningen
men inte i propositionen, det avfärdas dock inte explicit i propositionen.
Punkt att utreda:
• Är ställningstagandet angående effektiva vårdåtgärder giltigt och hur ska det
i så fall tolkas?
8.2.4 Egenvård
En fråga som har en nära koppling till frågan om tidigare och framtida val är
frågan om egenvård. Denna fråga lyftes redan 2007 i Vårdens alltför svåra val
(Prioriteringscentrum 2007). I det sammanhanget förslogs en egenansvarsprincip
med fokus på ansvar för sin egen vård till skillnad från ansvar för sin hälsa
vilket innebär helt andra komplicerande implikationer. Ansvar för egen vård
handlar om att sörja för, finansiera och ibland utföra vården själv. Skälet till
detta var bl.a. att man uppfattade frågan om egenansvar kopplat till egenvård
som oklar i den nuvarande etiska plattformen och ville klargöra var gränserna
för ett sådant ansvar kunde tänkas gå. I propositionen lyfter man fram att
möjligheten till egenvård bör betonas oavsett vilken typ av vård det rör sig om
(dvs. oavsett svårighetsgrad etc.). I prioriteringsutredningen sägs att i de fall
egenvård är tillräcklig behöver inte sådan vård erbjudas inom ramen för det
offentliga utbudet – men det sägs inget om vad som kan anses vara tillräcklig
egenvård. Även här finns naturligtvis problemet att olika grupper har olika
kompetens för egenvård och att generellt utesluta vissa typer av vårdåtgärder
kan ses som problematiskt utifrån människovärdesprincipens
likabehandlingsprincip. Samma avvägningsproblem gäller även egenfinansiering
av vård vilket vi diskuterat i avsnitt 4.2.4.
Punkter att utreda:
• Ska egenvård kunna ersätta vård som erbjuds inom ramen för det offentliga
utbudet?
• Vilka krav ska i så fall ställas på sådan egenvård och vilken
ansvarsförskjutning kan utifrån det accepteras?
• Vad är en rimlig relation mellan krav på egenvård och påverkan på jämlikhet
när det gäller fördelningen av hälsa?
8.2.5 Nedsatt autonomi
Vi har tidigare sagt att propositionen i relation till behovs-solidaritetsprincipen
lyfter fram vikten av att särskilt uppmärksamma behoven hos svaga grupper (där
personer med nedsatt autonomi kan sägas ingå).
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Dock görs där tolkningen att det innebär att deras behov får en likvärdig
ställning som motsvarande behov hos starka grupper. Genom att placera vården
av personer med nedsatt autonomi i den högsta prioriteringsgruppen förefaller
man dock säga något starkare, nämligen att deras behov (oavsett vad det rör sig
om) väger tyngre än motsvarande behov för personer utan nedsatt autonomi.
Detta skapar motsägelser och oklarhet i den etiska plattformen. Den nedsatta
autonomin i sig kan naturligtvis kräva vissa riktade vårdinsatser i sig, men
liksom för andra tillstånd så varierar svårighetsgraden av nedsättningen av
autonomi, liksom effekten av de åtgärder som kan sättas in. När det gäller
insatser riktade mot tillstånd som i sig inte är kopplade till nedsättningen av
autonomi förefaller det dock underligt att tänka sig att vårdbehovet eller
svårighetsgraden hos tillståndet skulle förändras på grund av
autonomiproblematiken. En person med nedsatt autonomi och hjärtsvikt har
samma behov av hjärtsviktsbehandling som en person med hjärtsvikt, men med
full autonomi (däremot kan det naturligtvis behövas speciella insatser för att se
till att personen med nedsatt autonomi kan följa behandlingsregimen). På
motsvarande sätt är det underligt att tänka sig att en person med nedsatt
autonomi och ett lindrigt tillstånd, automatiskt skulle få en lika hög prioritering
som en person med ett svårt tillstånd men utan autonominedsättning.
Punkt att utreda:
• Skrivningarna om nedsatt autonomi (svaga grupper) behöver klargöras.
8.2.6 Annan lagstiftning och andra initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet
I utredningen hävdar man att vård som motiveras av särskild lagstiftning får
anses vara garanterad resurser, och det har även används i debatten kring
exempelvis smittskyddsinsatser (se ovan). Ställningstagandet har dels en oklar
ställning eftersom det inte återfinns i propositionen, dels ger det upphov till
olika frågeställningar av hur det ska tolkas. Det ovan redovisade Hepatit C fallet
visar på svårigheten att tolka smittskyddslagen av vad som är vård som krävs
utifrån lagstiftningen (och därmed får anses vara garanterad resurser). Även om
vissa insatser är klart reglerade, exempelvis intagning på vårdintyg inom sluten
psykiatrisk vård, så sker det sedan en mängd insatser inom ramen för denna vård
som inte explicit är reglerade i lagstiftningen. Vad är då garanterade resurser?
Är det endast kostnaden för att någon ska tas in med tvång och hållas intagen
med tvång eller gäller det även all vård som patienten är i behov av under
vårdtillfället? Här ger plattformen ingen tydlig vägledning.
Detta väcker även mer generella frågor kring hur den etiska plattformen
förhåller sig till annan lagstiftning och andra initiativ inom hälso- och
sjukvårdsområdet, som aktualiserats sedan de senaste tjugo åren.
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I samband med att lagstiftningen om vård till personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd trädde i kraft gjorde Prioriteringscentrum på uppdrag av
Socialstyrelsen en analys av begreppet ”vård som inte kan anstå” (Sandman
m.fl. 2014). Detta aktualiserade frågan om den etiska plattformen endast gäller
medborgare (eller personer med nödvändiga tillstånd för att vistas i Sverige)
eller om den gäller alla som vistas och söker vård i Sverige (oavsett tillstånd).
Detta är en fråga som plattformen inte ger ett tydligt svar på.
Ytterligare en lagstiftning som den etiska plattformen behöver förhålla sig till är
lagstiftning om vård utanför i annat EU-land. Sedan den etiska plattformen
antogs av riksdagen har möjligheten att söka vård i annat EU-land tillkommit
(Socialdepartementet 2012/13:150). I denna lag är ett av kraven att ” patienten
skulle haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i
Sverige” (5§, 3 st Lag 2013:513) I propositionen uppmärksammas dock att detta
inte innebär att vården faktiskt finns tillgänglig i Sverige. Detta kan snarast vara
ett skäl till varför man söker vård utomlands. I samband med det uppstår frågan
om landsting och regioner kan ställa krav på att den vård som ersätts är sådan att
den är i enlighet med landstingets/regionens ställningstaganden utifrån den
etiska plattformen. Det finns dock inga referenser till den etiska plattformen i
denna lagstiftning (eller propositionen) och relationen till ställningstaganden att
inte erbjuda vård utifrån den etiska plattformen är oklara.
På motsvarande sätt har den nya patientlagen som trädde i kraft i januari 2015
infört möjligheten för patienter att söka öppenvård inom annat landsting/region
än där man är skriven och få denna vård bekostad av hemlandstinget
(Socialdepartementet 2007/08:126). Återigen innebär det vissa begränsningar
för ett enskilt landsting att göra prioriteringar utifrån den etiska plattformen som
skiljer sig från andra landsting och regioner. Återigen finns en viss oklarhet
kring i vilken utsträckning (om alls) ställningstaganden utifrån den etiska
plattformen kan begränsa denna möjlighet. En mer generell aspekt av detta
ställningstagande är att det kan tolkas som att stödet för efterfrågestyrd vård
ökar i relation till de ställningstaganden som görs i den etiska plattformen.
Framförallt eftersom det företrädesvis är patienter som kan efterfråga vård som
också kan söka vård i annat landsting.
Under årens lopp sedan den etiska plattformen trädde i kraft har regering och
riksdag fattat beslut och tagit olika initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet.
Exempel på sådana initiativ har varit vårdvalsreform, väntetidsgaranti och
rehabiliteringsgaranti. En analys av dessa initiativ pekar på att de på olika sätt
kan vara problematiska utifrån den etiska plattformen.
Vårdvalsreform och vårdgarantin har enligt Riksrevision effekter som ger vid
handen att personer med större behov får stå tillbaka för personer med lindrigare
behov (RiR 2014:22).
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Om vi tittar på rehabiliteringsgarantin så riktade sig den explicit till personer i
en viss ålder (som ej uppnått pensionsålder) och som har en viss social ställning
(möjlighet att återgå i arbete) – något som förefaller strida mot
människovärdesprincipen. Detta aktualiserar frågan om vilken ställning den
etiska plattformen har i relation till denna form av initiativ och i vilken
utsträckning plattformen bör vara vägledande/styrande när dessa initiativ bereds
och beslutas.
Punkter att utreda:
• Vilken ställning och relation har den etiska plattformen i relation till annan
lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet?
• Vilken ställning och relation har den etiska plattformen i relation till andra
initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet?
8.2.7 Öppna prioriteringar
Ett centralt ställningstagande i den etiska plattformen för prioriteringar är kravet
på öppna prioriteringar, framförallt när det gäller grunderna för prioriteringar –
men även när det gäller möjligheten att påverka de prioriteringar som görs.
Forskning inom området har pekat på att frågan om öppenhet när det gäller
myndighetsbeslut (inte minst inom prioriteringsområdet) är en mer komplex
fråga än vad det framstår i proposition och utredning. Detta handlar bl.a. om vad
öppenheten ska omfatta. Ska den omfatta endast de slutgiltiga
ställningstaganden som ligger till grund för ett visst prioriteringsbeslut, eller
även den dialog som lett fram till beslutet. Inom forskningen pekar man på att
den senare formen av öppenhet kan påverka dialogen kring beslutet på ett sätt
som missar viktiga aspekter. När det gäller de ställningstagande som ligger till
grund för prioriteringsbeslutet finns det blandade bilder kring om detta är något
som medborgarna eftersträvar eller vill ha (de Fine Licht 2014). Detta väcker
även frågor kring i vilken utsträckning patienter och medborgare ska engageras i
beslut kring prioriteringar, något som även lyfts som en punkt i den norska
utredningen. Även här finns olika ställningstagande kring hur och i vilken
utsträckning detta är möjligt eller lämpligt (NOU 2014).
I relation till hälsoekonomiska värderingar görs ibland preferensmätningar bland
patienter och medborgare (se exempelvis (Carlsson m.fl. 2015)) som används
för att bedöma betalningsviljan för olika åtgärder i relation till olika tillstånd.
Det väcker frågor kring hur de ska betraktas, framförallt om de inte harmonierar
på ett självklart sätt med den etiska plattformen.
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Punkter att utreda:
• Vad ska öppenheten med avseende på prioriteringar omfatta?
• I vilken utsträckning, om någon, ska patienter och medborgare ha möjlighet
att påverka de prioriteringar som görs?
• Hur bör man förhålla sig till preferensmätningar?
8.2.8 Fastställda mallar och kriterier för prioriteringar på individnivå
I propositionen görs ställningstagandet att prioriteringar på individnivå aldrig
kan ske efter fastställda mallar och kriterier. Ett sådant ställningstagande skapar
oklarhet kring relationen mellan prioriteringar på grupp- respektive individnivå
(se även Vårdens alltför svåra val). I den norska utredningens förslag (se bilaga)
görs ett explicit ställningstagande kring att den plattform som de presenteras ska
gälla på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Detta saknas i den svenska
etiska plattformen. Att prioriteringar som görs på gruppnivå inte på ett enkelt
sätt kan tillämpas vid mötet vid varje enskild individ är självklart, eftersom den
enskilda individen på olika sätt kan skilja sig från gruppen. Samtidigt är det inte
klarlagt på vilka grunder sådana avvikelser kan göras. Kan de endast ske med
hänvisning till de aspekter som de etiska principerna lyfter fram som relevanta
(dvs. behov/svårighetsgrad, nytta av åtgärd, kostnadseffektivitet) – eller kan
även andra grunder för avvikelser accepteras. Detta kan även relateras till
diskussionen ovan kring utrymmet för patientens eget perspektiv och
efterfrågan.
I och med utvecklandet av den nationella modellen för öppna prioriteringar har
hälso- och sjukvården fått en mall med kriterier som i stor utsträckning
tillämpats vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården (Broqvist m.fl. 2011).
Bilden förefaller vara att dessa kriterier för prioriteringar på gruppnivå trots allt
ger viktig vägledning även vid individprioriteringar. Denna modell har även på
senare år testats med goda resultat på individnivå (Winberg m.fl. 2014).
Erfarenheterna från dessa arbeten pekar alltså på att mallar och kriterier kan vara
viktiga verktyg för prioriteringar oavsett på vilken nivå dessa sker.
Punkter att utreda:
• Hur förhåller sig den etiska plattformen till prioriteringar på grupprespektive individnivå.
• Hur kan mallar och kriterier stödja prioriteringar på olika nivåer?
8.2.9 Ansvaret på olika nivåer
I utredningen (men inte i propositionen) görs ställningstagandet att
huvudmannen kan fatta beslut om att inte budgetera medel till vissa
vårdåtgärder.
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I Vårdens alltför svåra val kopplas detta framförallt till möjligheten för
huvudmannen att göra ransoneringar och pekar på att det inte är tydliggjort på
vilka grunder sådan ransonering kan ske (även om den förefaller kunna ges stöd
utifrån de etiska principerna) (Prioriteringscentrum 2007).
I samband med detta betonas även att om ansvaret för prioriteringar vilar på
huvudmannen, så kan enskild hälso- och sjukvårdpersonal avvika från de beslut
som huvudmannen fattar om starka skäl föreligger. Även denna skrivning
väcker frågor som har koppling till föregående avsnitt om individprioriteringar. I
utredningen specificerar man att detta kan ske under ”[f]örutsättning att det kan
ske vid den egna enheten, inom ramen för de resurser som enheten disponerar, i
enligt med vetenskap och beprövad erfarenhet och utan att andra, viktigare
behov åsidosätts” ((Socialdepartementet 1995), s. 167). Samtidigt sägs det inte
på vilka grunder sådan avvikelser kan ske. Återigen, är det för att individen
avviker från egenskaperna hos den grupp som bedömningen gjorts med
avseende på, eller kan helt andra bedömningsgrunder komma upp?
Punkter att utreda:
• Det behöver förtydligas på vilka grunder ransonering kan ske inom hälsooch sjukvården.
• Det behöver förtydligas på vilka grunder hälso- och sjukvårdspersonal kan
avvika från övergripande beslut om prioriteringar?
8.2.10 Prioriteringar utanför hälso- och sjukvårdens område
I utredningen (men inte i propositionen) efterlyser man möjligheten att kunna
tillämpa den etiska plattformen för prioriteringar även inom andra delar av
välfärdsområdet. Det finns idag en stark utveckling mot att alltmer hälso- och
sjukvård bedrivs i patientens enskilda eller särskilda boende. I det
sammanhanget ska hälso- och sjukvårdsinsatser samsas med insatser baserad på
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Dessa lagstiftningar har inga explicita grunder för
prioriteringar men kan i vissa stycken tolkas mer som rättighetslagstiftningar,
dvs. där personen i behov av insatser även har rätt att få dessa insatser (med
tillhörande implicita krav på resurstillgång). Här finns potentiell motsättning
mellan verksamheter som ska samverka kring en och samma person.
Utredningens förslag förefaller värt att lyfta även i relation till andra insatser på
välfärdsområdet för att få till stånd en bättre samsyn.
Punkt att utreda:
• Bör den etiska plattformen (med nödvändiga justeringar) utsträckas till att
gälla även andra insatser på välfärdsområdet framförallt inom kommunernas
hälso- och sjukvård och socialtjänst?
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9. TILLÄMPNINGSOMRÅDEN DÄR PLATTFORMEN HAR
VÄCKT FRÅGETECKEN
Utöver frågetecken i relation till formuleringen av de tre principerna, den
tolkning som proposition (och utredning) ger uttryck för och de riktlinjer som
formuleras uppstår frågor i relation till olika tillämpningssituationer. Vi har
tidigare pekat på områden som folkhälsoarbete, smittskydd och sällsynta
tillstånd som oklara tillämpningsområden. Här lyfter vi fram prevention,
diagnostik inom ramen för hälso- och sjukvården, samt omvårdnad som
ytterligare sådana exempel.

9.1 Prevention och diagnostik
Ett område som väcker frågor kring plattformens tillämpning är prevention. I
propositionen förefaller man se plattformen som giltig, även när det gäller
prevention (åtminstone den som är individbaserad och inte faller inom ramen för
ett arbetsgivaransvar etc.). I diskussionen av prioriteringsgrupperna sägs att för
ett visst sjukdomstillstånd (motsvarande) ska både prevention, diagnostik,
behandling, omvårdnad, rehabilitering etc. ligga i samma prioriteringsgrupp,
samtidigt som prevention särskilt anges ingå i prioriteringsgrupp II. Samtidigt
har prioriteringsgrupperna visat sig vara alltför grova instrument för att ge någon
konkret vägledning i prioriteringsfrågor och tolkningen av plattformen har
snarare varit att varje enskilt par av tillstånd/åtgärd inom ett visst diagnosområde
kan hamna på alltifrån hög till låg rangordning. Prevention blir framförallt
problematiskt på grund av svårigheter att bedöma behovets storlek. Om en
patient har en liten risk att drabbas av ett visst tillstånd, så förefaller det rimligt
att se behovet som mindre än om patienten har ett tillstånd som har aktualiserats.
Det skulle dock innebära att all prevention riskerar att (vid jämförelse) hamna
lägre än ett aktuellt tillstånd och den behandling som kan ges mot detta. I den
norska utredningens förslag skriver man att vid prevention bedöms
svårighetsgraden hos tillståndet när det aktualiseras. Detta skulle innebära att
svårighetsgraden för gruppen som är föremål för prevention är densamma som
för den grupp som har ett aktualiserat tillstånd, vilket skiljer sig mot andra
skrivningar i plattformen som framhåller att man bör ta hänsyn till att
svårighetsgraden hos en sjukdom kan variera under sjukdomsförloppet. I
utredningen sägs det att man inte kan skilja på behandlingen av själva
grundsjukdomen och de preventiva insatser som ingår i vården – vilket möjligen
kan tolkas som att utredningen inte gör någon skillnad i svårighetsgrad och
effekt - men detta är oklart.
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När det gäller diagnostik uppkommer ett motsvarande problem. Diagnostiken
handlar om att skapa förutsättningar för att bedöma huruvida patienten har ett
visst behov och vilken storlek det i så fall har. Det blir därmed svårt att bedöma
hur stort behov en viss person har av en viss diagnostisk åtgärd. I propositionen
betonas att diagnostiken har lagts utanför prioriteringsgrupperna, vilket kan
tolkas som att den inte ska göras föremål för prioritering. Även HSL ger uttryck
för att patienten snarast har en rätt att få sitt tillstånd diagnostiserat eller bedömt
(SMER 2014). Samtidigt har olika diagnostiska insatser olika ”effekt” och
därmed olika kostnadseffektivitet vilket kan vara relevant att väga in.
Punkter att utreda:
• Plattformen behöver förtydligas när den ska tillämpas inom prevention på
gruppnivå och diagnostik.
• Eller ska prevention och diagnostik anses falla utanför plattformens
tillämpningsområde?

9.2 Omvårdnad
Ett annat område som väckt olika frågor när det gäller tillämpningen av
plattformen är omvårdnad. Omvårdnad omfattar allting från konkreta och
välavgränsade insatser till en mer allmän hållning i form av bemötande och
attityder för att hjälpa patienter med behov av näring, hygien, elimination,
trygghet, meningsfullhet etc.
I propositionen förefaller omvårdnad lyftas fram som ett område som bör vara
underkastat den etiska plattformen på samma sätt som andra delar av hälso- och
sjukvården. I samband med diskussionen om livskvalitetsrelaterade behov lyfter
man exempelvis fram vikten av att prioritera omvårdnad (Socialdepartementet
1996/97:60). I praktiken har det delvis varit svårt att få in omvårdnad i den
nationella modell som utvecklats för att operationalisera de etiska principerna
och övriga riktlinjer. Det finns flera skäl till detta. Vissa av de behov som
omfattas av omvårdnad kan vara relativt svåra att avgränsa och därmed koppla
till specifika åtgärder som kan prioriteras. Att möta patientens behov av trygghet
bör ske i relation till varje insats som hälso- och sjukvården och handlar kanske
mer om vårdpersonalens generella inställning och bemötande av patienten än om
väldefinierade och specifika insatser. Att däremot möta patientens behov av
elimination genom att sätta kateter eller patientens behov av näring genom att ge
näringsdryck är välavgränsade behov med specifika åtgärder. Generellt kan man
alltså inte dra slutsatsen att omvården som helhet inte kan omfattas av
prioriteringar, men delar av omvårdnaden förefaller svårare att passa in i en
rangordningsstruktur.
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Ett annat argument som framförts från omvårdnadshåll har varit att omvårdnad
riktar sig mot behov som är grundläggande på ett sätt som innebär att de inte kan
prioriteras bort. Att prioritera bort patientens behov av näring, trygghet eller
meningsfullhet för att istället kunna genomföra andra insatser förefaller etiskt
problematiskt. Exempelvis har SMER i sin analys av med- och egenfinansiering
gjort tolkningen att sådant som omvårdnad får anses vara garanterade resurser (i
likhet med diagnostik enligt ovan) (SMER 2014).
Ett problem är att det är svårt att definiera vad som är ett grundläggande behov
och avgränsa detta från icke-grundläggande behov, exempelvis skulle det kunna
ses som ett grundläggande behov att inte få dö i förtid och därmed skulle de
flesta medicinska åtgärder som minskar den risken kunna anses möta ett
grundläggande behov. Ett annat problem med den hållningen är att även om
behovet är grundläggande (i någon bemärkelse) och därmed behöver mötas, så
kan det ske genom olika insatser eller åtgärder som har olika effekter på behovet
och som även är förknippade med olika kostnader (och därmed
kostnadseffektivitet). Ett problem är dock att i många fall saknas vetenskapligt
underlag för den typen av effektbedömningar (och därmed också
kostnadseffektivitetsbedömningar), eftersom man historiskt inte har genomfört
den typen av studier inom omvårdnadsfältet. Detta förefaller dock vara en trend
som håller på att förändras och det finns i dagsläget ett större fokus på
interventioner som utvärderas med avseende på olika typer av effekter.
Även om mer av det som anses ingå under rubriken omvårdnad kan göras
föremål för prioritering kan det fortfarande kvarstå vissa aspekter av
omvårdnaden eller vårdandet som förefaller mer olämpliga att prioritera,
exempelvis att ha en viss inställning, ett visst bemötande gentemot patienter och
andra berörda parter.
Punkter att utreda:
• Behöver plattformen förtydligas för att hantera omvårdnad och andra
aspekter av vårdandet?
• Finns samma problematik inom andra områden t.ex. inom habilitering?
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10. AVSLUTANDE REFLEKTION
I denna rapport har vi lyft ett mycket stort antal frågeställningar kring aspekter i
den etiska plattformen för prioriteringar som är oklara och som kan behöva
klargöras. I den genomgången har vi inte tagit ställning till om det är möjligt att
nå längre i att klargöra dessa frågeställningar än vad som är gjort i
prioriteringspropositionen och/eller -utredningen. Vissa punkter kanske är av
den karaktären att de inte låter sig förtydligas – men eftersom det saknas en
explicit analys med ett sådant ställningstagande i de förarbeten som ligger till
grund för plattformen, har vi trots detta identifierat detta som en brist. Det är
viktigt att betona att urvalet av frågeställningar är gjort utifrån mina egna
erfarenheter av att ha arbetat med den etiska plattformen, praktiskt och
teoretiskt, under mer än tio års tid. Dessa erfarenheter har kompletterats med de
erfarenheter som övriga medarbetare vid Prioriteringscentrum besitter samt
brister som framgått i olika projekt inom ramen för Prioriteringscentrum och
andra verksamheter. Det innebär att urvalet inte ska ses som heltäckande och om
man jämför med de punkter som exempelvis låg till grund för den norska
utredningen (se ovan under kapitel 1) har vissa inte berörts, eftersom vi inte
känner till att de diskuterats på ett öppet sätt i ett svenskt sammanhang. Exempel
på detta är huruvida nytta eller effekt av åtgärd ska värderas annorlunda vid
insatser i livets slutskede, och om innovationspotentialen hos nya åtgärder ska
vägas in vid prioritering. Inför en ny statlig utredning bör man naturligtvis
fundera över om även dessa punkter (som lyfts internationellt) även bör utredas.
Nedan följer ett försök att specificera vilka punkter inom olika områden som vi
finner mest angelägna att utreda (för en full lista av alla punkter se Bilaga 2).
Här är det även viktigt att betona att vissa av de frågor som vi lyfter hänger ihop
på olika sätt. Ett klargörande av människovärdesprincipens skrivningar kan få
följdverkningar för hur man ska bedöma kostnadseffektivitet, dvs. för
kostnadseffektivitetsprincipens klargörande. Ett sådant klargörande kan också
relateras till hur frågan om lika möjligheter och utfall ska tolkas. Här är inte
utrymme att reda ut alla sådana samband mer än att påpeka att det finns ett antal
sådana frågor som hänger ihop på olika sätt.
När det gäller människovärdesprincipen är det framförallt tre olika områden som
är angelägna att fokusera på:
• Synen på sociala förhållanden och hur dessa bör eller inte bör påverka
prioriteringar.
• Synen på kronologisk ålder och dess förhållande till biologisk ålder, samt hur
dessa bör eller inte bör påverka prioriteringar.
• Utrymmet för med- och egenfinansiering inom hälso- och sjukvården.
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Detta eftersom dessa tre områden idag ger upphov till konkreta
prioriteringsproblem inom hälso- och sjukvården.
När det gäller behovs-solidaritetsprincipen är det mest angeläget att fokusera på:
• Hur ska man betrakta och bedöma svårighetsgrad inom prioriteringsområdet.
• Hur skrivningarna angående lika möjligheter, respektive lika utfall ska tolkas
och appliceras i beslut om prioriteringar.
Återigen är detta kopplat till svårigheterna att göra konsistenta bedömningar av
svårighetsgrad i konkreta prioriteringsarbeten. Det är även kopplat till att
skrivningarna om lika möjligheter/ utfall nu har använts för att argumentera för
prioritering av vissa typer av behandlingar (framförallt i relation till sällsynta
tillstånd).
När det gäller kostnadseffektivitetsprincipen är det angeläget att lyfta:
• Kostnadseffektivitetsprincipen roll i relation till det övriga principerna.
• Hur ställningstaganden i människovärdesprincipen ska påverka beräkningen
av kostnadseffektivitet.
Även detta kan kopplas till att man brottas med dessa frågor i konkreta
prioriteringsarbeten, framförallt vid TLV och att detta varit föremål för debatt.
När det gäller alternativa principer finns följande behov av förtydliganden:
• Rollen för patientens självbestämmande och efterfrågan.
• Synen på aggregering av nytta och kostnader.
Här motiveras det första utifrån den stärkta ställning som patienten fått på senare
år inom hälso- och sjukvårdsområdet och trenden mot personcentrerad vård.
Den andra frågan motiveras utifrån överväganden relaterade till budgetpåverkan
av prioriteringsbeslut.
När det gäller övriga riktlinjer i plattformen samt olika tillämpningsområden är
det mest angeläget att lyfta:
• Prioriteringsgruppernas vara eller inte vara och därmed ställning.
• Synen på egenvård inom ramen för den etiska plattformen.
• Plattformens relation till annan lagstiftning och andra initiativ inom hälsooch sjukvårdsområdet.
Skälet till varför dessa områden är prioriterade att utreda är för att de väckt
konflikter under senare år i samband med konkreta prioriteringssituationer.
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Utöver detta finns det även skäl att väcka liv i det förslag som framfördes av
utredningen kring att den etiska plattformen borde kunna fungera som
vägledning för prioriteringar även inom andra områden, framförallt när det
gäller socialtjänst enligt SoL och personlig assistans enligt LSS.
Avslutningsvis hoppas vi att denna rapport ska fungera som ett underlag för
diskussion kring den etiska plattformen och dess ställningstaganden.
Naturligtvis som ett underlag för en översyn av plattformen, men även som
underlag för vidare forskning och analys av hur plattformen ska tolkas och
tillämpas.
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Bilaga 1.

SAMMANFATTNING AV DEN NORSKA UTREDNINGENS
FÖRSLAG
Utredningen presenterade sitt betänkande under hösten 2014 och föreslog där
fyra huvudprinciper för prioriteringar i Norge:
Prioriteringar bör sträva efter målet: flest möjliga goda levnadsår för alla,
fördelade på ett rättvist sätt.
Prioriteringar bör följa klara kriterier.
Prioriteringar bör göra på ett systematiskt sätt, öppet och med patient (brukar)medverkan.
Prioriteringar bör genomföras utifrån ett helhetsperspektiv och med effektiva
medel.
Sammanfattning fokuserar på att beskriva de kriterier som föreslås under punkt
2 och som är tänkta att vara vägledande för att det mål som specificeras under
punkt 1 ska kunna uppnås. Utredningen föreslår att tre kriterier ska vara
vägledande för prioriteringar i Norge på alla nivåer (även om avvikelser kan ske
i enskilda fall men i så fall på ett sätt som inte innebär diskriminering):
Hälsovinstkriteriet
Resurskriteriet
Hälsogapkriteriet
Enlig hälsovinstkriteriet så får en åtgärd högre prioritet, desto högre
hälsovinsten är. Hälsovinsten måste här vara större en noll för att åtgärden ska få
någon prioritet överhuvudtaget (jfr den svenska plattformen). Hälsovinsten
anses värdefull eftersom den bidrar till människors allmänna välfärd, men
eftersom hälso- och sjukvården framförallt kan påverkan människors hälsa, står
detta i fokus. Hälsovinsten kan bestå i påverkan på livslängd och livskvalitet
(och då framförallt hälsorelaterad livskvalitet). När det gäller livskvalitet lyfter
man fram fysisk och psykisk funktion, samt symtomlindring. För att väga
samman livslängd och livskvalitet talar man om goda levnadsår. I utredningen
diskuteras även om påverkan på andra, utöver patienten, bör vägas in. Det är
framförallt två grupper som berörs, närstående och samhället i övrigt.
En utgångspunkt är att hälso- och sjukvården bör bry sig om hela befolkningens
hälsa, vilket även signaleras av det mål som formuleras under punkt 2 ovan.
Dock menar man att den typen av faktorer bör ges ett begränsat inflytande över
prioriteringen, eftersom det annars kan leda till orättvisa fördelningseffekter.

Ett sätt att göra detta är att väga in dessa externa effekter utifrån en mer
genomsnittlig bedömning för hela patientgruppen, istället för att titta på sådant
som om vissa patientgrupper har mer närstående som berörs än andra etc.
Utredningen lyfter även fram att patienten kan få vinster av åtgärder som inte
direkt kan kallas för hälsovinster, exempelvis av att bli informerad, eller få ett
värdigt avslut på livet, eller förändringar som snarast kan ses som förbättringar
av funktion etc. (utan att det finns ett hälsogap – ex. kosmetisk kirurgi, eller s.k.
enhancement).
Man tar även upp frågan om övrig påverkan på samhället, exempelvis
produktionspåverkan, konsumtionspåverkan, eller resursutnyttjande inom andra
sektorer. Eftersom skälet till varför hälsoförbättringar är värdefulla är att de
leder till välfärdsökningar, innebär det att det är svårt att dra en skarp gräns
mellan vinster inom och utanför hälso- och sjukvården. Samtidigt kan sådan
hänsyn ge upphov till problematiska fördelningseffekter (jfr Sandman och
Heintz 2013). Utredningens slutsats är att dessa externa effekter bör läggas vikt
vid om de inte leder till orättvis fördelningseffekter. Denna hänsyn kan även
påverka hur de vägs in, exempelvis genom att titta på genomsnittliga lönenivåer
för hela patientgruppen (oavsett lönenivå för olika undergrupper eller om de är i
arbete eller inte). Även om utredningen ställer krav på att det ska finnas en
hälsovinst för att en åtgärd ska kunna ges prioritet, vill man undvika att ställa
upp en miniminivå för en sådan hälsovinst. Detta dels eftersom det är svårt att
dra en sådan gräns, även mycket små vinster kan upplevas värdefulla utifrån ett
patientperspektiv, dels att det kan bero på hur en åtgärd delas upp (dvs. hur man
kombinerar olika åtgärder i åtgärdspaket etc.).
Resurskriteriet innebär att en åtgärd får högre prioritet desto mindre resurser den
förväntas förbruka. I utredningen har man valt att använda det bredare begreppet
resurser istället för att tala om kostnader och det mer tekniska begreppet
kostnadseffektivitet. Detta för att betona att resurser inte endast handlar om
pengar utan även om andra resurser, exempelvis tid, vårdpersonal, sängplatser
etc. Det skäl som anges för detta kriterium är att ett effektivt resursutnyttjande
leder till att annan vård hindras i så lite utsträckning som möjligt, om vi sätter in
en åtgärd. I utredningen skiljer man mellan de resurser som används inom
hälsosektorn och resursbruket ur ett samhällsperspektiv, som inkluderar all
resursanvändning. På motsvarande sätt som när det gäller vinster pekar man på
att ett samhällsperspektiv kan ge upphov till orättvisa fördelningseffekter och
föreslår därför att fokus ska ligga på hälsosektorperspektivet. I den mån resurser
utanför hälso- och sjukvården ska vägas in och då om det rör sig om betydande
samhällseffekter, bör man se till att det inte ger upphov till orättvisa
fördelningseffekter.

Man väljer att inte explicit tala om kostnadseffektivitet i sina kriterier, men
pekar på att hälsovinst- och resurskriterier tillsammans bör beräknas och
värderas i form av en kvot mellan resurser och hälsovinst med hjälp av
traditionella kostnadseffektanalyser. Dock menar man att hälsovinst och resurser
kan tolkas bredare än vad effekt och kostnader normalt görs inom
kostnadseffektivitetsanalyser. Likaså pekar man på att det kan finnas en poäng
att först värdera hälsovinsten för att ställa den i relation till resursanvändningen,
framförallt på klinisk nivå. Fortfarande kommer dock kostnadseffektanalyser
vara en väsentlig del av prioriteringsarbetet.
Det tredje kriteriet är hälsogapkriteriet. Åtgärder riktade mot patienter med stort
hälsogap har prioritet framför åtgärder riktade mot patienter med ett mindre
hälsogap. Detta motiveras med att hälso- och sjukvården ska fördelas rättvist
och ges både en prioritaristisk och egalitaristisk argumenation (REFS), dvs. både
med att de som har stort hälsogap har det dåligt ställt, men också med att de har
det sämre än andra och att det därmed kan kopplas till jämlikhet. Hälsogapet
specificeras som förlusten av goda levnadsår från en referensnivå.
Referensnivån är 80 goda levnadsår och ska värderas över hela livet. Detta
innebär att vid en given tidpunkt ska man både värdera hur mycket personen
förlorat tidigare på grund av sitt tillstånd, liksom den potentiella framtida
förlusten. Eftersom referensnivån är satt så högt som 80 goda levnadsår, menar
man att nästan alla patienter kommer att ha ett hälsogap över livet. Förväntat
hälsogap är dock inget krav för att få del av offentlig finansiering, om det kan
stödjas av de andra kriterierna. När man bedömer hälsogapet ska man bortse
från den förväntade vinsten från den åtgärd som övervägs. Däremot bör vinsten
från insatta åtgärder vägas in. När man bedömer förväntat hälsogap, är det
hälsogapet hos de som faktiskt kommer att få en vinst från åtgärder som ska
bedömas. Det innebär exempelvis att vid exempelvis en primärpreventiv insats
så är det hälsogapet hos den grupp som faktiskt kommer att drabbas av
tillståndet som man försöker förhindra uppkomsten av som ska bedömas, inte
det genomsnittliga hälsogapet hos hela populationen som den preventiva
åtgärden riktas mot. Utredningen betonar att även om patientens/patientgruppens
ålder i många fall kommer att påverka storleken på hälsogapet till förmån för
yngre personer, så är inte det alltid fallet. Kombinationen av hälsogap-, resursoch hälsovinstkriteriet menar man kommer att motverka den invändning om
nivellering som brukar riktas mot jämlikhetsteorier.
När det gäller avvägningen mellan kriterierna sägs det att de ska vägas emot
varandra utan någon inbördes ordning, vilket innebär att det inte handlar om att
ett eller flera kriterier ska vara uppfyllda (eller uppfylla ett visst gränsvärde) för
att ge upphov till offentlig finansiering. I utredningen föreslås att man först tittar
på förhållandet mellan hälsovinst och resursåtgång för att sedan ställa det i
relation till hälsogapet.

Eftersom man ser mer precisa avvägningar mellan hälsovinst/resurser och
hälsogap som tidskrävande föreslår man ett mer förenklat tillvägagångssätt.
Enligt detta synsätt bör hälsogapet indelas i tre olika klasser från måttligt, över
stort till mycket stort och där dessa klasser ges olika vikter från 1 till 3.
I diskussionen av alternativa kriterier avvisar man att behandla ålder, brist på
alternativ, bidrag till innovation, samt huruvida ett tillstånd är sällsynt som
självständiga kriterier. Istället menar man att dessa delvis täcks av de övriga tre
kriterierna. När det gäller ålderns påverkan på effekten av en åtgärd menar man
att det täcks av hälsovinstkriteriet, likaså kan hälsovinstkriteriet ge upphov till
en indirekt prioritering av ålder genom att yngre patienter kan komma att få en
större vinst av en åtgärd. Likaså pekar men på att ålder kan vara korrelerat till
ökad resursanvändning. Även när det gäller hälsogapet kommer normalt sett en
äldre person ha ett mindre hälsogap än en yngre, dock inte alltid. På individnivå
pekar man på vikten av att vara uppmärksam på avvikelser från sambandet
mellan ålder och förutsättningar att tillgodogöra sig åtgärden. Att hälsogapet
varierar med ålder ser man som mindre problematiskt, eftersom en person som
lever genom olika ålder kommer att ha upplevt både högre och lägre prioritet.
Dock motsätter man sig alltså ålder som ett explicit kriterium och även specifika
åldersgränser för huruvida man får tillgång till åtgärder eller inte. När det gäller
brist på alternativ menar utredningen att om det har påverkat hälsogapet kommer
det även att vägas in med utgångspunkt från hälsogapkriteriet och att få tillgång
till ett alternativ (om man inte tidigare haft det) kan vägas in i hälsovinsten.
Utöver det menar man att man inte ser några starka skäl till att ha det som ett
explicit kriterium.
När det gäller bidrag till innovation föreslår utredningen att detta bör ske på
andra sätt än genom att formulera ett kriterium för prioritering. Istället menar
man att alla åtgärder bör bedömas mot bakgrund av vilken hälsovinst den bidrar
med.

Om man skulle accepterat en större resursinsats utifrån innovationspotential, och
det sedan visar sig vara en lyckad innovation som ska användas inom hälso- och
sjukvården, så kommer den totala resursanvändningen för denna åtgärd vara
större än om man endast finansierar åtgärden utifrån föreslagna tre kriterier.
Utredningen avfärdar även sällsynthet hos tillståndet som ett självständigt
kriterium. Om det är ett svårt tillstånd med stort hälsogap kommer det att täckas
av hälsogapkriteriet. Utredningen förefaller inte villig att acceptera förluster när
det gäller hälsovinster för att kompensera grupper som har sämre möjligheter att
tillägna sig åtgärder på grund av indirekta faktorer eftersom det leder till svåra
frågor kring vilka indirekta faktorer som i så fall ska kompenseras för (jfr Juth
2014). Istället menar man att idén om likabehandling bör tolkas som att sällsynta
och icke-sällsynta tillstånd bör få lika prioritet utifrån hänsyn till de tre
huvudkriterierna.

Bilaga 2.

PUNKTER ATT UTREDA
Människovärdesprincipen
• Vilka omfattas av människovärdesprincipen?
• Vad ska patienter/personer behandlas lika med avseende på enligt
människovärdesprincipen?
• Behöver människovärdesprincipen formulera vad patienter/personer har lika
rätt till eller kan det hanteras av någon annan princip?
• Bör människovärdesprincipen öppnas upp för att ta hänsyn till kronologisk
ålder? I vilken utsträckning och hur i så fall?
• Vilken koppling har biologisk till kronologisk ålder? Finns det skäl att
använda en annan terminologi för att bättre avspegla det som biologisk ålder
är tänkt att väga in?
• I vilken utsträckning bör biologisk ålder vägas in? Hur stor bör den ökade
risken för biverkningar eller komplikationer, eller den minskade effekten
vara för att biologisk ålder ska få påverka prioriteringen?
• Om man håller fast vid ställningstagandet kring kronologisk och biologisk
ålder, bör gränsdragningen mellan dessa påverka beräkningen av
svårighetsgrad och effekt för att inte förbjudna hänsynstaganden ska vägas in
implicit och vilka konsekvenser får i så fall det?
• Betydelsen och implikationen av sociala förhållanden är oklar och behöver
förtydligas – eftersom valet av begrepp får olika påverkan på vilka hänsyn
som är möjliga.
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att ägna
sig åt positiv särbehandling inom ramen för exempelvis folkhälsoarbetet?
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att ta
hänsyn till professionella ansvarsförhållanden i samhället – exempelvis i
samband med smittskyddsåtgärder?
• Är smittskyddsarbetet något som omfattas av den etiska plattformens
principer?
• Är folkhälsoarbetet något som omfattas av den etiska plattformens principer?
• Ger ställningstagandet angående sociala förhållanden utrymme för att väga in
påverkan på eller vård från närstående (och motsvarande grupper) i samband
med prioriteringar?
• I vilken utsträckning är med- och egenfinansiering av hälso- och sjukvård
förenligt med den nuvarande etiska plattformen?
• Behöver den etiska plattformen förändras med avseende på med- och
egenfinansiering som en del i hanterandet av ett framtida ökande resursgap?

• Det kan behöva förtydligas på vilka grunder tidigare livsstil eller val inte ska
vägas in vid prioritering.
• Distinktionen mellan tidigare livsstil och val (som inte får vägas in) och
framtida livsstil och val (som får vägas in) kan behöva förtydligas.
• Hur stor inverkan ska framtida livsstil och val ha på behandlingseffekt,
biverkningar eller komplikation för att det ska vara rimligt att väga in det?
• Vad är en rimlig relation mellan hänsyn till framtida livsstil eller val och
ökad ojämlikhet i hälsa för vissa grupper?
Behovs-solidaritetsprincipen
• Hur ska vårdbehov definieras enligt den etiska plattformen?
• I en sådan definition behöver det exempelvis besvaras vilka dimensioner ska
ingå vid bedömningen av vårdbehov och då om även tredje parts behov/nytta
ska vägas in vid prioriteringar enligt plattformen?
• Hur ser förhållandet mellan behov och nytta/effekt ut?
• Förutsätter kravet på att man endast kan ha behov av det man har nytta av, en
specificerad miniminivå av nytta/effekt? Var ligger i så fall den och/eller
vilka kriterier är väsentliga att väga in vid en sådan bedömning?
• Hur reglerar plattformen gränsdragningen mellan olika typer av
livskvalitetsrelaterade behov (beroende på deras orsak)?
• Går det att formulera en gräns för vilka livskvalitetsrelaterade behov som inte
ska finansieras inom ramen för det offentliga utbudet? Var går den gränsen i
så fall?
• Vilken syn på livskvalitet och hälsa (sjukdom etc.) bör plattformen utgå från?
• Vilka dimensioner ska ingå i bedömningen av svårighetsgrad?
• Om svårighetsgrad innehåller flera dimensioner, hur ska dessa i så fall vägas
mot varandra?
• Leder människovärdesprincipens ställningstaganden till begränsningar för
vilka dimensioner som kan vägas in?
• Hur bör bedömningen av ett tillstånds svårighetsgrad ske på grupprespektive individnivå? Finns det skäl att acceptera skillnader och vilka i så
fall?
• Hur bör bedömningen av ett aktuellt tillstånd vägas mot risk för framtida
ohälso- eller livskvalitetspåverkande tillstånd?
• Ska ett tillstånd som är behandlat bedömas utifrån hur svårt det är med
behandling eller ska det bedömas utifrån grundtillståndet?
• Ska varaktigheten hos ett tillstånd endast bedömas prospektivt eller bör man
även se detta retrospektivt?
• Hur ska man se på förhållandet mellan varaktighet och kronologisk ålder?
Bör bedömningen av varaktighet ske på ett sätt som inte implicit leder till att
den kronologiska åldern vägs in?

• Ger idealet om lika möjligheter utrymme för positiv särbehandling
(motsvarande) och hur förhåller det sig då till människovärdesprincipens
skrivningar om att inte ta hänsyn till sociala förhållanden?
• Vilken ställning och implikationer har skrivningarna om lika möjligheter?
Implicerar det att man bör sträva efter att ge lika möjligheter till vård för alla
patienter även om det innebär att alla får sämre möjligheter till vård (dvs. att
det sker en nivellering)? Eller signalerar det snarare ett ideal som innebär att
hälso- och sjukvården bör sträva efter att alla bör höjas till en mer allmän
nivå av möjligheter (men att det inte får ske på bekostnad av att denna nivå
sänks)?
• Hur förhåller sig idealet om lika möjligheter till idealet om lika utfall?
• Kan idealet om lika möjligheter ses som ett svar på frågan angående vad som
patienter eller personer har rätt till enligt människovärdesprincipen?
• Ger idealet om lika utfall utrymme för positiv särbehandling (motsvarande)
och hur förhåller det sig då till människovärdesprincipens skrivningar om
sociala förhållanden?
• Vilken ställning har idealet om lika utfall? Kan det tolkas så att hälso- och
sjukvården bör minska vissa patientgruppers utfall för att andra grupper ska
få mer lika utfall (dvs. ger det utrymme för nivellering)? Eller signalerar det
snarare ett ideal som innebär att hälso- och sjukvården bör sträva efter att alla
bör höjas till en mer allmän nivå av utfall?
• På vilken nivå bör man sträva efter ett lika utfall? Den högsta nivå som är
möjlig att uppnå ett lika utfall på? En allmän medel-/ mediannivå givet det
samhälle vi som medborgare lever i? Utifrån individuella förutsättningar?
• Hur förhåller sig idealet om lika utfall till idealet om lika möjligheter?
• Kan idealet om lika utfall ses som ett svar på frågan angående vad vi har rätt
till enligt människovärdesprincipen?
• Det kan behöva förtydligas att hänsyn till svaga grupper innebär att de ska
ges likvärdiga förutsättningar som mindre svaga grupper vid prioriteringar.
• Eftersom sådana hänsyn förefaller förutsätta positiv särbehandling i vissa
avseende bör det utredas hur långtgående en sådan särbehandling kan vara.
• Hur bör man se på åtgärder för att kartlägga icke-uttryckta behov i relation
till redan kända behov?

Kostnadseffektivitetsprincipen
• Relationen mellan kostnadseffektivitetsprincipen och övriga principer.
• Bör det formuleras explicita gränser för vad som är en rimlig relation mellan
kostnader och effekt? I så fall - bör det göras i relation till olika nivåer av
svårighetsgrad, grupper, alternativ etc.?
• Bör de gränser som formuleras för kostnadseffektivitet vara mer
differentierade mellan olika områden eller hänsynstaganden?
• Vad blir konsekvenserna på hälsan i befolkningen vid en given budget och
olika gränsvärden för kostnadseffektivitet?
• Vad innebär det att man inte får underlåta att ge vård till svårt sjuka
patienter? Hur ska alternativ behandling betraktas och tolkas? Innebär det att
man inte får väga in kostnadseffektiviteten i dessa fall?
• Bör man ta hänsyn till patientgruppens storlek vid bedömning av vad som är
en rimlig kostnadseffektivitetskvot?
• Bör man kunna väga in möjligheten att göra nytta för en stor grupp med svårt
tillstånd vid bedömningen av vad som är en rimlig kostnadseffektivitetskvot?
• Bör de ekonomiska effekterna och risken för undanträngning beaktas vid
höga kostnader på grund av hög behandlingskostnad och stor grupp?
• Hur ska kostnadseffektivitetsprincipen tolkas när det gäller hur kostnader ska
ställas i relation till effekter? Förutsätter den kostnadseffektivitetsanalyser
eller har den ett mer öppet förhållningssätt till detta?
• Hur bör kostnadseffektivitet beräknas för att vara i linje med övriga
ställningstaganden i den etiska plattformen? Framförallt gäller detta frågor
om huruvida man bör inta ett samhällsperspektiv när det gäller vilka
kostnader som räknas in (och räkna in påverkan på produktion, konsumtion,
andra delar av samhällslivet) eller inte. Likaså hur effekten av en åtgärd bör
beräknas.
• När kostnadseffektivitetsanalyser genomförs hur ska dessa ske givet olika
underlag och förutsättningar på olika nivåer inom hälso- och sjukvården?
• Är svag evidens när det gäller kostnadseffektivitetsanalyserna skäl för en
förändrad prioritering?
• I vilken utsträckning bör framtida effekter och/eller kostnader diskonteras vid
bedömningar av kostnader och effekter inom ramen för plattformen?
• Bör man använda sig av QALY i kostnadseffektivitetsanalyser eller finns det
bättre mått?
Alternativa principer som avvisas
• Hur stort utrymme ska det finnas för patienten att påverka den enskilda
vården i relation till de prioriteringar som görs utifrån plattformen?

• Hur ska gränsen mellan behov, efterfrågan och valfrihet definieras och
regleras?
• Hur ska plattformen tolkas när det gäller aggregering av nytta?
• I den mån plattformen innehåller ett ställningstagande mot aggregering, i
vilken mån differentierar plattformen mellan olika former av aggregering?
Exempelvis gäller det både kostnader och effekter, gäller det oavsett om man
jämför tillstånd med samma svårighetsgrad eller inte etc.?
• Hur ska plattformen tolkas när det gäller lotteriprincipen?
• Om plattformen avfärdar en lotteriprincip, vad innebär det för möjligheten att
tillämpa kösystem inom hälso- och sjukvården?
Övriga riktlinjerna för prioritering
• Det behöver utredas huruvida prioriteringsgrupperna ska finnas kvar, hur de i
så fall ska utformas och vilken roll de ska ha.
• Hur ska ställningstaganden angående behovstäckning tolkas?
• Hur ska en prioriteringsordning omsättas i klinisk praxis när det gäller
resursfördelning?
• Är ställningstagandet angående effektiva vårdåtgärder giltigt och hur ska det
i så fall tolkas?
• Ska egenvård kunna ersätta vård som erbjuds inom ramen för det offentliga
utbudet?
• Vilka krav ska i så fall ställas på sådan egenvård och vilken
ansvarsförskjutning kan utifrån det accepteras?
• Vad är en rimlig relation mellan krav på egenvård och påverkan på jämlikhet
när det gäller fördelningen av hälsa?
• Skrivningarna om nedsatt autonomi (svaga grupper) behöver klargöras.
• Vilken ställning och relation har den etiska plattformen i relation till annan
lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet?
• Vilken ställning och relation har den etiska plattformen i relation till andra
initiativ inom hälso- och sjukvårdsområdet?
• Vad ska öppenheten med avseende på prioriteringar omfatta?
• I vilken utsträckning, om någon, ska patienter och medborgare ha möjlighet
att påverka de prioriteringar som görs?
• Hur bör man förhålla sig till preferensmätningar?
• Hur förhåller sig den etiska plattformen till prioriteringar på grupprespektive individnivå?
• Hur kan mallar och kriterier stödja prioriteringar på olika nivåer?
• Det behöver förtydligas på vilka grunder ransonering kan ske inom hälsooch sjukvården.
• Det behöver förtydligas på vilka grunder hälso- och sjukvårdspersonal kan
avvika från övergripande beslut om prioriteringar.

• Bör den etiska plattformen (med nödvändiga justeringar) utsträckas till att
gälla även andra insatser på välfärdsområdet framförallt inom kommunernas
hälso- och sjukvård och socialtjänst?
Tillämpningsområden där plattformen har väckt frågetecken
• Plattformen behöver förtydligas när den ska tillämpas inom prevention på
gruppnivå och diagnostik. Eller ska prevention och diagnostik anses falla
utanför plattformens tillämpningsområde?
• Behöver plattformen förtydligas för att hantera omvårdnad och andra
aspekter av vårdandet?
• Finns samma problematik inom andra områden t.ex. inom habilitering?
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