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FÖRORD 
 
Denna rapport över etiska riktlinjer och principer för prioriteringar i andra 
länder har Anders Melin ställt samman på uppdrag av PrioriteringsCentrum. 
Den domineras av analyser av etiska riktlinjer från våra nordiska grannar Norge, 
Danmark och Finland samt Nederländerna och Nya Zeeland. Även 
Storbritannien och Kanada tas med i undersökningen eftersom det där har 
förekommit en intensiv debatt om prioriteringar, även om inga nationella etiska 
riktlinjer etablerats. Presentationen baseras framför allt på de olika ländernas 
offentliga utredningar.  
  
En sammanfattning av denna intressanta utblick ingår i PrioriteringsCentrums 
rapport ”Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och 
analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och 
sjukvården.” (2007:2). Denna rapport togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen 
som i sin tur rapporterat sina slutsatser till regeringen om hur prioriteringsarbetet 
går till i landsting och kommuner och hur det överensstämmer med 
intentionerna i riksdagens beslut om prioriteringar samt med vad som anges i 
hälso- och sjukvårdslagen. Det har också ingått i PrioriteringsCentrums uppdrag 
att analysera problem i tillämpningen av riktlinjerna för prioriteringar och 
komma med förslag till förändringar och förtydliganden. I detta sammanhang 
har etiska principer i andra länder spelat roll. Förslaget innehåller omtolkningar 
och preciseringar av de etiska principer som bildar den nuvarande plattformen, 
komplettering med ytterligare en etisk princip samt förslag rörande vårdens 
uppgift.  
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SAMMANFATTNING 
 
Vad gäller de länder som formulerat nationella etiska riktlinjer och principer för 
prioriteringar, d v s Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Nya Zeeland, 
finns det stora likheter. Detsamma gäller även delstaten Oregon i USA. I 
samtliga fall utgör behov eller svårighetsgrad en central prioriteringsprincip. 
Enligt den norska utredningen NOU (1997:18) är svårighetsgrad en viktig grund 
för prioriteringar. Patienter som riskerar att dö eller upplever en hög grad av 
psykisk eller fysisk funktionsförlust eller en hög grad av smärta bör behandlas i 
första hand. Enligt det danska Etiske Råds rapport bör patienter med stort behov 
av vård prioriteras. Behov bestäms utifrån sjukdomens allvar, tidsmässig 
nödvändighet och möjlig hälsomässig vinst. Den danska rapporten beskriver 
solidaritet som en grundläggande samhällsvärdering. Även i den finska 
rapporten From Values to Choices beskrivs behov som en viktig grund för 
prioriteringar, definierat utifrån vad som krävs för att återställa patientens 
åldersspecifika funktionella kapacitet. Även i Nya Zeelands riktlinjer för 
prioriteringar utgör behov en viktig grund för att bestämma om en behandling är 
rättvis. Enligt den nederländska prioriteringsrapporten bör endast den vård som 
är nödvändig ingå i det obligatoriska baspaketet. Nödvändighet definieras 
utifrån ett samhällsperspektiv som det som återställer patientens normala 
funktionsförmåga. Även i Oregons hälsoplan har en prioritering enligt 
nödvändighet gjorts.  
 
Även en behandlings nytta eller verkan utgör en viktig grund för prioriteringar i 
de olika länderna. Enligt de norska, danska, finska, nederländska och 
nyzeeländska utredningarna bör behandlingar med dokumenterad nytta 
prioriteras. Detsamma gäller enligt Oregons hälsoplan. I samtliga av de 
ovannämnda utredningarna framställs också kostnadseffektivitet som en viktig 
prioriteringsprincip. Man bör välja de behandlingar som ger störst effekt i 
förhållande till kostnaden. Att principerna om allvarlighetsgrad, nytta och 
kostnadseffektivitet återfinns i samtliga rapporter bör kanske tolkas som att de 
uppfattas som grundläggande och självklara utgångspunkter för prioriteringar. 
En annan förklaring kan vara att författarna till de olika rapporterna naturligtvis 
känt till vad som presenterats i andra länder. 
 
En annan central utgångspunkt för prioriteringar enligt vissa av rapporterna är 
rättvisa eller likabehandling. I den senaste norska utredningen (NOU 1997:18) 
framhålls att om en viss patient erbjuds en hälsotjänst, bör alla patienter i samma 
situation ges samma erbjudande.  
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Den danska och finska rapporten menar att personer i samma situation skall ges 
lika tillgång till hälso- och sjukvårdens utbud.  
 
I vissa av utredningarna beskrivs även egenansvar som en grund för 
prioriteringar. Den nederländska rapporten menar att de behandlingar som 
patienterna själva kan genomföra kan uteslutas ur baspaketet. Enligt Oregons 
hälsoplan bör det personliga ansvaret för hälsan uppmuntras.  
 
I den senaste norska utredningen behandlas även hur avvägningar mellan olika 
prioriteringsprinciper bör göras. Den tar avstånd från en strikt rangordning 
mellan principerna om allvarlighetsgrad, förväntad nytta och 
kostnadseffektivitet. Man menar att det inte är rimligt att i alla lägen prioritera 
de mest sjuka oavsett behandlingens nytta. Det skulle innebära för stora 
försakelser för dem som har mindre allvarliga besvär men som skulle kunna bli 
väsentligt bättre av en behandling. Inte heller kan någon strikt rangordning 
mellan allvarlighetsgrad och kostnadseffektivitet göras. 
 
Av de länder som presenterat nationella riktlinjer för prioritering har Danmark 
en särställning, eftersom avsikten där aldrig varit att presentera en offentlig 
prioriteringsmodell. Den danska rapporten är mer skriven som ett 
diskussionsunderlag medan övriga länders rapporter har en mer formell status. 
 
I förhållande till de övriga länderna utgör Storbritannien och Kanada undantag, 
eftersom man där inte formulerat några nationella etiska riktlinjer för 
prioriteringar. I Storbritannien har dock frågor om prioriteringar behandlats av 
NICE’s medborgarpanel och på en regional nivå i Oxfordshire Priorities Forum. 
Liksom de olika ländernas rapporter beskriver NICE’s medborgarpanel 
sjukdomars allvarlighetsgrad och nyttan av behandlingar som viktiga 
utgångspunkter för prioriteringar. Vidare menar man att åldersdifferentiering 
kan vara rimlig då ålder påverkar risken att få en sjukdom eller effektiviteten av 
en behandling. Behandlingars nytta är en betydelsefull grund för prioriteringar 
också enligt det etiska ramverk, som etablerats av Oxfordshire Priorities Forum. 
I detta ramverk återfinns också principen om likabehandling. I Kanada har inga 
generella etiska riktlinjer för prioriteringar formulerats, varken på nationell eller 
regional nivå. Den teoretiska diskussionen har ofta utgått från Daniels och 
Sabins begrepp ”ansvar för rimlighet”.  
 
Vad gäller riktlinjernas inflytande på det praktiska prioriteringsarbetet har det i 
många fall varit begränsat. I Norge har man exempelvis trots en långvarig 
teoretisk debatt inte kommit särskilt långt i det praktiska prioriteringsarbetet. I 
Danmark har ambitionen aldrig varit att etablera en offentlig prioriteringsmodell 
och Det Etiske Råds rapport har haft ett begränsat inflytande.  
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För Nederländernas del har det visat sig svårt att tillämpa 
prioriteringsprinciperna i praktiken. De flesta av de hälso- och sjukvårdstjänster 
som lyfts ur förmånssystemet har lyfts tillbaka igen efter politiska påtryckningar. 
I Nya Zeeland har debatten om prioriteringar avstannat under senare år, delvis 
till följd av förbättrad ekonomi. I Oregons fall har dock de etiska riktlinjerna fått 
ett tydligt genomslag på det praktiska prioriteringsarbetet, eftersom de legat till 
grund för lagstiftning. Emellertid har man efterhand tagit med fler och fler 
behandlingar på listan över dem som skall finansieras offentligt, vilket indikerar 
att det också där varit svårt att tillämpa en öppen och strikt prioritering. 
 
De tre principerna i den svenska etiska plattformen förekommer även i många av 
de rapporter som lagts fram i andra länder. Behov eller allvarlighetsgrad 
förekommer som princip hos alla de länder som presenterat nationella etiska 
riktlinjer. Detsamma gäller kostnadseffektivitet. Till skillnad från övriga länders 
rapporter förekommer inte nytta eller verkan som en uttrycklig princip i den 
svenska utredningen. Människovärdesprincipen som finns i den svenska 
utredningen motsvaras av likabehandlingsprincipen i de norska, danska och 
finska rapporterna. Egenansvar eller personligt ansvar som förekommer i den 
nederländska rapporten och i Oregons hälsoplan finns inte i den svenska etiska 
plattformen. Den svenska behovs- och solidaritetsprincipen innebär dock att de 
allvarligaste sjukdomarna skall prioriteras, vilket implicerar en nedprioritering 
av mindre allvarliga tillstånd som patienterna kan behandla själva. 
 
Till skillnad från den svenska utredningen är de olika prioriteringsprinciperna 
inte strikt rangordnade i de andra ländernas rapporter. Den norska rapporten tar 
dessutom uttryckligen avstånd från att en sådan strikt rangordning bör göras.  
 
Det finns också stora likheter mellan den svenska rapporten och övriga länders 
vad gäller beskrivningen av vad som inte bör utgöra en grund för prioriteringar. 
I det svenska betänkandet tar man särskilt avstånd från att patienter med hög 
ålder bortprioriteras. Man anser att det är en form av diskriminering att inte 
behandla gamla patienter. Enligt utredningen är det dock nödvändigt att ta 
hänsyn till vilka medicinska åtgärder äldre patienter kan tolerera och 
tillgodogöra sig (SOU 1995:5). En liknande inställning till prioriteringar på 
grund av ålder återfinns i de norska, danska, finska, nederländska och 
nyzeeländska rapporterna samt i de riktlinjer som presenterats av NICE:s 
medborgarpanel i Storbritannien. 
 
Likaså menar utredningen att de som har självförvållade skador inte heller bör 
utsättas för negativ särbehandling. Som skäl anges bl a att det kan vara svårt att 
avgöra i vilken utsträckning vissa sjukdomar är orsakade av ärftliga faktorer 
eller av en viss livsstil.  
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Man menar också att vissa skadliga beteenden såsom drogmissbruk ofta 
förvärvas relativt tidigt i livet och är mer frekventa bland individer med låg 
utbildning och social status. Att bortprioritera sjukdomar som kan vara orsakade 
av exempelvis drogmissbruk strider mot behovs- och solidaritetsprincipen och 
kan leda till att klassklyftorna i samhället ökar (SOU 1995:5). Vad gäller 
självförvållade skador finns ett liknande resonemang i de norska, danska, finska 
och nederländska rapporterna. 
 
Något som är specifikt för den svenska utredningen är dock att man tar avstånd 
från nyttoprincipen, d v s att de åtgärder som gör störst nytta för flest människor 
skall väljas. Enligt den svenska utredningen skall man exempelvis inte prioritera 
lindriga besvär, som är billiga att bota (SOU 1995:5). 
 
En av de viktigaste skillnaderna mellan de svenska riktlinjerna och övriga 
länders är att de svenska förordar en strikt rangordning mellan de olika 
prioriteringsprinciperna. Debatten i andra länder visar att det kan vara 
problematiskt med en sådan strikt rangordning mellan behovs- och 
solidaritetsprincipen. I den senaste norska utredningen sägs det exempelvis att 
det leder till orimliga försakelser för dem som är lindrigt sjuka och kan bli 
väsentligt bättre av en behandling om man alltid skall prioritera de svårast sjuka 
oberoende av behandlingens nytta. Det kan alltså finnas anledning att ifrågasätta 
om den strikta rangordningen i den svenska etiska plattformen är rimlig. 
 
Med anledning av debatten och de praktiska erfarenheterna i andra länder finns 
det också skäl att fråga sig vilket värde generella etiska riktlinjer egentligen har. 
Det har ofta visat sig svårt att tillämpa strikta prioriteringsprinciper och 
behandlingar som uteslutits från offentlig finansiering har ofta medtagits senare 
p g a politiska påtryckningar.  
 
I de olika ländernas rapporter finns det också en medvetenhet om svårigheterna 
att tillämpa generella principer. Den danska rapporten ställer sig exempelvis 
skeptisk till att utarbeta en offentlig prioriteringsmodell, eftersom man menar att 
generella principer ofta blir så allmänt formulerade att de ger begränsad 
vägledning i konkreta fall. I en genomgång av internationella erfarenheter av 
prioritering hävdar Chris Ham och Angela Coulter dessutom att det ofta finns ett 
gap mellan de principer som formulerats på nationell nivå och vad som i 
praktiken händer på den lokala (Ham, Coulter 2003).  
 
Problemen med att tillämpa generella etiska riktlinjer har lett till större fokus på 
att utforma rimliga och rättvisa procedurer för beslutsfattande.  
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Den teoretiska debatten i Kanada har exempelvis utgått från Daniels och Sabins 
begrepp ”ansvar för rimlighet”, vilket bygger på att rättvisa procedurer snarare 
än generella principer bör ligga till grund för prioriteringar. Denna ansats utgör 
en viktig utmaning för det svenska förhållningssättet. 
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1. INTRODUKTION 
 
 
1.1 Den internationella debatten om etiska riktlinjer för prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården 
 
Framför allt sedan slutet av 1980-talet har en stundtals intensiv debatt uppstått i 
olika länder, mestadels i den industrialiserade delen av världen, om hur 
prioriteringar bör göras inom sjukvården. Det har blivit uppenbart att 
prioriteringar måste göras och det har uppfattats som önskvärt att göra 
prioriteringsbesluten explicita. Två föregångare för explicita prioriteringar är 
Norge och delstaten Oregon i USA. I Norge presenterade redan 1987 en 
utredning om prioriteringar (NOU 1987:23), vilken följdes av en ny utredning 
tio år senare (NOU 1997:18). På grundval av etiska riktlinjer formuleras i dessa 
utredningar en kategorisering av hälsotjänster i olika prioritetsgrupper. I Oregon 
uppstod i slutet av 1980-talet en debatt om hur man skulle kunna utöka antalet 
personer som omfattades av Medicaid, det statligt finansierade programmet för 
sjukvård för låginkomsttagare. På grundval av medicinsk information och etiska 
värden upprättade man en lista över vilka sjukvårdstjänster som skulle ingå i 
Medicaid. Denna lista låg sedan till grund för lagstiftning. Även i Danmark, 
Finland, Nederländerna och Nya Zeeland har utredningar publicerats om hur 
prioriteringar bör göras. I denna rapport presenteras en översikt över de etiska 
riktlinjerna och principerna i dessa utredningar. Även Storbritannien och Kanada 
tas med i undersökningen eftersom det där har förekommit en intensiv debatt om 
prioriteringar, även om inga nationella etiska riktlinjer etablerats. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Rapporten har följande syften: 
 

1) Att beskriva de etiska riktlinjer och principer för prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården som diskuterats i olika länder och jämföra dessa 
med varandra. 

2) Att jämföra de olika ländernas riktlinjer och principer med Sveriges och 
att diskutera vad Sverige kan ha att lära av den internationella debatten. 

 
 
1.3 Material 
 
Rapporten baseras framför allt på de olika ländernas offentliga utredningar. För 
Norges del undersöks de två offentliga utredningarna från 1987 och 1997, NOU 
1987:23 och NOU 1997:18.  
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Angående Danmark granskas Det Etiske Råds rapport om prioriteringar från 
1996. Den finska rapporten From Values to Choices (1995), den nederländska 
Choices in Health Care (1992) och den nyzeeländska The Best of Health 2 
(1993) tas också med i undersökningen.  
 
Informationen från de offentliga utredningarna kompletteras med information 
från artiklar, rapporter och Internetkällor. Informationen om Oregons hälsoplan 
kommer huvudsakligen från antologin Rationing America’s Medical Care: The 
Oregon Plan and Beyond (Strosberg, Wiener, Baker, Fein, 1992). För 
Storbritanniens del är informationen huvudsakligen hämtad från Internet och för 
Kanadas del från vetenskapliga artiklar. 
 
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras de etiska riktlinjerna och principerna i Norge, Danmark, 
Finland, Nederländerna, Oregon, Nya Zeeland, Storbritannien och Kanada och 
en jämförelse görs mellan dessa. I kapitel 3 relateras de olika principerna till de 
svenska och rapporten avslutas med en kort diskussion om vad Sverige kan lära 
sig av den internationella debatten. 
 
 
2. ETISKA RIKTLINJER OCH PRINCIPER I OLIKA LÄNDER 
 
 
2.1 Etiska riktlinjer och principer i Norge 
 
2.1.1 Introduktion 
De norska hälso- och sjukvårdsinrättningarna ägs och drivs huvudsakligen 
offentligt. Kommunerna ansvarar för primärvården, exempelvis sjukhemsvård, 
hemsjukvård och allmänläkarvård, medan staten har ansvar för specialistvården. 
Norge var det första land som utarbetade förslag till etiska riktlinjer för 
prioriteringar på en övergripande nationell nivå. Redan år 1987 presenterades en 
första utredning med namnet ”Retningslinjer for prioriteringer innen norsk 
helsetjeneste” (NOU 1987:23). År 1996 tillsattes ytterligare en 
prioritetsutredning. Till skillnad från den första utredningen som var fokuserad 
på prioriteringsprinciper på den politisk-administrativa nivån fick den andra 
utredningen i uppdrag att även utveckla hjälpmedel för prioriteringsarbetet inom 
den kliniska verksamheten. År 1997 publicerades utredningen ”Prioritering på 
ny” (NOU 1997:18). Båda utredningarna leddes av professorn i teologi Inge 
Lönning, vilket lett till att de blivit kallade Lönning I och Lönning II. Nedan 
redogörs för de etiska riktlinjer som presenteras i de båda utredningarna. 
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2.1.2 Etiska riktlinjer i NOU (1987:23) 
I Lönning I ligger fokus på prioriteringar på den politisk-administrativa nivån. 
Följande fem principer eller dimensioner för prioritering diskuteras: sjukdomens 
allvarlighetsgrad, lika möjligheter för behandling, väntetid, hälsoekonomiska 
aspekter och patientens egenansvar. Enligt utredningen är sjukdomens 
allvarlighetsgrad den viktigaste utgångspunkten för prioritering. Av 
solidaritetsskäl bör man prioritera de värsta sjukdomarna. De sjukdomar som 
leder till högst dödsrisk, mest smärtor eller störst funktionsnedsättning bör 
behandlas i första hand. Utredningen menar dock att allvarlighetsgraden inte 
ensamt kan utgöra grunden för prioriteringar. Man måste också ta hänsyn till 
nyttan av en hälsoinsats. Det är inte rimligt att satsa betydande resurser på en 
allvarligt sjuk patient om behandlingen inte ger någon märkbar nytta (NOU 
1987:23).  
 
Utredningen menar även att likhetsprincipen utgör en viktig bas för 
prioriteringar. Hälsotjänsterna bör erbjudas på ett sådant sätt att alla skall kunna 
bli så friska som de har förutsättningar för. Alla bör ges samma möjlighet att 
optimera sin hälsopotential, oavsett sociala, geografiska och åldersbetingade 
olikheter (NOU 1987:23). Utredningen diskuterar även funktionen hos 
väntelistor. Den drar slutsatsen att väntelistor har nödvändiga funktioner i 
prioriteringssammanhang, även om vissa väntelistor och köer kan rationaliseras 
bort. Det är en viktig uppgift att utarbeta mer entydiga kriterier för 
administreringen av väntelistor (NOU 1987:23).  
 
Vad gäller hälsoekonomiska aspekter menar utredningen att ekonomiska hänsyn 
inte ensamt kan utgöra en prioriteringsprincip. Det är självklart att resurser bör 
användas på ett effektivt sätt men det skulle strida mot allvarlighetskriteriet att 
endast gå efter principen att man skall uppnå ”mest hälsa för pengarna”. Enligt 
utredningen är det nödvändigt med hälsoekonomiska ställningstaganden men de 
bör fattas framför allt i form av generella riktlinjer på den politisk-administrativa 
nivån. Hälsopersonalen har i första hand förpliktelser mot enskilda patienter och 
det kan inte vara deras uppgift att bedöma hur mycket en patient får kosta (NOU 
1987:23). 
 
Slutligen är utredningen mycket skeptisk till att nedprioritera patienter som 
själva antas vara ansvariga för sitt sjukdomstillstånd, t ex rökare. Dock kan det 
vara motiverat att nedprioritera patienter om de först blivit opererade p g a 
följderna av sitt hälsoskadliga beteende men likväl fortsätter att bete sig på 
samma sätt. Det samma gäller patienter som motsätter sig en ändring av sin 
livsstil om en sådan ändring är nödvändig för att en behandling skall vara 
effektiv (NOU 1987:23). 
 



4 

2.1.3 Etiska riktlinjer i NOU (1997:18) 
1996 tillsatte den norska regeringen en andra prioritetsutredning. Också denna 
leddes av Inge Lönning. 1987 publicerade utredningen sin rapport Prioritering 
på ny (NOU 1997:18). Rapporten var en vidareutveckling av utredningen från 
1987. Till skillnad från Lönning I är dock Lönning II riktad till beslutsfattare på 
olika nivåer, både på den politisk-administrativa och den kliniska nivån. 
 
I Lönning II diskuteras framför allt tre principer för prioritering: tillståndets 
allvarlighetsgrad, förväntad nytta och kostnadseffektivitet. Tillståndets 
allvarlighetsgrad bör avgöras utifrån en bedömning av risken för död eller 
funktionsförlust, graden av fysisk och psykisk funktionsförlust samt graden av 
smärtor och fysiskt och psykiskt obehag. Dock menar utredningen att 
allvarlighetsgrad i sig inte är någon grund för hög prioritering om patienten bara 
kan förvänta sig liten nytta av en behandling (NOU 1997:18). 
 
Enligt utredningen är förväntad nytta en annan viktig grund för prioritering. De 
som kan få mest hjälp av en behandling bör prioriteras (NOU 1997:18). 
Kostnadseffektivitet beskrivs som en annan viktig prioriteringsprincip. Den 
givna resursinsatsen inom en hälsosektor bör brukas på de patienter som 
sammantaget får den högsta hälsovinsten. Med andra ord bör man eftersträva 
högsta möjliga fördelningseffektivitet. Om man måste välja att endast ge en av 
två patientgrupper behandling och resursinsatsen är densamma, bör man 
prioritera den grupp som får störst hälsomässig vinst. Enligt utredningen måste 
en sådan prioritering äga rum även när hälsosektorn totalt sett får en större 
budget. Dock kommer tröskeln för att få behandling i så fall att vara lägre. 
Utredningen framhåller vikten av att uppmärksamma att man alltid väljer bort 
att behandla en patient eller en patientgrupp när man väljer att behandla en 
annan. Det är därför viktigt att försäkra att vinsterna av de behandlingar som 
erbjuds är större än de vinster, som hade uppnåtts om resurserna hade använts på 
behandling av andra patienter (NOU 1997:18). 
 
I Lönning II diskuteras också hur avvägningar bör göras mellan de tre 
ovannämnda principerna. Först och främst behandlas frågan hur man bör hantera 
eventuella konflikter mellan principen om allvarlighetsgrad och principen om 
nytta. Utredningen menar att ett ideal om lika resultat kan vara en anledning till 
att prioritera patienter med mest allvarliga hälsoproblem. Dock drar man 
slutsatsen att lika hälsa i befolkningen inte är någon realistisk målsättning 
eftersom vi med vår nuvarande medicinska kunskap inte kan kurera alla 
sjukdomar. Om man skall eftersträva samma hälsa för alla i befolkningen, 
kommer det att innebära att resurser måste kanaliseras till de mest sjuka 
oberoende av förväntad nytta och kostnad. En sådan politik leder till stora 
försakelser för dem som inte är lika allvarligt sjuka men som skulle kunna bli 
väsentligt bättre av en behandling.  
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Utredningen menar alltså att man inte alltid kan prioritera de med sämst hälsa, 
även om det är en viktig moralisk intuition att man bör ta hänsyn till de sjukaste. 
I förhållande till Lönning I betraktar Lönning II principerna om nytta och 
kostnadseffektivitet som något viktigare (NOU 1997:18). 
 
Utredningen uppmärksammar också hur avvägningar bör göras mot principen 
om kostnadseffektivitet. Man framhåller att principen om fördelningseffektivitet 
är viktig men att den måste balanseras mot principen om fördelningsrättfärdighet. 
Man måste tänka på att fördela hälsotjänster på ett rättfärdigt sätt och inte endast 
till dem som får störst nytta av dem. Det är exempelvis tveksamt om man bör 
välja att behandla ett stort antal lindrigt sjuka patienter istället för en allvarligt 
sjuk patient, givet att den totala behandlingskostnaden i båda fallen blir 
densamma (NOU 1997:18). 
 
I Lönning II diskuteras också några andra prioriteringsprinciper. 
Likabehandlingsprincipen beskrivs som utgångspunkten för uppfattningar om 
rättfärdig fördelning av hälsotjänster inom norsk politik. Den innebär att lika 
situationer bör behandlas lika, medan olika situationer kan behandlas olikt. Om 
en viss patient erbjuds en hälsotjänst, bör alla patienter i samma situation ges 
samma erbjudande. Med samma situation menas i detta sammanhang att 
tillståndets allvarlighetsgrad, behandlingens nytta och kostnadseffektivitet är 
densamma (NOU 1997:18). 
 
Lönning II diskuterar även prioritering efter graden av hast (m a o hur akut 
situationen är), ålder, livsstil och hälsofarligt beteende, produktivitet och sociala 
behov. Utredningen menar att det faktum att en behandling hastar inte bör leda 
till överordnad hänsyn men att en behandling som av andra orsaker givits hög 
prioritet bör utföras vid den tidpunkt som är mest lämplig för att uppnå önskat 
resultat. Graden av hast är ett relevant kriterium vid patientnära prioriteringar. 
Det kan finnas sakliga skäl att först behandla patienter med akuta sjukdomar 
eller skador. På den politisk-administrativa nivån kan graden av hast vara 
relevant vid dimensioneringen av akutberedskap (NOU 1997:18). 
 
Lönning II menar att ålder kan vara ett relevant kriterium vid patientnära 
prioriteringar eftersom mycket gamla patienter kan vara för svaga för att tåla 
omfattande behandlingar. Dock menar man att ålder oftast inte är en legitim 
grund för prioritering, med vissa undantag. Ett exempel på ett sådant undantag 
kan vara fördelning av mycket knappa resurser, exempelvis organ till 
hjärttransplantation. I situationer med resursknapphet bör inte heller omfattande 
livsförlängande behandlingar ges till patienter med mycket hög ålder. 
Behandlingar som syftar till att ge äldre patienter en bättre livskvalitet, 
exempelvis förbättrad syn och hörsel, bör inte emellertid inte begränsas p g a 
hög ålder (NOU 1997:18). 
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Ett annat kriterium som diskuteras är om man bör nedprioritera patienter med 
hälsofarlig livsstil. Utredningen menar här att man måste skilja mellan 
patientens ansvar för sitt förflutna respektive sitt framtida beteende. Ingen ska 
nekas behandling p g a att tillståndet orsakats av oaktsamt beteende. Dock kan 
en uttalad vilja att ändra sitt framtida beteende vara ett relevant 
prioriteringskriterium om nyttan av ett medicinskt ingrepp beror av att patienten 
lägger om sin livsstil. Den som p g a långvarigt alkoholmissbruk behöver en 
levertransplantation men inte är villig att ta emot hjälp för att bli fri från sitt 
missbruk bör inte prioriteras till sådan behandling. Utredningen menar dock att 
egenansvar endast kan vara ett relevant kriterium vid kliniska beslut och bara 
efter en grundlig bedömning av det enskilda fallet (NOU 1997:18). 
 
Lönning II tar avstånd från att produktivitet skulle kunna vara en grund för 
prioriteringar. Att i första hand behandla människor med fast förankring i 
arbetslivet eller med särskilt viktiga positioner i samhället strider mot principen 
om alla människors lika värde. Det skulle leda till en marginalisering av dem 
som saknar inkomstbringande arbete, exempelvis hemmafruar, pensionärer, 
arbetslösa, handikappade och studenter. Utredningen diskuterar också om 
sociala behov, d v s patientens boende- och arbetsförhållande och 
familjeförhållande, kan vara en grund för prioritering. Utredningen framhåller 
att sociala behov inte kan vara en systematisk grund för prioritering. I den 
kliniska bedömningen kan det dock i vissa fall vara ett relevant kriterium. Det 
kan exempelvis vara nödvändigt att låta en patient som bor ensam och saknar 
socialt nätverk ligga kvar längre på sjukhuset än någon som har många 
närstående som vill hjälpa till (NOU 1997:18).  
 
Med utgångspunkt från framför allt principerna om allvarlighetsgrad, förväntad 
nytta och kostnadseffektivitet gör Lönning II en indelning av hälso- och 
sjukvården i fyra prioritetsgrupper. I grupp I ingår grundläggande hälsotjänster, 
som uppfyller vissa villkor både avseende tillståndets allvarlighet, förväntad 
nytta och kostnadseffektivitet. Tillståndet skall antingen vara så pass allvarligt 
att risken för att dö av sjukdomen inom loppet av fem år är större än 5 till 10 
procent, eller att det innebär en varaktig och stark nedsättning av fysisk eller 
psykisk funktion, eller att det leder till invalidiserande smärtor. Den förväntade 
nyttan av behandlingen ska antingen vara att ökningen av sannolikheten att leva 
ytterligare fem år är större än 10 procent, eller att den fysiska eller psykiska 
funktionen avsevärt förbättras, eller en avsevärd reduktion av smärta. Sådan 
omsorg som säkrar ett tillräckligt näringsintag, naturliga funktioner, hygien, 
påklädning och möjlighet för yttre stimulering eller sociala kontakter bedöms 
också vara av tillräcklig nytta. Slutligen bör kostnaderna stå i rimlig proportion 
till insatsens nytta (NOU 1997:18). 
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I prioritetsgrupp II ingår utfyllande hälsoinsatser. I denna grupp ingår 
diagnosticerande insatser, screening, utredning, behandling, habilitering och 
rehabilitering samt vård och omsorg som inte omfattas av prioritetsgrupp I och 
III. Prioritetsgrupp III beskrivs som lågt prioriterade tjänster. Hit räknas tillstånd 
som patienten själv kan ta ansvar för, tillstånd som innebär endast obetydligt 
nedsatt fysisk eller psykisk funktionsnivå, insatser med liten förväntad nytta, 
insatser med osäker medicinsk nytta, insatser som är för kostbara i förhållande 
till nyttan samt vård och omsorg som går utöver att säkra livsfunktioner och 
upprätthålla en normal fysisk och social aktivitetsnivå för patienten. I 
prioritetsgrupp IV ingår slutligen det utbud som inte skall finansieras av det 
offentliga. Hit räknas insatser som är dokumenterat utan verkan på överlevnad, 
funktionstillstånd eller smärtor, insatser mot tillstånd som faller utanför ramen 
för vad som allmänt uppfattas som sjukdom, insatser med för hög risk, insatser 
med extremt höga kostnader i förhållande till förväntad nytta och insatser som 
det skulle vara oetiskt att utföra (NOU 1997:18). 
 
2.1.4 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna 
I Lönning I diskuteras följande fem principer eller dimensioner för prioritering: 
sjukdomens allvarlighetsgrad, lika möjligheter för behandling, väntetid, 
hälsoekonomiska aspekter och patientens egenansvar. Utredningen finner att 
allvarlighetsgrad måste ses som den viktigaste prioriteringsprincipen. Vad gäller 
likhetsprincipen förordar man en tolkning enligt vilken hälsotjänsterna bör 
erbjudas på ett sådant sätt att alla skall kunna bli så friska som de har 
förutsättningar för. Hälsoutbudet skall vara lika oberoende av sociala, 
geografiska och åldersbetingade skillnader. Vidare drar utredningen slutsatsen 
att det är en viktig uppgift att utarbeta mer entydiga kriterier för 
administreringen av väntelistor. Angående hälsoekonomiska aspekter menar 
utredningen att ekonomiska hänsyn inte ensamt kan utgöra en 
prioriteringsprincip. Det är självklart att resurser bör användas på ett effektivt 
sätt men det skulle strida mot allvarlighetskriteriet att endast gå efter principen 
att man skall uppnå ”mest hälsa för pengarna”. Slutligen är utredningen mycket 
skeptisk till att nedprioritera patienter som själva antas vara ansvariga för sitt 
sjukdomstillstånd. 
 
Lönning II behandlar framför allt tre principer för prioritering: tillståndets 
allvarlighetsgrad, förväntad nytta och kostnadseffektivitet. Utredningen kommer 
fram till att samtliga dessa principer är viktiga. Det är rimligt att i första hand 
behandla patienter med allvarliga sjukdomar men man måste också ta hänsyn till 
behandlingens nytta. Enligt utredningen är förväntad nytta en annan viktig grund 
för prioritering. De som kan få mest hjälp av en behandling bör prioriteras men 
man bör också se till behandlingskostnaden. Enligt utredningen måste även 
kostnadseffektiviteten beaktas. Den givna resursinsatsen inom hälsosektorn bör 
brukas på de patienter som sammantaget får den högsta hälsovinsten. 
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Utredningen diskuterar även hur man skall göra avvägningar mellan principerna 
men avstår från att etablera någon absolut rangordning. Vad gäller förhållandet 
mellan principen om allvarlighet och principen om nytta menar man att man inte 
alltid kan prioritera de med sämst hälsa även om det är en viktig moralisk 
intuition att man bör ta hänsyn till de sjukaste. Angående principen om 
kostnadseffektivitet menar man att den måste balanseras mot principen om 
fördelningsrättfärdighet. Hälsotjänster ska fördelas på ett rättfärdigt sätt och inte 
endast till dem som får störst nytta av dem. I förhållande till Lönning I betraktar 
Lönning II principerna om nytta och kostnadseffektivitet som något viktigare. 
 
I Lönning II diskuteras även några andra principer för prioritering: 
likabehandlingsprincipen samt prioritering efter graden av hast (m a o hur akut 
situationen är), ålder, livsstil och hälsofarligt beteende, produktivitet och sociala 
behov. Likabehandlingsprincipen tolkas som att lika situationer bör behandlas 
lika, d v s om en viss patient erbjuds en hälsotjänst bör alla patienter i samma 
situation ges samma erbjudande. Vidare menar utredningen att graden av hast 
endast kan vara ett relevant kriterium vid patientnära prioriteringar. Lönning II 
är generellt sett skeptisk till att prioriteringar skall baseras på ålder, livsstil och 
hälsofarligt beteende, produktivitet och sociala behov. Det kan endast komma på 
fråga under speciella omständigheter vid beslut på klinisk nivå. 
 
2.1.5 Riktlinjernas inflytande på det praktiska prioriteringsarbetet 
Som en uppföljning av Lönning I och II tillkom ett nationellt råd för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. När Social- och helsedirektoratet 
etablerades i januari 2002 fick detta ansvaret för rådets sekretariatsfunktion. 
Rådets uppgifter är bl a att ge råd om prioriteringar och om gränserna för det 
offentliga ansvaret för att erbjuda hälso- och sjukvård. Rådet ska också bidra till 
att det skapas en förståelse i samhället för frågor om prioriteringar. Dessutom 
ska rådet uttala sig i frågor om rättvis fördelning av resurserna inom hälso- och 
sjukvården. Bland de frågor som rådet diskuterat under 2003 och 2004 kan 
nämnas finansieringen av sjukvården som ett styrmedel för prioriteringar, 
framför allt genom att reglera egenavgifternas storlek. Man har även diskuterat 
frågor om prioriteringar inom den statliga specialistsjukvården och hur 
samarbetet mellan den kommunala hälso- och sjukvården och 
specialistsjukvården bör bedrivas. Prioriteringsrådet har också tagit initiativ till 
ett antal praktiska projekt för att förverkliga de teoretiska riktlinjerna. Karin 
Lund och Per Carlsson konstaterar dock att det praktiska prioriteringsarbetet inte 
nått särskilt långt inom den norska sjukvården, trots en långvarig teoretisk 
diskussion. Särskilt sedan 1990-talet har den norska hälso- och sjukvårdssektorn 
fått problem med ökande kostnader. Efterfrågan på vård är större än det utbud 
samhället anser sig ha råd med.  
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Istället för öppna prioriteringar har man emellertid försökt hantera 
kostnadsproblemen genom omfattande strukturförändringar, som inneburit att 
staten ökat sin kontroll över den specialiserade sjukvården (Lund, Carlsson, 
2005). 
 
 
2.2 Etiska principer och riktlinjer i Danmark 
 
2.2.1 Introduktion 
Danmark har ett offentligt sjukvårdssystem, som i huvudsak är skattefinansierat. 
Alla medborgare omfattas av sjukförsäkringssystemet. Sjukvårdssystemet är 
decentraliserat. Statens huvuduppgift är att etablera målen för den nationella 
sjukvårdspolitiken. Länen har ansvaret för sjukhusvården, medan kommunerna 
ansvarar för primärvård och äldrevård (Jörgensen, Hvenegaard, Kristensen 
2000). 
 
I Danmark har frågeställningar om prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
behandlats av Det Etiske Råd, vilket tillsattes av Folketinget 1987. Rådets 
uppgift är att diskutera etiska frågeställningar som aktualiseras inom 
hälsosektorn och vid forskning om och användning av bio- och genteknologi. 
Rådet består av 17 medlemmar som valts p g a sitt intresse för etiska problem. 
År 1995 publicerade Det Etiske Råd ett debattupplägg om prioriteringar vilket 
distribuerades till olika instanser inom hälsosektorn och utgjorde grunden för en 
offentlig debatt. Med utgångspunkt från denna debatt avgav Det Etiske Råd i 
december 1996 sina synpunkter på prioritering i en rapport med titeln 
Prioritering i sundhedsvaesenet – en redegörelse.  
 
2.2.2 Etiska riktlinjer i Prioritering i sundhedsvaesenet 
Inledningsvis menar Det Etiska Råd att man från politisk sida bör avstå från att 
utarbeta en dansk prioriteringsmodell efter norsk, holländsk och svensk förebild. 
Utredarna hävdar att erfarenheterna från dessa länder visar att denna typ av 
modeller har ett ganska begränsat värde i det dagliga prioriteringsarbetet. 
Eftersom de är formulerade på en mycket övergripande nivå blir deras 
anvisningar näst intill banala. Dessutom ger de intryck av att prioriteringsfrågor 
kan avgöras en gång för alla genom uppställning och rangordning av bestämda 
principer. Enligt Det Etiske Råd kan det vara värdefullt att diskutera principer 
och kriterier men de konkreta besluten på både politisk-administrativ och klinisk 
nivå måste baseras på en samlad bedömning av en lång rad specifika 
förhållanden. Därför blir det i gengäld nödvändigt att kräva öppenhet kring de 
prioriteringsbeslut som fattas så att medborgarna kan värdera grunderna för dem 
(Det Etiske Råd 1996). 
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Det Etiske Råd hävdar att som grund för de prioriteringar som måste göras inom 
dansk hälso- och sjukvård ligger dels vissa grundläggande samhällsvärderingar, 
dels hälsosektorns överordnade mål och dels de delmål som utgör en 
operationalisering av de grundläggande värderingarna. Rådet nämner fyra 
grundläggande samhällsvärderingar: lika människovärde, solidaritet, trygghet 
och säkerhet samt frihet eller självbestämmande. Varje person är unik och 
likvärdig. Vid fördelningen av hälsotjänster bör man inte ta hänsyn till personers 
etniska tillhörighet, kön, ålder, självförskyllan, social status eller roll i samhället. 
Endast de förhållande som har direkt relevans för personens hälsostatus eller 
behandlingens effekt bör beaktas. Alla skall ha lika tillgång till hälso- och 
sjukvårdens utbud i den omfattning de behöver det (Det Etiske Råd, 1996). 
 
Det Etiske Råd beskriver solidaritet som en annan grundläggande 
samhällsvärdering. Enligt principen om solidaritet ska det erbjudas hjälp till dem, 
som behöver det. Ju större behovet av hjälp är, desto större är samhällets plikt att 
erbjuda den. Solidaritet är inte en generell plikt att göra det som är gott, utan en 
målinriktad plikt att hjälpa dem som särskilt behöver det. Rådet understryker att 
likhet och solidaritet inte utgör samma värdering eftersom principen om 
solidaritet kräver att vi särskilt skall uppmärksamma de som är 
underprivilegierade. Det Etiske Råd menar att trygghet och säkerhet är nära 
knutet till solidaritetstanken. Det är önskvärt att alla kan känna sig trygga i 
vetskapen om att det finns någon som tar hand om oss i fall vi behöver hjälp. 
Slutligen beskrivs frihet eller självbestämmelse dels som rätten till autonomi, bl 
a i betydelsen att en läkare inte bör utföra en behandling mot patientens vilja, 
dels som att man i möjligaste mån bör beakta patienternas synpunkter vid 
behandling och vård (Det Etiske Råd 1996). 
 
I rapporten formuleras vidare hälsosektorns mål som ”främjande av sundhet och 
förebyggande av sjukdom, bekämpelse och lindring av hälsorelaterat lidandet 
med syfte på att säkra möjlighet för livsutveckling för alla, oavsett deras sociala 
bakgrund och ekonomiska förmåga” (Det Etiske Råd, 1996). Det framhålls att 
hälsosektorns uppgift omfattar både förebyggande, kurativ och 
symptomdämpande behandling samt lindring i betydelsen smärtlindring och 
omvårdnad. Alla medborgare skall ges möjlighet att förverkliga de livsplaner de 
själva vill (Det Etiske Råd, 1996).  
 
Det Etiske Råd menar att prioriteringar förutsätter vissa uppfattningar om 
människors behov av hälsotjänster. När man prioriterar en viss patientgrupp 
framför en annan baseras det på en bedömning att denna patientgrupps behov är 
större. Enligt rådet kan man tala om behov av en viss hälsotjänst om det 
föreligger en behandling med en positiv effekt på hälsotillståndet. Behov bör 
inte definieras utifrån befolkningens hälsoproblem, utan istället utifrån vad 
hälsosektorn i nuläget är i stånd att behandla med tillfredsställande resultat.  
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För att man ska kunna tala om ett behov av en hälsotjänst måste den också ge 
upphov till en positiv effekt på hälsotillståndet. Rent kosmetiska ingrepp faller 
exempelvis utanför definitionen av behov av hälsotjänster och därmed utanför 
vad den offentligt finansierade hälsosektorn bör ta sig an (Det Etiske Råd, 1996). 
Enligt rapporten kan behov av hälsotjänster karakteriseras utifrån tre delvis 
oberoende dimensioner: sjukdomens allvar, tidsmässig nödvändighet och möjlig 
hälsomässig vinst. Sjukdomens allvar handlar om hur sjuk patienten är och om 
vad som händer om han eller hon inte behandlas. Den tidsmässiga 
nödvändigheten avgörs av om en behandlingsinsats är nödvändig här och nu, 
eller om den kan vänta en kortare eller längre tid utan att patientens tillstånd 
avsevärt förvärras. Den möjliga hälsomässiga vinsten bestäms av om den 
behandling man kan erbjuda leder till en förbättring av patientens hälsotillstånd. 
Nödvändigheten av att ta hänsyn till de olika dimensionerna blir enligt rapporten 
uppenbar om man tänker sig ett exempel med en patient med en obotlig och 
dödlig sjukdom. I en viss mening kan en sådan patient ha behov av en kurativ 
insats, men det är inget behov som är relevant i prioriteringssammanhang 
eftersom det inte går att uppfylla. Dock kan patienten ha ett relevant behov av 
omvårdnad och omsorg (Det Etiske Råd, 1996). 
 
Det Etiske Råd diskuterar också de delmål som kan uppfattas som en 
operationalisering av de grundläggande värderingarna och hälsosektorns 
överordnade mål. Rådet definierar fyra sådana mål: social och geografisk likhet, 
kvalitet, kostnadseffektivitet samt demokrati och brukarinflytande. Enligt 
rapporten skall alla människor ha samma tillgång till hälsotjänster oberoende av 
geografiska och sociala skillnader. Alla ska tillförsäkras lika tillgång till 
hälsosektorn och lika behandling av samma behov. Alla som vänder sig till 
hälso- och sjukvården ska behandlas på samma sätt om de har samma 
behandlingsbehov. Dessutom bör det göras en insats så att alla grupper i 
samhället vänder sig till sjukvården när de har behov av det. Enligt rådet är det 
viktigt att motverka att det framför allt är de välutbildade som utnyttjar 
hälsosektorns tjänster. Dessutom bör det göras en särskild insats för svaga 
grupper i samhället, som har svårt att göra sina behov hörda (Det Etiske Råd, 
1996). 
 
Ett annat viktigt delmål är kvalitet. Enligt Det Etiske Råd är det av vikt att 
undersöka den kliniska effekten av de behandlingar som införs eller redan 
används inom hälsosektorn. Dessutom är det väsentligt att informera om 
resultaten av sådana undersökningar så att de behandlingar som används av 
praktiserande läkare är de bästa möjliga inom de givna ekonomiska ramarna. 
Det är också avgörande för kvaliteten att sjukvården organiseras så effektivt som 
möjligt. I rapporten framhålls det dessutom att kostnadseffektiviteten måste 
maximeras. De medel som står till förfogande bör användas på ett sådant sätt att 
de ger största möjliga hälsomässiga vinst.  
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Det Etiske Råd menar att olika insatser bör jämföras med avseende på den 
förbättring av hälsostatusen som de ger upphov till. Dock poängteras det att det 
uppstår många praktiska problem i samband med mätningen av personers 
hälsostatus. Någon enighet om de mätsätt som idag tillämpas finns inte (Det 
Etiske Råd, 1996). 
 
Slutligen beskrivs demokrati och brukarinflytande som ett viktigt delmål. Enligt 
rapporten bör hälsosektorns drift i möjligaste mån vara tillrättalagd på ett sådant 
sätt att avgörande beslut fattas på demokratisk grund och att medborgarna får 
inflytande på behandling och omsorg. I samband med undersökningar av 
sjukvårdens kvalitet skall brukarnas synpunkter tas med. I den dagliga vården 
bör man också ge sig tid att informera patienterna ordentligt och beakta deras 
synpunkter på vilka undersökningar och behandlingar som skall utföras. Utöver 
de etiska krav man kan ställa på prioriteringar, kan man också ställa krav på den 
process genom vilken de fastställs. Enligt Det Etiske Råd har vi som 
medborgare rätt att kräva en synlig beslutningsprocess, vilken klart visar varför 
vissa prioriteringar har gjorts (Det Etiske Råd 1996). 
 
Det Etiske Råd diskuterar även några olika prioriteringskriterier. Inledningsvis 
nämner rapporten att det optimala vore om samma kriterier tillämpas på den 
politisk-administrativa som på den kliniska nivån. Dock måste man på den 
kliniska nivån ofta ta hänsyn till den enskilde patientens speciella situation, 
något man inte kan göra på den politisk-administrativa. Kriterierna måste därför 
tillämpas något olika på de båda nivåerna. I rapporten behandlas fyra olika 
prioriteringskriterier: prioritering efter behov, ålder, social status och eget ansvar 
för sjukdomens uppkomst. Enligt Det Etiske Råd måste prioritering efter behov 
ges en central plats. Dock är det ofta problematiskt att avgöra vem som 
egentligen har störst behov av vårdinsatser. Till att börja med måste man fråga 
sig hur man ska kunna skilja mellan de hälsotjänster folk efterfrågar och dem de 
verkligen har behov av. Som nämnts har människors hälsobehov också flera 
olika dimensioner, vilket gör det svårt att jämföra dem (Det Etiske Råd, 1996). 
 
Vad gäller ålder menar utredarna att det inte kan vara ett relevant 
prioriteringskriterium på den politisk-administrativa nivån, eventuellt med 
undantag för alldeles speciella tillfällen. Att diskriminera någon p g a ålder 
strider mot principen om alla människors lika värde. Dessutom utgör gamla och 
sjuka människor en svag grupp som ofta har svårt att göra sin röst hörd och det 
är viktigt att uppmärksamma om de riskerar att diskrimineras. På den kliniska 
nivån kan det emellertid förekomma situationer där man måste göra ett val 
mellan två personer och där åldershänsyn kan spela in. Ett exempel som nämns i 
rapporten är om man måste välja mellan om ett hjärta från en donator skall ges 
till en 30-åring eller en 75-åring.  
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Intuitivt skulle många säga att 30-åringen skulle få hjärtat, eftersom han till 
skillnad från 75-åringen ännu inte levt ett långt liv. Ett annat mindre 
kontroversiellt exempel utgörs av de fall där patienten inte kan tillgodogöra sig 
en behandling p g a ålderssvaghet. Enligt Det Etiska Rådet är det generellt sett 
dock oacceptabelt att basera prioritetsbeslut endast på skillnad i kronologisk 
ålder (Det Etiske Råd 1996). 
 
Rapporten tar avstånd från att social status skulle kunna utgöra ett relevant 
kriterium för prioritering. Det strider mot människovärdesprincipen att 
exempelvis nedprioritera dem som är arbetslösa. Dock kan det på den kliniska 
nivån finnas alldeles speciella situationer där patientens arbetssituation kan ha 
inflytande på prioriteringsbeslut, även om social status inte heller på den 
kliniska nivån kan användas som ett generellt kriterium (Det Etiske Råd, 1996).  
 
Det Etiske Råd är också mycket skeptiskt till att nedprioritera patienter med 
hänsyn till att de har eget ansvar för sjukdomens uppkomst. För det första menar 
man att det är svårt att fastställa vem som har eget ansvar för sin sjukdom. Om 
en 60-årig rökare som rökt i 45 år är i behov av en kranskärlsoperation är frågan 
i vilken utsträckning denne person själv valt sin livsstil och om han vid det 
tillfälle han började röka hade full förståelse av följdverkningarna. Dessutom 
kan det finnas andra orsaker förutom rökningen till att patienten behöver en 
operation. Utredarna menar också att det är problematiskt att nedprioritera 
rökare och alkoholister p g a att deras skador är självförvållade om man inte på 
samma gång nedprioriterar idrottsmän som fått knäskador eller brandmän med 
rökförgiftning. Dock kan det i vissa fall vara relevant att nedprioritera 
narkomaner eller alkoholister om deras missbruk gör behandlingen verkningslös 
och om man bedömer att de är ur stånd att ändra sitt beteende. En sådan 
nedprioritering bör dock inte motiveras av en moraliserande bedömning att de 
har sig själva att skylla (Det Etiske Råd 1996). 
 
2.2.3 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna 
Det Etiske Råd menar inledningsvis att man från politisk sida bör avstå från att 
utarbeta en dansk prioriteringsmodell efter norsk, holländsk och svensk förebild. 
Det kan vara värdefullt att diskutera principer och kriterier men de konkreta 
besluten på både politisk-administrativ och klinisk nivå måste baseras på en 
samlad bedömning av en lång rad specifika förhållanden. Som grund för de 
prioriteringar som måste göras inom dansk hälso- och sjukvård nämns dels vissa 
grundläggande värderingar, dels hälsosektorns överordnade mål och dels de 
delmål som utgör operationaliseringar av de grundläggande värderingarna. Det 
Etiske Råd anger fyra grundläggande samhällsvärderingar: lika människovärde, 
solidaritet, trygghet och säkerhet samt frihet och självbestämmande.  
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Hälsosektorns övergripande mål beskrivs som att befrämja hälsa och förebygga 
sjukdom och därigenom säkra möjligheten för livsutveckling för alla oavsett 
deras sociala bakgrund och ekonomiska förmåga. Rapporten definierar fyra 
viktiga delmål: social och geografisk likhet, kvalitet, kostnadseffektivitet samt 
demokrati och brukarinflytande. 
 
Det Etiske Råd diskuterar också några olika prioriteringskriterier. Behov anges 
som ett centralt kriterium, även om det ofta är problematiskt att avgöra vem som 
egentligen har störst behov av en vårdinsats. Rådet är mer tveksamt till att 
använda ålder som ett kriterium, åtminstone på den politisk-administrativa nivån. 
På den kliniska nivån kan vissa undantag göras, framför allt då patienter p g a 
ålderssvaghet inte kan tillgodogöra sig en behandling. Rådet tar generellt 
avstånd från att nedprioritera patienter med låg social status, exempelvis 
arbetslösa, och de som själva antas ha ansvar för sin sjukdom genom en skadlig 
livsstil. 
 
2.2.4 Riktlinjernas inflytande på det praktiska prioriteringsarbetet 
Som nämnts ovan har man i Danmark aldrig haft ambitionen att etablera en 
offentlig prioriteringsmodell. Inflytandet från Det Etiske Råds rapport har därför 
aldrig varit särskilt påtagligt. I Danmark har diskussionen om prioriteringar 
avstannat under de senaste åren (e-postkorrespondens med Jeppe Sörensen). 
 
 
2.3 Etiska riktlinjer och principer i Finland 
 
2.3.1 Introduktion 
Hälso- och sjukvården i Finland är huvudsakligen offentligt finansierad, även 
om andelen privat finansiering har ökat under senare år. Kommunerna har det 
huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvårdstjänster. De har stor frihet och 
beslutanderätt vad gäller organisationen av hälso- och sjukvården. 
Primärvårdstjänster tillhandahålls genom kommunernas hälsocentraler. Den 
specialiserade sjukvården är indelad i 21 sjukvårdsdistrikt (Social- och 
hälsovårdsministeriets hemsida). 
 
I början av 1990-talet drabbades Finland av en djup depression. På samma gång 
fick de lokala myndigheterna större beslutanderätt över de statliga 
sjukvårdsbidrag de tilldelades. På grund av minskade anslag blev kommunerna 
tvungna att på egen hand ta ställning till vilka nedskärningar som skulle göras. 
För att hjälpa kommunerna att hantera de etiska dilemman man hamnade i beslöt 
regeringen att tillsätta en arbetsgrupp, som skulle lämna ett förslag till etiska 
riktlinjer för prioriteringar. Arbetsgruppen publicerade en rapport den 1 mars 
1993 och här nedan redovisas riktlinjerna i denna.  
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En engelsk version av rapporten publicerades 1995 (Working Group for 
Prioritisation in Health Care 1995).  
 
2.3.2 Etiska riktlinjer och principer i From Values to Choices 
Arbetsgruppen menar inledningsvis att människovärde och rättvisa är 
grundstenen för finsk hälso- och sjukvård. Varje person har ett inneboende värde, 
som måste visas universell respekt. Enligt rapporten är denna princip förenlig 
med de generella principerna inom medicinsk etik såsom principen att göra gott, 
skyldigheten att minska lidande, skyldigheten att tillåta patienten att besluta om 
sin egen vård och varje medborgares rätt till en god vård. Personer i samma 
situation skall behandlas lika. Det är även viktigt att motarbeta olikheter vad 
gäller tillgängligheten till vård i olika delar av landet. Enligt rapporten är det 
också nödvändigt av rättviseskälet att korrigera ojämlikheter i samhället, vilket 
bl.a. kräver att man garanterar hälsovård för de minst priviligerade (Working 
Group for Prioritisation in Health Care, 1995, s. 45). Att vissa patientgrupper, 
exempelvis barn, utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, inte kan försvara sina 
rättigheter får inte vara ett skäl till att de nedprioriteras (Working Group for 
Prioritisation in Health Care, 1995). 
 
Arbetsgruppen menar vidare att man bör prioritera de patienter som har störst 
behov. Behov definieras utifrån vad som krävs för att återställa patientens 
åldersspecifika funktionella kapacitet. De sjukdomstillstånd som med störst 
sannolikhet kan leda till död eller varaktig invaliditet bör prioriteras. Lägst 
prioritet skall ges de sjukdomar som endast leder till begränsat obehag. Behovet 
av en behandling skall också fastställas utifrån den nytta patienten kan förväntas 
få av den (Working Group for Prioritisation in Health Care, 1995).  
 
Enligt rapporten är kostnadseffektivitet en annan viktig grund för prioriteringar. 
Behandlingar som ger störst effekt i förhållande till kostnaden skall alltid 
prioriteras. Sjukvården skall vara evidensbaserad, d v s den skall baseras på 
forskning om behandlingars effekt. Det är viktigt att på grundval av sådan 
forskning utforma rekommendationer om hur olika sjukdomstillstånd skall 
diagnosticeras, behandlas och förebyggas (Working Group for Prioritisation in 
Health Care 1995). Enligt rapporten har vissa metoder för rehabilitering visat sig 
ineffektiva och de bör därför elimineras. Effektiva metoder för att förbättra 
hälsan och förebygga sjukdom bör dock ges hög prioritet (Working Group for 
Prioritisation in Health Care 1995). 
 
I rapporten diskuteras också vilka faktorer som inte bör utgöra kriterier för 
prioritering. Ålder beskrivs som en sådan faktor. Även behandlingar av mycket 
gamla patienter är motiverade om de kan förväntas förbättra patienternas 
funktionella kapacitet.  
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Dock är det viktigt att före en eventuell behandling göra en bedömning av dess 
effekt på den funktionella kapaciteten och avstå från behandling om ingen 
förbättring kan förväntas. Arbetsgruppen menar att användningen av indikatorer 
på livskvalitet som ett kriterium för att göra val står i konflikt med principen om 
universell mänsklig värdighet, eftersom rätten till hälsotjänster inte får vara 
beroende av andra människors bedömningar av en patients livskvalitet (Working 
Group for Prioritisation in Health Care 1995). 
 
I rapporten behandlas även frågan om sociala förhållanden bör påverka 
prioriteringar. Som exempel nämns om en mamma till små barn bör prioriteras 
framför en ensam gammal patient. Arbetsgruppen menar att det skulle strida mot 
principen om universell mänsklig värdighet att prioritera mamman. Å andra 
sidan skulle förbättringar av mammans hälsa också påverka hennes barns 
möjligheter till ett gott liv. Att ta hänsyn till sociala förhållanden kan enligt 
rapporten motiveras av att sjukdom eller invaliditet också kan påverka 
patientens släktingar (Working Group for Prioritisation in Health Care 1995). 
 
På samma sätt som ålder bör inte heller livsstil vara ett skäl till prioriteringar, 
enligt rapporten. Det kan dock vara en grund för nedprioriteringar om livsstilen 
påverkar effektiviteten hos en behandling. Arbetsgruppen hävdar exempelvis att 
det inte är rimligt att genomföra en levertransplantation på en alkoholist om han 
fortsätter att dricka efter operationen. Även om man inte bör nedprioritera 
patienter som drabbats av sjukdom p g a rökning eller alkoholkonsumtion, är det 
enligt rapporten viktigt att försöka påverka människor att välja en sundare 
livsstil (Working Group for Prioritisation in Health Care 1995). 
 
2.3.3 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna och principerna 
Utgångspunkten för prioriteringar är enligt rapporten alla människors lika värde. 
Patienter i samma situation skall behandlas lika och det får inte förekomma 
några regionala olikheter vad gäller tillgängligheten till vård. Arbetsgruppen 
menar att de patienter som har störst behov bör prioriteras, särskilt patienter som 
hotas av död eller invaliditet om de inte behandlas. Behov definieras utifrån vad 
som krävs för att återställa patientens åldersspecifika funktionella kapacitet. 
Vidare bör de mest kostnadseffektiva behandlingarna ges företräde. Sjukvården 
skall vara evidensbaserad d v s den skall baseras på forskning om behandlingars 
effekt.  
 
Som exempel på faktorer som inte bör utgöra någon grund för prioriteringar 
nämner arbetsgruppen ålder och livsstil. De har endast betydelse om de påverkar 
effektiviteten av en behandling. Arbetsgruppen är också tveksam till att göra 
prioriteringar med utgångspunkt från sociala förhållanden. 
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2.4 Etiska riktlinjer och principer i Nederländerna 
 
2.4.1 Introduktion 
Hälso- och sjukvården i Nederländerna drivs huvudsakligen i privat regi genom 
religiösa och icke-vinstdrivande organisationer. Den finansieras till största delen 
med hjälp av olika typer av försäkringar, beroende på form av hälso- och 
sjukvård och individens inkomst. Försäkringssystemet består av tre delar: dyr 
hälso- och sjukvård som individen inte kan teckna försäkringar för på den 
vanliga försäkringsmarknaden (AWBZ), akut hälso- och sjukvård vilken 
omfattas av antingen offentlig (ZFW) eller privat försäkring samt övrig sjukvård 
vilken finansieras genom privata tilläggsförsäkringar. Alla personer bosatta och 
registrerade i Nederländerna omfattas obligatoriskt av försäkringssystemet under 
AWBZ och alla måste därför betala försäkringspremier dit oavsett om man har 
andra försäkringar. I denna försäkring ingår omvårdnad riktad till fysiskt 
handikappade personer och psykiatrisk vård. Försäkringssystemet under ZFW 
har till uppgift att skydda individen mot mer vanligt förekommande utgifter för 
hälso- och sjukvård, exempelvis primärvård, sjukhusvård, läkemedel och 
medicinska hjälpmedel. Alla löntagare upp till 65 år som har en lönenivå under 
ett visst belopp, eller som uppbär någon form av statligt understöd omfattas 
obligatoriskt av försäkringssystemet. De som inte omfattas av ZFW måste 
teckna en privat försäkring. En stor andel av dem som räknas in under ZFW 
tecknar dessutom privata tilläggsförsäkringar. (Jansson, Anell 2005). 
 
Under senare delen av 1980-talet och i början av 1990-talet uppstod en intensiv 
diskussion i Nederländerna om förutsättningarna för öppna prioriteringar. 
Diskussionen föranleddes av att landet hade hamnat i en konjunktursvacka 
samtidigt som utgifterna för hälso- och sjukvården steg kraftigt. En kommitté 
som fick namnet Dunningkommittén tillsattes med uppdraget att presentera ett 
förslag till prioriteringar. I slutet av 1991 blev kommittén klar med sin rapport, 
som på engelska fick titeln Choices in Health Care. Nedan redovisas de etiska 
riktlinjer och principer, som presenteras i den.  
 
2.4.2 Etiska riktlinjer och principer i Choices in Health Care 
Dunningkommittén menar inledningsvis att prioriteringar är nödvändiga inom 
den nederländska hälso- och sjukvården. Kombinationen av en åldrande 
befolkning med ökade sjukvårdsbehov och medicinsk utveckling gör att 
samhället inte har råd att bekosta alla behandlingar, som är medicinskt möjliga. 
Dessutom har villigheten att stödja kollektiv finansiering minskat och det 
individuella ansvaret för hälsan betonas mer. För att säkerställa att också svaga 
grupper får nödvändig vård måste beslut om prioriteringar tas. Ett ”baspaket” av 
grundläggande sjukvård, som skall täckas av obligatoriska försäkringar måste 
definieras (Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
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Som utgångspunkt för sitt förslag till riktlinjer för prioriteringar diskuterar 
Dunningkommittén vad som utgör nödvändig sjukvård. Kommittén definierar 
hälsa som förmågan att fungera normalt. Behovet av sjukvård härrör från 
begränsningar i funktionsförmåga. Kommittén menar att normal funktion 
uppfattas på olika sätt beroende på vilket perspektiv man ser det från. Från ett 
individuellt perspektiv bestäms normal funktion utifrån vad var enskild individ 
vill uppnå med sitt liv. Definitionen av normal funktion blir därför mycket 
varierande. Dunningkommittén menar därför att det från ett samhällsperspektiv 
inte är möjligt att låta varje enskild individ bestämma vilken sjukvård hon eller 
han behöver. Från ett medicinskt-professionellt perspektiv bestäms normal 
funktion utifrån den biologiska funktionen. Enligt Dunningkommittén har också 
detta perspektiv sina begränsningar, eftersom det bortser från individers 
psykosociala funktion och sociala omständigheter. I ett samhällsperspektiv 
uppfattas hälsa som möjligheten för varje samhällsmedborgare att fungera 
normalt. Den vård som är viktig ur samhällets perspektiv prioriteras. Eftersom 
lika människovärde är grundläggande i Nederländernas konstitution, menar 
kommittén att den vård är viktig som riktas till de individer som inte kan ta hand 
om sig själva. Vård som är nödvändig för att rädda liv är också central ur 
samhällsperspektiv (Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
 
Kommittén hävdar att samhällsperspektivet måste vara viktigast vid 
fastställandet av det baspaket av sjukvård som ska täckas av obligatoriska 
försäkringar. Samhällsperspektivet måste styra de val, som görs på den politiska 
nivån. De val som görs på den administrativa nivån skall styras av det 
medicinskt-professionella perspektiv inom ramen för besluten på den politiska 
nivån. Slutligen skall valen på den kliniska nivån göras utifrån det individuella 
perspektivet utifrån de begränsningar, som satts på den administrativa nivån 
(Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
 
I utredningen diskuteras även frågor om solidaritet. Kommittén konstaterar att 
obligatorisk solidaritet är ett viktigt kännetecken i det holländska 
försäkringssystemet. Alla medborgare är tvingade att betala till systemet även 
om de inte känner sig motiverade att göra det. Människovärdesprincipen är 
enligt utredningen en viktig utgångspunkt för den obligatoriska solidariteten. 
Eftersom alla människor har lika värde, ska de ha lika möjlighet att delta i 
samhället. Sjukvård har en viktig funktion för att begränsa nackdelarna som 
sjukdomar och handikapp för med sig (Government Committee on Choices in 
Health Care 1992). 
 
Dunningkommittén diskuterar också följande faktorer som skulle kunna utgöra 
en grund för att begränsa solidariteten: ålder, livsstil, personliga val, 
ömsesidighet och kostnad och nytta av behandlingar.  
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Kommittén drar slutsatsen att ålder i sig själv inte kan utgöra en grund för att 
inte behandla någon eller för att utesluta vissa behandlingar ur baspaketet. 
Kommittén tar avstånd från den ståndpunkt som förekommer i den etiska 
debatten att gamla människor redan fått sin beskärda del av livet och att de 
därför kan nedprioriteras. Sådana beslut vore oförenliga med respekten för 
värdet av varje mänskligt liv. Ingen har rätt att besluta för någon annan att hans 
eller hennes liv redan är fullbordat (Government Committee on Choices in 
Health Care 1992).  
 
Kommittén ställer sig också avvisande till att en ohälsosam livsstil skulle vara 
en legitim grund för att begränsa tillgången till det grundläggande baspaketet av 
sjukvård. Enligt utredningen är det ofta oklart om en ohälsosam livsstil är ett 
medvetet val. Att människor blir alkoholister eller rökare avgörs delvis av 
sociala, genetiska och psykologiska faktorer. Frågan är också hur man ska kunna 
skilja mellan olika former av ohälsosamt beteende. Är det exempelvis legitimt 
att låta rökare betala högre premium för sin sjukförsäkring men inte de som 
arbetar för mycket? Kommittén är också skeptisk till att ge utrymme för 
personliga val inom det grundläggande försäkringssystemet. Den universella 
solidariteten skulle undermineras om man skulle tillåta människor att låta bli att 
försäkra sig mot sjukdomar som de löper liten risk att drabbas av. Vidare menar 
kommittén att ömsesidighet inte kan vara ett krav. Man skall kunna bli föremål 
för blodtransfusioner eller organtransplantationer även om man inte själv varit 
villig att ge blod eller donera organ. Kommittén menar dock att någon solidaritet 
inte kan krävas för vård, som inte är nödvändig, verksam eller lämplig. Sådan 
vård kan lämnas utanför baspaketet (Government Committee on Choices in 
Health Care 1992). 
 
Enligt Dunningkommittén är det nödvändigt att begränsa vilka hälso- och 
sjukvårdstjänster som skall räknas in i baspaketet. Processen att bestämma vad 
som skall ingå i baspaketet liknar kommittén vid att låta all sjukvård passera 
genom en tratt med fyra såll: nödvändig vård, verkan (effectiveness), 
kostnadseffektivitet (efficiency) och individuellt ansvar. Vad gäller kriteriet för 
nödvändig vård menar kommittén att det måste bestämmas utifrån ett 
samhällsperspektiv (se ovan). Tre grupper av nödvändig vård kan urskiljas 
enligt utredningen. Den första gruppen innefattar vård som kan vara användbar 
för alla medborgare i samhället och som garanterar normal funktion eller helt 
enkelt skyddar existensen som en medlem av samhället. Som exempel nämns 
ålderdomshem, psykogeriatrik och vård av mentalt handikappade. Till grupp två 
räknas vård som kan vara användbar för alla medlemmar i samhället men som 
framför allt syftar till att bevara eller återställa förmågan att delta i sociala 
aktiviteter. Utredningen anger som exempel akutsjukvård, vård av för tidigt 
födda barn, förebyggande av smittosamma sjukdomar och akutpsykiatri.  
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Även sjukvård som förhindrar allvarliga skador på hälsan på lång sikt inkluderas 
i den andra gruppen. Till grupp tre räknas sjukvårdstjänster vars nödvändighet 
bestäms av hur svår sjukdomen är samt hur många som drabbas av den 
(Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
 
Utredningen menar vidare att endast sjukvård med dokumenterad verkan bör 
räknas in i baspaketet. Kostnadseffektivitet är också ett viktigt kriterium. 
Behandlingar med begränsad verkan men hög kostnad måste uteslutas. 
Dessutom kan sådan behandling uteslutas som kan lämnas till patientens eget 
ansvar. Som tidigare nämnts menar utredningen dock att ingen nedprioritering 
bör ske på grundval av ålder, livsstil, individuellt val eller ömsesidighet 
(Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
 
Med utgångspunkt i de fyra kriterierna diskuterar utredningen några olika 
exempel på behandlingar, som skulle kunna inkluderas i baspaketet. Angående 
in vitro fertilisering menar utredningen att den inte bör ingå i baspaketet. Ur ett 
samhällsperspektiv kan det inte betraktas som nödvändig vård. Barnlöshet hos 
enstaka individer är inget hot mot samhället och barnlöshet omöjliggör inte 
heller normal funktion i samhället. Att barnlöshet upplevs som ett problem för 
de individer som drabbas av det utgör enligt utredningen ingen rimlig grund för 
att det skall bli föremål för obligatorisk solidaritet från samhällets övriga 
medlemmar (Government Committee on Choices in Health Care 1992). 
 
Utredningen menar även att homeopatiska mediciner inte bör bli en del av 
baspaketet. De används ofta mot sjukdomstillstånd som inte är så allvarliga och 
de har ingen dokumenterad verkan. Tandvård för vuxna bör inte heller ingå. 
Tandvård kan räknas som nödvändig vård och den är även verksam och 
kostnadseffektiv. Om fri tandvård erbjuds för barn och ungdom, kan dock 
tandvård för vuxna lämnas över till det egna ansvaret. Enligt utredningen bör 
emellertid behandling för sportskador inkluderas, såvida den är verksam och 
kostnadseffektiv. Att utesluta sådan behandling på grundval av att skadorna är 
självförvållade är problematiskt, eftersom utövande av sport också har positiva 
hälsoeffekter. Även vård på ålderdomshem bör inkluderas i baspaketet om 
individen behöver assistans och inte har råd att betala själv (Government 
Committee on Choices in Health Care, 1992). 
 
2.4.3 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna och principerna 
Utgångspunkten för Dunningkommitténs förslag till riktlinjer för prioriteringar 
är en definition av vad som utgör nödvändig sjukvård. Eftersom man definierar 
hälsa som förmågan att fungera normalt blir den sjukvård nödvändig som 
återställer normal funktionsförmåga. Enligt utredningen bör normal funktion 
fastställas ur ett samhällsperspektiv. Den vård är nödvändig som får patienten att 
fungera normalt som samhällsmedborgare.  
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Vidare konstaterar Dunningkommittén att obligatorisk solidaritet är ett viktigt 
kännetecken i det holländska försäkringssystemet. Det kan motiveras utifrån att 
alla människor har lika värde och skall ges samma möjlighet att delta i samhället. 
Enligt utredningen bör inte den obligatoriska solidariteten begränsas utifrån 
faktorer som ålder, livsstil, personliga val eller ömsesidighet. 
 
Dunningkommittén menar att det är nödvändigt att begränsa vilka hälso- och 
sjukvårdstjänster som bör ingå i det baspaket som skall täckas av obligatoriska 
försäkringar. Enbart den vård bör ingå som är nödvändig, har dokumenterad 
verkan, är kostnadseffektiv och inte kan lämnas över till personens individuella 
ansvar. Utifrån dessa kriterier menar utredningen att in vitro fertilisering, 
homeopatiska mediciner och tandvård för vuxna inte bör ingå i baspaketet. Dock 
bör behandling av idrottsskador räknas dit samt vård på ålderdomshem i de fall 
individen inte klarar sig på egen hand och inte har råd att betala själv. 
 
2.4.4 Riktlinjernas genomslag i det praktiska prioriteringsarbetet 
Enligt Sandra Jansson och Anders Anell har det visat sig svårt att tillämpa 
prioriteringsprinciperna i praktiken. Vissa hälso- och sjukvårdstjänster har lyfts 
ur förmånssystemet men de flesta har lyfts tillbaka igen efter politiska 
påtryckningar. I praktiken har ansvaret för prioriteringar indirekt delegerats till 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Jansson och Anell menar dock att de försök till 
prioriteringar som gjorts vid utvärderingar av läkemedel och medicinsk 
teknologi har varit mer lyckade. Utvärderingen av läkemedel sker i enlighet med 
en explicit beslutsmodell med följande kriterier: nödvändig vård, 
ändamålsenlighet, effektivitet, terapeutiskt värde, kostnadseffektivitet samt eget 
ansvar. Ett program för medicinsk utvärdering av teknologi har lanserats för att 
hindra introduktion och spridning av medicinskt och ekonomiskt ineffektiv 
teknologi (Jansson, Anell 2005). 
 
Stolk och Poley framhåller dock att den nederländska regeringen under senare år 
tvingats genomföra prioriteringar inom hälso- och sjukvården p g a minskad 
budget. Fr o m den 1/1 2004 har ersättningen upphört eller begränsats för vissa 
preventivmedel, in vitro fertilisering, tandvård för vuxna och sjukgymnastik och 
ännu fler begränsningar är på gång. Stolk och Poley nämner också att 
Dunningkommitténs principer fortfarande har en stark ställning, men att frågan 
om hur principerna ska operationaliseras är omdiskuterad (Stolk, Poley 2005).  
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2.5 Etiska riktlinjer och principer i delstaten Oregon i USA 
 
2.5.1 Introduktion 
I USA är sjukvården huvudsakligen privat finansierad via försäkringar. 
Människor med låg inkomst kan emellertid få tillgång till statligt finansierad 
sjukvård genom programmet Medicaid. I slutet av 1980-talet uppstod en debatt i 
Oregon hur man skulle kunna öka antalet personer, som omfattades av Medicaid. 
Debatten utlöstes bl a av ett dödsfall på en 7-årig pojke som dog i väntan på en 
benmärgstransplantation. 1989 antogs lagar som skulle ge alla Oregonbor 
tillgång till sjukvård. En viktig del av denna lagstiftning var att Medicaid skulle 
omfatta alla medborgare med en inkomst som var lika med eller under den 
federalt definierade fattigdomsnivån. För att kunna åstadkomma detta valde man 
att fastställa ett grundläggande paket av hälsovård, som skulle omfattas av 
Medicaid. En kommission med 11 personer där både sjukvårdspersonal och 
lekmän ingick fick i uppdrag att upprätta en lista med de behandlingar, som 
skulle finansieras. Som grund för arbetet med listan konsulterade kommissionen 
både experter och lekmän. Listan togs i bruk första gången i februari 1994 (Ham, 
1998). Här nedan redogör jag för de etiska riktlinjer och principer som utgör 
basen för Oregons hälsoplan.  
 
2.5.2 Etiska riktlinjer och principer i Oregons hälsoplan 
Som grund för upprättandet av listan gjorde kommissionen undersökningar av 
både individuella och sociala värden. Undersökningen av individuella värden 
baserade sig på telefonintervjuer av slumpmässigt utvalda respondenter, som 
tillfrågades om hur de trodde de skulle värdera en behandling i fall de blev sjuka. 
De sociala värdena undersöktes genom offentliga möten. Sammanlagt 
arrangerades 47 möten med 1048 deltagare. Syftet med mötena var att komma 
fram till en lokal konsensus om sociala värden angående sjukvård genom att 
deltagarna fick prioritera mellan nio kategorier av hälsotjänster och sedan 
diskutera sig fram till de underliggande etiska principerna för prioritering 
(Garland 1992). 
 
Genom de offentliga mötena fastställdes följande 13 värden (utan någon 
inbördes rangordning): 
 

1) Förebyggande – att undvika skada och lidande, förbättra livskvalitén, 
utöva visdom och personligt val. 

2) Livskvalitet – att uppmärksamma känslomässigt välbefinnande, smärta 
och lidande, oberoende och funktionell kapacitet. 

3) Kostnadseffektivitet – att eftersträva förnuftiga investeringar i hälsa. 
4) Förmåga att fungera – att återställa känslomässigt välbefinnande, 

produktivitet, oberoende och generell livskvalité. 
5) Rättvisa – att bidra till den sociala gemenskapens rättvisa. 
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6) Behandlingars effektivitet – att föredra behandlingar som man vet 
fungerar. 

7) Gynnar många –sträva efter att behandla problem som påverkar en stor 
andel av samhället. 

8) Mental hälsa och kemiskt beroende – att förbinda mental och fysisk hälsa, 
att stödja funktionell förmåga och produktivitet. 

9) Personligt val – att bevara autonomin och den personliga värdigheten.  
10) Gemenskapens medkänsla – att eftersträva ett mänskligt bemötande 

av dödligt sjuka och andra sårbara personer. 
11) Påverkan på samhället – att ta hänsyn till effekterna för omgivningen 

av att behandla eller inte behandla olika hälsoproblem. 
12) Livslängden – att uppmärksamma att livet är en förutsättning för att 

realisera värden. 
13) Personligt ansvar – att uppmuntra individuell autonomi och kontroll 

över ens hälsostatus (Garland 1992). 
 
Kommissionen delade sedan in dessa värden i tre olika grupper: värde för 
samhället, värde för en individ som behöver en hälsotjänst och nödvändighet för 
ett baspaket av sjukvård. Kommissionens medlemmar gjorde sedan en 
rangordning av de 13 värdena genom en diskussion där man explicit tog hänsyn 
till de debatter som ägt rum på de offentliga mötena. Kommissionen anlitade 
också medicinsk expertis för att få en överblick av effekterna och kostnaderna 
av olika behandlingar. Med utgångspunkt från värdena och den medicinska 
kunskapen fastställde kommissionen en lista över de behandlingar som skulle 
finansieras. Hälsotjänster delade in i 17 olika kategorier: kategori 1-9 bestod av 
sådana tjänster som måste finansieras eftersom de är nödvändiga komponenter i 
grundläggande sjukvård, kategori 10-13 var tjänster som ska finansieras i största 
möjliga mån eftersom de är mycket viktiga element i sjukvård och kategori 14-
17 skulle finansieras om resurserna tillät det eftersom de är värdefulla för 
individer men mindre kostnadseffektiva och med mindre förväntad nytta. Från 
början hade en lista med 709 par av sjukdomstillstånd och behandlingar 
fastställts. En lag stiftades enligt vilken 587 av dessa par skulle finansieras. 
Nästan alla behandlingar i kategori 1-9 skulle finansieras, de flesta i kategori 10-
13 men endast ett fåtal i kategori 14-17 (Garland 1992).  
 
2.5.3 Riktlinjernas genomslag i det praktiska prioriteringsarbetet 
I och med att de etiska riktlinjerna ligger till grund för lagstiftningen har de fått 
ett direkt genomslag i det praktiska prioriteringsarbetet. Vartannat år har en 
formell genomgång genomförts av vilka behandlingar som skall finansieras. 
Under årens lopp har fler behandlingar tagits med på listan. En av de största 
förändringarna är att behandlingar av mental hälsa och kemiskt beroende fullt ut 
har integrerats i baspaketet av sjukvård. Det har visat sig svårt att neka 
finansiering av hela kategorier av vård.  
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I vissa fall har man kommit fram till att det är bättre för patienterna att bli 
behandlade för mindre allvarliga sjukdomstillstånd än att tvingas vänta på att 
symptomen förvärras innan de får hjälp. På grund av att listan utökats har det 
uppstått problem med finansieringen och man har tvingats öka kraven för att 
kunna omfattas av Medicaid. De som hade likvida medel på $ 5 000 eller mer 
samt högskolestuderande uteslöts från Medicaid. Vissa familjer fick också betala 
en egenavgift på upp till $ 28 varje månad (Ham 1998).  
 
 
2. 6 Etiska riktlinjer och principer i Nya Zeeland 
 
2.6.1 Introduktion 
Hälso- och sjukvårdssystemet i Nya Zeeland är huvudsakligen skattefinansierat. 
I jämförelse med Sverige har man en starkt centraliserad sjukvård. 
Hälsoministern och hälsodepartementet har såväl ett formellt som ett reellt 
ansvar för primärvård, sjukhusvård, äldreomsorg och handikappomsorg. År 
2001 infördes en genomgripande förändring av styrsystemet inom sjukvården då 
21 District Health Boards (DHB) etablerades. I likhet med svenska landsting 
ansvarar dessa både för upphandling av öppen vård och för utförande av 
sjukhusvård (Lund, Carlsson, Kernell-Tolf 2005).   
 
I internationell jämförelse var Nya Zeeland tidigt ute med att öppet diskutera 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. År 1992 tillsattes en kommitté med 
namnet ”The National Advisory Committee on Core Health and Disability 
Support Services”, förkortat till The Core Service Committee. Syftet var att 
försöka hejda de ökande sjukvårdskostnaderna och samtidigt garantera god 
tillgång till nödvändig vård. Kommittén fick i uppgift att årligen definiera den 
kärna av hälso- och sjukvård som skulle ingå i den allmänt finansierade hälso- 
och sjukvården. Grunden för denna definition skulle vara ett brett samråd mellan 
de regionala hälsomyndigheterna som beställde sjukvårdstjänster, professionella 
grupper och allmänheten (Lund, Carlsson, Kernell-Tolf 2005). Den etiska 
utgångspunkten för prioriteringsarbetet presenterades i rapporten The Best of 
Health 2 från 1993, vars innehåll jag redogör för nedan. 
 
2.6.2 Etiska principer och riktlinjer i The Best of Health 2 
Rapporten börjar med att konstatera att det är nödvändigt att göra prioriteringar 
inom hälsosektorn. Enligt rapporten har prioriteringar inom Nya Zeelands hälso- 
och sjukvård hittills skett på ett dolt sätt, vilket ofta lett till regionala orättvisor. 
Medborgarna i vissa delar av landet har haft lättare än andra att få behandlingar 
statligt finansierade. Rapporten menar därför att det är önskvärt med mer öppna 
beslut om prioriteringar och att medborgarna bör involveras i beslutsprocessen 
(The Best of Health 2 1993).  
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I sin diskussion av vilka riktlinjer som bör gälla för prioriteringar tar kommittén 
inledningsvis avstånd från ansatsen att ställa upp en lista över vilka behandlingar 
som bör prioriteras. Som exempel nämns den rangordning över prioriterade 
behandlingar vilken fastställts i delstaten Oregon i USA. Rapporten menar att 
sådana strikta riktlinjer kan leda till ännu större orättvisor. Behandlingar som i 
vissa fall inte är så viktiga kan under vissa omständigheter vara nödvändiga. 
Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till de speciella omständigheterna i vart 
enskilt fall (The Best of Health 2 1993). 
 
Vilka behandlingar som bör prioriteras skall enligt rapporten avgöras utifrån 
följande fyra kriterier:  
- Vilken är nyttan? 
- Är det värt pengarna? 
- Är det rättvist? 
- Är det förenligt med samhällets värderingar och prioriteringar? (The Best of 
Health 2 1993). 
 
Enligt det första kriteriet ska endast de behandlingar finansieras vars positiva 
effekter är större än de negativa. Effekterna skall bedömas på grundval av 
vetenskapliga rapporter, kliniska försök och experters och allmänhetens 
uppfattningar. På grund av de snabba framstegen inom den medicinska 
vetenskapen är det viktigt med en formell procedur för att avgöra vilka 
behandlingar som är effektiva. Den vetenskapliga bedömningen av effektiviteten 
kan nämligen förändras snabbt (The Best of Health 2 1993). 
 
Det andra kriteriet innebär att kostnadseffektiva behandlingar bör prioriteras. Ett 
exempel på en behandling med tveksam kostnadseffektivitet är enligt rapporten 
när man upprätthåller livet på patienter i koma trots att utsikten att de ska vakna 
upp är mycket liten. Även billiga behandlingar, exempelvis mot förkylning, kan 
ha låg kostnadseffektivitet om de endast har begränsad verkan (The Best of 
Health 2 1993).  
 
Enligt det tredje kriteriet måste en bedömning göras för var patient och vid varje 
tillfälle om fördelarna med en behandling är tillräckligt stora för att motivera att 
den finansieras av statliga medel. Frågan måste ställas om det är rättvist att 
använda pengarna på detta sätt istället för på något annat. Medan de två första 
kriterierna gäller själva behandlingen, fokuserar det tredje kriteriet på patienten 
och hans eller hennes behov, omständigheter, värderingar och mål i relation till 
andra människor. En bedömning måste göras av i vilken utsträckning en patient 
drar nytta av en viss behandling. Enligt kommittén är det inte meningsfullt att 
göra så mycket som möjligt för patienten, oberoende av nyttan. Istället är det 
nödvändigt att fråga sig hur mycket en viss behandling bidrar till patientens 
livskvalitet (The Best of Health 2 1993). 
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Enligt rapporten är det också viktigt att jämföra den nytta olika behandlingar har 
för olika patienter. Sådana jämförelser bör göras på ett konsekvent sätt. Ingen 
patient ska lämnas utan en behandling som relativt kostnaden ger stor nytta om 
en annan patient får en behandling som är mindre kostnadseffektiv. Rapporten 
menar att bedömningar av den relativa nyttan skall ligga till grund både för 
resursallokeringar inom ett område, exempelvis mödravård, och mellan olika 
områden, exempelvis mellan mödravård och hjärtkirurgi (The Best of Health 2 
1993). 
 
Vad gäller prioriteringar inom ett område menar kommittén att riktlinjer bör 
upprättas för hur man i normalfallet ska behandla olika sjukdomstillstånd. Som 
exempel nämns att öroninfektioner hos barn i 80 procent av fallen kan botas 
med en billig form av penicillin medan en betydligt dyrare form av penicillin 
kan bota 90 procent av alla fall. Kommittén menar att man i en sådan situation 
bör fråga sig om man inte i normalfallet bör inleda behandlingen med den 
billigare formen av penicillin och spara förskrivningen av den dyrare formen till 
de fall när den billigare inte fungerar. Genom att etablera riktlinjer kan man 
enligt rapporten undvika vad som brukar kallas för ”defensiv medicin”, d v s att 
läkaren gör allt som är möjligt för att inte senare kunna bli anklagad för att ha 
gjort för lite. Denna tendens kan leda till onödiga tester och behandlingar (The 
Best of Health 2 1993). 
 
Kommittén menar vidare att väntelistor kan fungera som ett sätt att fördela 
resurser på ett rättvist sätt inom ett visst område. De som har större behov och 
större sannolikhet att dra nytta av en behandling kan placeras före andra. Enligt 
rapporten är dock väntelistor i praktiken orättvisa och missvisande. Det finns 
mycket stor variation i vem som får behandlingar och hur länge de behöver 
vänta. Det är därför av vikt att väntelistor upprättas på ett mer genomtänkt och 
rättvist sätt. Det ska framgå tydligt hur länge patienter kan räkna med att få 
vänta på en behandling och varför de rangordnats på ett visst sätt. Om det 
uppstår mycket långa köer, kan det bli nödvändigt att omfördela resurser från ett 
område till ett annat (The Best of Health 2 1993). 
 
Enligt kommittén bör också prioriteringar mellan olika områden göras på ett mer 
genomtänkt sätt. Man bör fråga sig vilken nytta en viss typ av vård leder till i 
jämförelse med andra områden. Som exempel på ett område som bör ges högre 
prioritet nämner kommittén operationer mot grå starr. Den återställer 
människors syn, ökar deras livskvalitet och gör det lättare för dem att klara sig 
själva. Genom att patienterna blir mer självständiga kan man också spara 
resurser (The Best of Health 2 1993).  
 
Rapporten tar också upp frågan om ålderns betydelse för prioriteringar. 
Kommittén menar att även behandlingar av äldre kan vara kostnadseffektiva. 
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Även om medellivslängden är 70 år, kan en person som uppnått 70-årsåldern 
förväntas leva i genomsnitt 15 år till. Åldern kan dock vara en relevant för att 
bedöma vilken behandling som skall utföras. Vid höftledsoperation finns det 
exempelvis två typer av höftledsproteser. Den ena typen är billigare och leder 
till mindre smärta vid operationen men är svårare att ersätta än den andra. Vid 
behandling av en äldre patient är det ofta mer rimligt att använda den billigare 
typen av protes eftersom det inte är så sannolikt att den behöver ersättas (The 
Best of Health 2 1993).  
 
Kommittén framhåller att tillämpningen av kriteriet om rättvisa inte innebär 
slutet på den traditionella läkare-patientrelationen. Genom att inte upprätta en 
strikt lista på vilka behandlingar som skall prioriteras utan ta hänsyn till vart 
enskilt fall kan patienten fortsätta att känna förtroende för sin läkare. Patienten 
riskerar inte att bli utan behandling endast för att sjukdomen inte räknas in bland 
dem som bör prioriteras. Enligt rapporten är det dock viktigt att läkaren inte 
endast ser till den enskilde patienten, utan också väger hans eller hennes behov 
mot andra patienters. Det kan lätt leda till orättvisor om läkaren endast är 
inriktad på att göra så mycket som möjligt för den patient han eller hon har 
framför sig, eftersom de resurser som används kanske kommit till bättre nytta i 
något annat sammanhang (The Best of Health 2 1993). 
 
Slutligen innebär det fjärde kriteriet att beslut om prioriteringar skall ta hänsyn 
till medborgarnas värderingar. Enligt rapporten är det särskilt viktigt att ta 
hänsyn till de kulturella, religiösa och etniska skillnader som finns på Nya 
Zeeland. Sjukvårdssystemet måste respektera dessa skillnader och ta hänsyn till 
vars och ens behov (The Best of Health 2 1993). 
 
2.6.3 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna och principerna 
Enligt rapporten ska de behandlingar prioriteras som har klar nytta, är värda 
pengarna, är rättvisa och är förenliga med samhällets värderingar. Först och 
främst skall man prioritera behandlingar som man genom forskning och annan 
dokumentation vet har större positiva än negativa effekter. Man skall också göra 
en bedömning av behandlingars kostnadseffektivitet. Vid var enskild behandling 
måste man också fråga sig om det är rättvist att använda pengarna på detta sätt 
istället för på något annat. Till sist skall också allmänhetens värderingar tas i 
beaktande.  
 
2.6.4 Riktlinjernas inflytande på det praktiska prioriteringsarbetet 
Enligt Karin Lund, Per Carlsson och Malin Kernell-Tolf har debatten om 
prioriteringar i Nya Zeeland avstannat under senare år.  
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En viktig orsak är att landets ekonomi successivt förbättrades under andra 
halvan av 1990-talet och att mer pengar fördelats till vårdsektorn. Att göra 
prioriteringar uppfattas därför inte som lika nödvändigt. Den ursprungliga 
tanken att definiera en kärna av sjukvårdstjänster utifrån de fyra ovannämnda 
kriterierna har inte realiserats fullt ut, även om kriterierna fortfarande har en 
central roll i den politiska debatten. Dock har kriterierna fått ett visst praktiskt 
genomslag, både på central och på regional nivå. Både hälsodepartementet och 
District Health Boards arbetar med att finna metoder för hur nytillskottet av 
pengar skall användas på bästa sätt i enlighet med de fyra kriterierna. The Core 
Service Committee har ersatts av National Health Committee (NHC), vilken 
fungerar som ett oberoende rådgivande organ vid prioriteringsfrågor. Ett 
framgångsrikt prioriteringsarbete har skett vad gäller subventionering av 
läkemedel. Ett statligt organ med namnet PHARMAC har bildats, som bl a har 
till uppgift att ge rekommendationer om vilka läkemedel som bör subventioneras 
(Lund, Carlsson, Kernell-Tolf 2005). 
 
 
2.7 Etiska riktlinjer och principer i Storbritannien 
 
2.7.1 Introduktion 
Storbritannien har ett offentligt heltäckande hälso- och sjukvårdssystem. Den 
statliga sjukvårdsorganisationen National Health Service (NHS) grundar sig på 
principen om vård efter behov med låga eller inga patientavgifter. Sedan en 
reform av sjukvårdssystemet ägt rum år 2003 finns det tre administrativa nivåer: 
hälsoministeriet (Department of Health), mellannivån med ansvar för den lokala 
tillämpningen av nationella planer (Strategic health authorities) och drygt 300 
primärvårdsorganisationer (Primary Care Trusts). Den allmänna sjukvården 
finansieras genom statlig skatt, kompletterad av socialförsäkringsavgifter och 
egenavgifter (Garpenby 2005). 
 
Enligt Garpenby har det inte funnits någon vilja på central politisk nivå att öppet 
behandla frågan om prioriteringar. Istället har man hänvisat frågan till 
expertgrupper eller lämnat över ansvaret till lokala organ och grupper av läkare 
eller enskilda läkare (Garpenby 2005). I sin beskrivning av grunderna för sin 
verksamhet tar NHS avstånd från att fastställa en stomme av grundläggande 
hälsotjänster, bl a med anledning av att det är svårt att fastställa vilka 
behandlingar som bör uteslutas. De typer av behandlingar som föreslagits är ofta 
sådana som uppenbart inte bör räknas som nödvändig vård, exempelvis 
kosmetisk plastikkirurgi. Problemet är emellertid att sådana behandlingar endast 
står för en bråkdel av NHS’ budget. Istället menar NHS att de behandlingar bör 
väljas som ger störst nytta i förhållande till kostnaden (The NHS Plan). 
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För att understödja bedömningar av vilka behandlingar som är mest 
kostnadseffektiva etablerades National Institute for Clinical Excellence (NICE) i 
april 1999. NICE har en självständig ställning inom NHS för att kunna 
genomföra sin uppgift att lämna rekommendationer om användning av 
medicinska metoder och behandling av olika sjukdomsgrupper. NICE 
presenterar rekommendationer inom tre områden: utvärdering av nya och 
existerande läkemedel och behandlingsformer, behandling och vård av särskilda 
sjukdomar och kontroll av säkerhet och funktion för procedurer för diagnos eller 
behandling. När man exempelvis gör en teknologiutvärdering inbjuder man 
relevanta intressentgrupper, exempelvis producenter, patientorganisationer och 
personalgrupper, att delta. Man kontaktar sedan ett oberoende 
forskningscentrum, som ska fastställa en rapport om teknologins lämplighet på 
grundval av befintlig vetenskaplig kunskap. En särskild bedömningskommitté 
utses, som får ta del av rapporten och de synpunkter som inkommit från 
intressentgrupperna. Kommittén avger en preliminär rekommendation, som 
intressenter och allmänhet får möjlighet att kommentera under den närmaste 
fyraveckorsperioden. Därefter lämnar kommittén en slutlig bedömning, som 
intressenterna återigen ges möjlighet att reagera på. Till slut fastställs 
dokumentet och skickas till NHS (NICE:s hemsida). 
 
Under hösten 2002 inrättade NICE en medborgarpanel för att säkra 
allmänhetens inflytande på beslutsprocessen. Medborgarpanelen skall ge förslag 
till NICE på hur man bör hantera frågor som är av värderingskaraktär. Den 
består av upp till 30 personer med olika ålder, kön, social klass och etnisk 
bakgrund. Gruppen skall mötas två gånger per år (NICE:s hemsida).  
 
På den lokala nivån har frågor om patientnära prioriteringar börjat diskuteras av 
kliniska etiska kommittéer (Clinical Ethics Committees). Dessa verkar inom de 
olika primärvårdsorganisationerna. Än så länge har dock inga etiska principer 
presenterats av dessa etiska kommittéer. Vissa primärvårdsorganisationer har 
också etablerat s k prioriteringsfora (priorities forum), som skall ge förslag på 
hur prioriteringar mellan olika patientgrupper ska ske på den lokala nivån. 
Oxfordshire Priorities Forum är det forum som kommit längst med sitt 
prioriteringsarbete. Man har utvecklat ett etiskt ramverk, som ligger till grund 
för de beslut man tar (hemsidan för UK Clinical Ethics Network). 
 
Nedan presenteras de etiska riktlinjer som diskuterats av NICE:s 
medborgarpanel och den etiska plattformen för Oxfordshire Priorities Forum. 
 
2.7.2 Etiska riktlinjer som diskuterats av NICE:s medborgarpanel 
Medborgarpanelen har bl a avgett rapporter till NICE om hur kliniska behov ska 
bedömas, och om patienters ålder bör påverka bedömningar av 
kostnadseffektiviteten hos läkemedel.  
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I rapporten om bedömningen av kliniska behov menar panelen att de egenskaper 
hos sjukdomstillstånd som bör påverka bedömningen av kliniska behov är 
sådana som avgör tillståndets grad av allvar och nyttan av behandlingen. Som 
exempel kan nämnas hur allvarliga symptomen är, om sjukdomen är dödlig, hur 
många som drabbats, vilka de långsiktiga effekterna blir, hur sjukdomen 
påverkar livslängden och livskvalitén, om sjukdomens är kronisk, i vilken grad 
den leder till funktionsnedsättningar, om den är enbart kosmetisk samt vilka 
chanserna är för en lyckad behandling (NICE Citizens Council 2002). 
 
Vad gäller de egenskaper hos patienten som bör påverka bedömningen nämner 
panelen bl a patientens värderingar, patientens förmåga att ta ett informerat 
beslut, patientens ålder och om patienten är tillräckligt stark för att klara av en 
behandling. Dessutom beskriver panelen vilka faktorer som inte bör få påverka 
värderingen. Dessa är patientens sociala och ekonomiska status, huruvida 
sjukdomen eller tillståndet är självförvållat och hur väl patienten kan göra sin 
röst hörd. Någon diskriminering får inte heller ske på grund av etnisk bakgrund, 
kön eller bostadsförhållanden (NICE Citizens Council 2002). 
 
I rapporten om huruvida patientens ålder bör påverka bedömningen av 
kostnadseffektiviteten diskuterar medborgarpanelen fyra olika fall: om risken för 
sjukdomar påverkas av ålder, om den kliniska effektiviteten påverkas av ålder,  
p g a att människor har olika sociala roller vid olika åldrar och p g a att 
människor i olika åldrar haft olika möjlighet att uppleva livet. En majoritet av 
deltagarna i panelen menade att åldersdifferentiering är rimlig när ålder påverkar 
sannolik risk. Det kan exempelvis vara rimligt att prioritera äldre patienter vid 
influensavaccinering, eftersom de löper större risk att drabbas allvarligt. Vad 
gäller frågan om åldersdifferentiering är rättfärdig när olika åldrar påverkar 
sannolikheten för klinisk effektivitet var även en majoritet positiva till 
åldersdifferentiering. De behandlingar som ger störst effektivitet bör prioriteras. 
Dock menade panelen att en bedömning måste göras från fall till fall, eftersom 
andra faktorer än kronologisk ålder, exempelvis individens hälsa och livsstil, är 
avgörande för effektiviteten (NICE Citizens Council 2004). 
 
En majoritet var emellertid emot att NICE skulle vara mer generösa vid 
bedömningen av kostnadseffektiviteten för vissa åldersgrupper p.g.a. att de 
oftast har andra sociala roller. Man menade att det inte är legitimt att vara mer 
generösa mot vissa individer än andra enbart p g a att de arbetar och betalar skatt. 
En majoritet tog också avstånd från att man ska vara mer generös mot 
människor som inte hunnit uppleva så mycket av livet. Deltagarna hävdade att 
det är problematiskt att göra bedömningen att en ung människas liv är mer 
värdefullt än en gammals (NICE Citizens Council 2004). 
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2.7.3 Det etiska ramverket för Oxfordshire Priorities Forum 
Som nämnts ovan har ett prioriteringsforum etablerats inom Oxfordshires län, i 
vilket bl a staden Oxford ligger. Det uppstod under 1990-talet som en 
subkommitté inom Oxfordshires hälsovårdsmyndighet. Forumet är sammansatt 
så att det ska kunna representera olika intressegrupper och olika 
befolkningsgrupper. Det ska hjälpa till att ta ställning till vilka behandlingar och 
vilka läkemedel som skall få statlig finansiering (Griffiths, Reynolds, Hope 
2000). Efter omorganisationen av det brittiska sjukvårdssjuksystemet 
administreras nu Oxfordshire Priorities Forum av Cherwell Vale Primary Care 
Trust, en av primärvårdsorganisationerna i Oxfordshire (hemsidan för 
Oxfordshire NHS). 
 
Som grund för sina prioriteringsbeslut har Oxfordshire Priorities Forum 
utformat ett etiskt ramverk. Syftet med ramverket var för det första att skapa en 
sammanhängande struktur för diskussion som garanti för att alla viktiga aspekter 
av en fråga beaktas, för det andra att garantera konsistens i de beslut som tas vid 
olika möten och för det tredje att ge forumet ett medel att uttrycka skälen bakom 
ett beslut, något som är särskilt viktigt vid överklaganden. Ramverket består av 
följande tre principer: effektivitet (effectiveness), likabehandling (equity) och 
patientval (patient choice). Forumet ska vid alla beslut ta hänsyn till om en 
behandling har dokumenterad effekt. Om det finns klara bevis för att en 
behandling är ineffektiv, ska den inte tilldelas några resurser. Om en behandling 
däremot har dokumenterad effekt, kan den tilldelas resurser om den är mer 
effektiv än andra behandlingsalternativ (hemsidan för Oxfordshire NHS). 
 
Principen om likabehandling säger att patienter i samma situationer ska 
behandlas på samma sätt. Ingen ska diskrimineras på grund av arbetslöshet, 
familjesituation, livsstil, utvecklingsstörning, ålder, ras, kön, social ställning, 
finansiell situation, religion eller bostadsförhållanden. Hälsovård ska fördelas 
rättvist på grundval av behov och med syfte att maximera patienternas välfärd 
inom tillgänglig budget. Forumet försöker balansera dessa båda ansatser genom 
en tvåstegsprocess där man först beaktar ingreppets kostnadseffektivitet. I de fall 
då ingreppet är mindre kostnadseffektivt än ingrepp som normalt finansieras 
beaktar man om det finns andra skäl att finansiera det. Sådana skäl kan vara om 
det finns akuta behov, om patienten livskvalitet är kraftigt nedsatt p g a kronisk 
sjukdom samt om patientens egenskaper gör att behandlingen blir mer kostsam, 
exempelvis i samband med tandvård av utvecklingsstörda (hemsidan för 
Oxfordshire NHS). 
 
Enligt principen om patientval skall enskilda patienters och patienters åsikter 
beaktas vid beslutsfattande. När forumet bedömer forskning om effektivitet är 
det viktigt att uppmärksamma de resultat som patienter uppfattar som viktigast.  
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Dessutom bör patienter få möjlighet att välja vilka behandlingar de vill ha inom 
ramen för de ingrepp som finansieras. Enligt forumet är det även väsentligt att ta 
hänsyn till att varje individ är unik. Vissa individer kan ha en bättre möjlighet att 
dra nytta av en behandling än andra. Forumet kan dock inte bevilja en 
behandling enbart för att en patient önskar det. Principen om patientval måste 
balanseras mot de två övriga principerna (hemsidan för Oxfordshire NHS). 
 
2.7.4 Sammanfattning av de etiska riktlinjerna och principerna 
NICE:s medborgarpanel har bl a diskuterat frågor om bedömning av kliniska 
behov och om åldersdifferentiering vid bedömningen av behandlingars 
kostnadseffektivitet. I samband med den första frågan kom panelen fram till att 
de egenskaper hos sjukdomstillstånd som bör påverka bedömningen av kliniska 
behov är sådana som avgör tillståndets grad av allvar och nyttan av 
behandlingen. Man poängterade att någon diskriminering inte får ske på grund 
av etnisk bakgrund, kön eller bostadsförhållanden. Vad gäller 
åldersdifferentiering menade en majoritet att det är legitimt om risken för 
sjukdomar eller den kliniska effektiviteten påverkas av ålder. En majoritet 
motsade sig dock att göra någon åldersdifferentiering med anledning av att olika 
åldersgrupper ofta har olika sociala roller eller att olika åldersgrupper haft olika 
möjlighet att uppleva livet. 
 
Oxfordshire Priorities Forum har utvecklat ett etiskt ramverk med tre principer: 
effektivitet, likabehandling och patientval. Vid beslut om vilka behandlingar 
eller läkemedel som skall finansieras skall man ta hänsyn till om de har 
dokumenterad effekt. Man ska också beakta att alla patienter ska behandlas lika 
oberoende av ålder, kön och social status. Dessutom är det viktigt att 
uppmärksamma patienters egna val. 
 
 
2.8 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården i Kanada 
 
2.8.1 Introduktion 
Den kanadensiska sjukvården är huvudsakligen offentligt finansierad. Enligt en 
undersökning från 1999 var 69 procent av sjukvården offentligt finansierad, 
medan återstoden bekostades av privata sjukförsäkringar eller av medborgarna 
själva. Enligt Douglas Martin och Peter Singer finns det inget enhetligt 
sjukvårdssystem i Kanada. Istället är sjukvården uppdelad i 13 självständiga 
regioner, som styrs av varsin hälsovårdsmyndighet. Det är dessa regionala 
hälsovårdsmyndigheter, som har huvudansvaret för prioriteringar (Martin, 
Singer 2003).  
 
Enligt Martin och Singer har det inte formulerats några generella riktlinjer för 
prioriteringar i Kanada, varken på nationell eller regional nivå.  
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Det är också svårt att presentera en generell bild av de prioriteringar som 
förekommer inom kanadensisk sjukvård, eftersom prioriteringar görs både på 
nationell, regional och lokal nivå och med hjälp av ett stort antal olika metoder, 
processer och tekniker. Prioriteringar äger rum bl a genom teknologiutvärdering, 
analys av kostnadseffektivitet och genom hantering av väntelistor. Det finns 
ingen nationell myndighet som ansvarar för prioriteringar, utan sådana beslut 
överlämnas till ledare på regional och lokal nivå (Martin, Singer 2003).  
 
Mycket av den forskning och den teoretiska diskussion om den etiska grunden 
för prioriteringar som bedrivits i Kanada har utgått från begreppet ”ansvar för 
rimlighet”. Nedan följer en redogörelse av detta begrepp och dess tillämpning. 
 
2.8.2 Forskning med utgångspunkt från begreppet ”ansvar för rimlighet” 
Begreppet ”ansvar för rimlighet” (accountability for reasonableness) lanserades 
först av Normal Daniels och James Sabin. De menar att grunden för rättvisa 
prioriteringar bör vara vissa diskursiva procedurer snarare än universella och 
substantiella principer. Enligt Daniels och Sabin kan generella rättviseprinciper 
inte på ett adekvat sätt hantera prioriteringsproblem i enskilda fall. Istället bör 
man utforma rättvisa procedurer som kan hantera prioriteringar i var enskild 
situation. Daniels och Sabin ställer upp följande fyra kriterier på rättvisa 
procedurer:  

1) Offentlighet – beslut om vilka behandlingar som skall ersättas och varför 
måste vara offentliga. 

2) Relevans – skälen för beslut måste uppfattas som relevanta av de 
inblandade parterna. 

3) Överklagande – det måste finnas möjligheter att ifrågasätta och revidera 
beslut om prioriteringar.  

4) Reglering – det måste finnas en reglering av beslutsprocesserna för att se 
till att villkor 1-3 uppfylls (Daniels, Sabin 1997, se även Melin 2003). 

 
Martin och Singer menar att ”ansvar för rimlighet” kan vara användbart som 
ramverk för att utveckla beslutsprocesser om prioriteringar i Kanada. Generellt 
sett menar de att de fyra villkoren sällan uppfylls inom den kanadensiska 
sjukvården. Villkoret om offentlighet uppfylls oftast inte, eftersom skälen till 
prioriteringsbeslut mestadels endast är tillgängliga för beslutsfattarna. Ibland 
deltar patienter eller representanter för allmänheten i prioriteringskommittéer, 
men kommittéernas överväganden och grunderna för deras beslut är inte 
tillgängliga för den bredare allmänheten. Eftersom skälen för prioriteringar inte 
är offentliga, menar Martin och Singer att allmänheten inte ges möjlighet att 
delta på ett konstruktivt sätt i beslutsfattandet om prioriteringar (Martin, Singer 
2003). 
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Relevanskriteriet uppfylls i vissa fall, enligt Martin och Singer. Hos de regionala 
hälsovårdsmyndigheterna fattar olika grupper och kommittéer beslut om 
prioriteringar. De försöker basera sina beslut på resultat och principer som är 
relevanta för respektive sammanhang och de konsulterar ofta patienter och 
representanter för allmänheten. Martin och Singer hävdar att dessa grupper och 
kommittéer tycks uppfylla relevanskriteriet. Däremot uppfylls relevanskriteriet 
ofta inte i andra sammanhang. Hos hälsodepartementet och på de olika 
sjukhusen deltar oftast endast administratörer och vårdpersonal i besluten. 
Representanter för patientgrupper eller för allmänheten ges inte något inflytande 
(Martin, Singer 2003). 
 
Kriteriet om överklagande uppfylls inte heller, enligt Martin och Singer. Inga 
institutioner inom den kanadensiska sjukvården har några formella mekanismer 
för överklagande om prioriteringsbeslut. Eftersom ingen av kriterierna 1-3 
uppfylls fullt ut, uppfylls inte heller kriteriet om reglering (Martin, Singer 2003). 
 
Kanadensiska forskare har också genomfört ett antal andra undersökningar där 
man använt ”ansvar för rimlighet” som teoretisk utgångspunkt och där man 
kommit fram till mer positiva resultat. I en fallstudie av den strategiska 
planeringsprocessen hos ett sjukhus i Toronto kom man fram till att de fyra 
villkoren i hög grad uppfylldes. Offentlighetskriteriet uppfylldes i stor 
utsträckning, eftersom information om de beslut som måste tas och varför på ett 
effektivt sätt kommunicerades till beslutsfattarna. Patienterna fick meddelanden 
genom interna nyhetsbrev. Dock var kommunikationen sämre till 
hälsodepartementet, till andra sjukhus och till allmänheten (Martin med flera 
2003). 
 
Enligt Martin med flera baserades besluten på skäl som uppfattades som 
relevanta. Ett stort antal deltagare involverades i besluten och beslutsfattarna 
fick ta del av relevant information. En del av beslutsfattarna var dock kritiska till 
att de fått för lite tid på sig för att kunna analysera informationen. Kriteriet för 
överklagande uppfylldes dock inte, eftersom en formell mekanism för 
överklagande saknades. ”Ansvar för rimlighet” användes som ett ramverk för 
bedömningen av prioriteringsprocessen, vilket Martin med flera menar var ett 
viktigt steg på vägen till att uppfylla regleringskriteriet (Martin med flera 2003). 
 
I en annan undersökning av prioriteringsprocesser vid ett sjukhus i Toronto i 
samband med utbrottet av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) fann 
forskarna att också de i hög grad var förenliga med de fyra villkoren. 
Offentlighetskriteriet uppfylldes i stor utsträckning, eftersom 
prioriteringsbesluten och skälen till dem kommunicerades snabbt och effektivt 
till beslutsfattarna. Kommunikationen till övriga intresserade och berörda var 
dock inte lika bra.  
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Angående relevanskriteriet var personal- och patientsäkerhet den viktigaste 
grunden för beslut vilket uppfattades som relevant av samtliga berörda parter. 
Det var emellertid inte alltid som den regionala hälsovårdsmyndigheten gav 
några skäl för sina beslut. Vad gäller kriteriet för överklagande saknades 
formella mekanismer, vilket uppfattades som en brist av vissa patienter. 
Regleringskriteriet uppfylldes i hög grad, eftersom sjukhusledningen medvetet 
strävade efter att uppfylla kraven för ”ansvar för rimlighet” (Bell med flera 
2004). 
 
2.8.3 Sammanfattning 
Det har inte formulerats några generella etiska riktlinjer för prioriteringar inom 
den kanadensiska sjukvården, varken på nationell eller regional nivå. Ofta har 
den teoretiska diskussionen och forskningen om prioriteringar istället utgått från 
begreppet ”ansvar för rimlighet”. Enligt denna ansats bör grunden för rättvisa 
prioriteringar vara vissa diskursiva procedurer snarare än universella och 
substantiella principer. Resultaten av procedurerna kan betecknas som rättvisa 
om procedurerna uppfyller följande kriterier: offentlighet, relevans, 
överklagande och reglering. I en generell genomgång av den kanadensiska 
vården kommer Martin och Singer till slutsatsen att dessa fyra villkor sällan 
uppfylls. I mer avgränsade fallstudier av beslutsprocesser på sjukhus där 
begreppet ”ansvar för rimlighet” också använts som teoretiskt ramverk har dock 
kanadensiska forskare kommit fram till att de är mer förenliga med villkor 
för ”ansvar för rimlighet”.  
 
 
2.9 Slutsatser 
 
Vad gäller de länder som formulerat nationella etiska riktlinjer och principer för 
prioriteringar, d v s Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Nya Zeeland, 
finns det stora likheter. Detsamma gäller även delstaten Oregon i USA. I 
samtliga fall utgör behov eller allvarlighetsgrad en central prioriteringsprincip. 
Enligt den norska utredningen NOU (1997:18) är allvarlighetsgrad en viktig 
grund för prioriteringar. Patienter som riskerar att dö eller upplever en hög grad 
av psykisk eller fysisk funktionsförlust eller en hög grad av smärta bör 
behandlas i första hand. Enligt det danska Etiske Råds rapport bör patienter med 
stort behov av vård prioriteras. Behov bestäms utifrån sjukdomens allvar, 
tidsmässig nödvändighet och möjlig hälsomässig vinst. Den danska rapporten 
beskriver solidaritet som en grundläggande samhällsvärdering. Även i den 
finska rapporten From Values to Choices beskrivs behov som en viktig grund 
för prioriteringar, definierat utifrån vad som krävs för att återställa patientens 
åldersspecifika funktionella kapacitet. Också i Nya Zeelands riktlinjer för 
prioriteringar utgör behov en viktig grund för att bestämma om en behandling är 
rättvis.  
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Enligt den nederländska prioriteringsrapporten bör endast den vård som är 
nödvändig ingå i det obligatoriska baspaketet. Nödvändighet definieras utifrån 
ett samhällsperspektiv som det som återställer patientens normala 
funktionsförmåga. Även i Oregons hälsoplan har en prioritering enligt 
nödvändighet gjorts.  
 
Även en behandlings nytta eller verkan utgör en viktig grund för prioriteringar i 
de olika länderna. Enligt de norska, danska, finska, nederländska och 
nyzeeländska utredningarna bör behandlingar med dokumenterad nytta 
prioriteras. Detsamma gäller enligt Oregons hälsoplan. I samtliga av de 
ovannämnda utredningarna framställs också kostnadseffektivitet som en viktig 
prioriteringsprincip. Man bör välja de behandlingar som ger störst effekt i 
förhållande till kostnaden. Att principerna om allvarlighetsgrad, nytta och 
kostnadseffektivitet återfinns i samtliga rapporter bör kanske tolkas som att de 
uppfattas som grundläggande och självklara utgångspunkter för prioriteringar. 
En annan förklaring kan vara att författarna till de olika rapporterna naturligtvis 
känt till vad som presenterats i andra länder. 
 
En annan central utgångspunkt för prioriteringar enligt vissa av rapporterna är 
rättvisa eller likabehandling. I den senaste norska utredningen (NOU 1997:18) 
framhålls att om en viss patient erbjuds en hälsotjänst, bör alla patienter i samma 
situation ges samma erbjudande. Den danska och finska rapporten menar att 
personer i samma situation skall ges lika tillgång till hälso- och sjukvårdens 
utbud.  
 
I vissa av utredningarna beskrivs även egenansvar som en grund för 
prioriteringar. Den nederländska rapporten menar att de behandlingar som 
patienterna själva kan genomföra kan uteslutas ur baspaketet. Enligt Oregons 
hälsoplan bör det personliga ansvaret för hälsan uppmuntras.  
 
I den senaste norska utredningen behandlas även hur avvägningar mellan olika 
prioriteringsprinciper bör göras. Den tar avstånd från en strikt rangordning 
mellan principerna om allvarlighetsgrad, förväntad nytta och 
kostnadseffektivitet. Man menar att det inte är rimligt att i alla lägen prioritera 
de mest sjuka oavsett behandlingens nytta. Det skulle innebära för stora 
försakelser för dem som har mindre allvarliga besvär men som skulle kunna bli 
väsentligt bättre av en behandling. Inte heller kan någon strikt rangordning 
mellan allvarlighetsgrad och kostnadseffektivitet göras. 
 
Det finns också stora likheter mellan beskrivningarna av de kriterier som inte 
bör utgöra någon grund för prioriteringar. De norska, danska, finska, 
nederländska och nyzeeländska rapporterna är generellt sett skeptiska till 
prioriteringar på grundval av ålder.  
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De menar att ålder endast kan vara ett relevant kriterium vid vissa tillfällen vid 
prioriteringar på den kliniska nivån, exempelvis då patienter p g a ålderssvaghet 
inte kan tillgodogöra sig en behandling. Enligt de norska, danska, finska och 
nederländska rapporterna är det även problematiskt att nedprioritera patienter p 
g a att de har en hälsofarlig livsstil. En sådan nedprioritering kan endast vara 
rimlig då en förändring av livsstilen är nödvändig för att behandlingen skall 
kunna få effekt.  
 
Av de länder som presenterat nationella riktlinjer för prioritering har Danmark 
en särställning, eftersom avsikten där aldrig varit att presentera en offentlig 
prioriteringsmodell. Den danska rapporten är mer skriven som ett 
diskussionsunderlag medan övriga länders rapporter har en mer formell status. 
 
I förhållande till de övriga länderna utgör Storbritannien och Kanada undantag, 
eftersom man där inte formulerat några nationella etiska riktlinjer för 
prioriteringar. I Storbritannien har dock frågor om prioriteringar behandlats av 
NICE:s medborgarpanel och på en regional nivå i Oxfordshire Priorities Forum. 
Liksom de olika ländernas rapporter beskriver NICE’s medborgarpanel 
sjukdomars allvarlighetsgrad och nyttan av behandlingar som viktiga 
utgångspunkter för prioriteringar. Vidare menar man att åldersdifferentiering 
kan vara rimlig då ålder påverkar risken att få en sjukdom eller effektiviteten av 
en behandling. Behandlingars nytta är en betydelsefull grund för prioriteringar 
också enligt det etiska ramverk, som etablerats av Oxfordshire Priorities Forum. 
I detta ramverk återfinns också principen om likabehandling. I Kanada har inga 
generella etiska riktlinjer för prioriteringar formulerats, varken på nationell eller 
regional nivå. Den teoretiska diskussionen har ofta utgått från Daniels och 
Sabins begrepp ”ansvar för rimlighet”.  
 
Vad gäller riktlinjernas inflytande på det praktiska prioriteringsarbetet har det i 
många fall varit begränsat. I Norge har man exempelvis trots en långvarig 
teoretisk debatt inte kommit särskilt långt i det praktiska prioriteringsarbetet. I 
Danmark har ambitionen aldrig varit att etablera en offentlig prioriteringsmodell 
och Det Etiske Råds rapport har haft ett begränsat inflytande. För 
Nederländernas del har det visat sig svårt att tillämpa prioriteringsprinciperna i 
praktiken. De flesta av de hälso- och sjukvårdstjänster som lyfts ur 
förmånssystemet har lyfts tillbaka igen efter politiska påtryckningar. I Nya 
Zeeland har debatten om prioriteringar avstannat under senare år, delvis till följd 
av förbättrad ekonomi. I Oregons fall har dock de etiska riktlinjerna fått ett 
tydligt genomslag på det praktiska prioriteringsarbetet, eftersom de legat till 
grund för lagstiftning. Emellertid har man efterhand tagit med fler och fler 
behandlingar på listan över dem som skall finansieras offentligt, vilket indikerar 
att det också där varit svårt att tillämpa en öppen och strikt prioritering. 
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3. EN JÄMFÖRELSE MED DE SVENSKA ETISKA 
PRINCIPERNA 
 
 
3.1 Relationen mellan de svenska principerna och övriga länders 
 
I den svenska Prioriteringsutredningens slutbetänkande från 1995 presenteras en 
etisk plattform, vilken består av tre olika principer:  
1. Människovärdesprincipen, vilken innebär att alla människor har lika värde 
och därmed samma rättigheter, oberoende av personliga egenskaper och 
funktioner i samhälle, såsom begåvning, social ställning eller ålder.  
2. Behovs- eller solidaritetsprincipen, enligt vilken de med störst behov skall 
prioriteras. De med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten skall 
behandlas i första hand. Solidaritetsprincipen innebär dessutom att behoven hos 
de svagaste särskilt skall uppmärksammas, exempelvis behoven hos dem som 
har svårt att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter. Dit räknas bl.a. 
barn, åldersdementa och gravt psykiskt störda. 
 3. Kostnadseffektivitetsprincipen: en rimlig relation mellan kostnad och 
effektivitet i form av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet bör eftersträvas (SOU 
1995:5). 
 
De tre principerna är rangordnade på så sätt att människovärdesprincipen går 
före behovs- och solidaritetsprincpen, som i sin tur går före 
kostnadseffektivitetsprincipen. Att människovärdesprincipen rangordnas först 
betyder enligt utredningen att den anger den grundläggande yttre ramen för 
prioriteringar. Att behovs- och solidaritetsprincipen går före 
kostnadseffektivitetsprincipen innebär att svåra sjukdomar skall prioriteras före 
lindringare, även om vården av svåra sjukdomar är mer kostsam (SOU 1995:5).  
 
Som beskrivits ovan förekommer dessa tre principer även i många av de 
rapporter, som lagts fram i andra länder. Behov eller allvarlighetsgrad 
förekommer som princip hos alla de länder som presenterat nationella etiska 
riktlinjer. Detsamma gäller kostnadseffektivitet. Till skillnad från övriga länders 
rapporter förekommer inte nytta eller verkan som en uttrycklig princip i den 
svenska utredningen. Människovärdesprincipen som finns i den svenska 
utredningen motsvaras av likabehandlingsprincipen i de norska, danska och 
finska rapporterna. Egenansvar eller personligt ansvar som förekommer i den 
nederländska rapporten och i Oregons hälsoplan finns inte i den svenska etiska 
plattformen. Den svenska behovs- och solidaritetsprincipen innebär dock att de 
allvarligaste sjukdomarna skall prioriteras, vilket implicerar en nedprioritering 
av mindre allvarliga tillstånd som patienterna kan behandla själva. 
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Till skillnad från den svenska utredningen är de olika prioriteringsprinciperna 
inte strikt rangordnade i de andra ländernas rapporter. Den norska rapporten tar 
dessutom uttryckligen avstånd från att en sådan strikt rangordning bör göras.  
  
Det finns också stora likheter mellan den svenska rapporten och övriga länders 
vad gäller beskrivningen av vad som inte bör utgöra en grund för prioriteringar. 
I det svenska betänkandet tar man särskilt avstånd från att patienter med hög 
ålder bortprioriteras. Man anser att det är en form av diskriminering att inte 
behandla gamla patienter. Enligt utredningen är det dock nödvändigt att ta 
hänsyn till vilka medicinska åtgärder äldre patienter kan tolerera och 
tillgodogöra sig (SOU 1995:5). En liknande inställning till prioriteringar på 
grund av ålder återfinns i de norska, danska, finska, nederländska och 
nyzeeländska rapporterna samt i de riktlinjer som presenterats av NICE’s 
medborgarpanel i Storbritannien. 
 
Likaså menar utredningen att de som har självförvållade skador inte heller bör 
utsättas för negativ särbehandling. Som skäl anges bl.a. att det kan vara svårt att 
avgöra i vilken utsträckning vissa sjukdomar är orsakade av ärftliga faktorer 
eller av en viss livsstil. Man menar också att vissa skadliga beteenden såsom 
drogmissbruk ofta förvärvas relativt tidigt i livet och är mer frekventa bland 
individer med låg utbildning och social status. Att bortprioritera sjukdomar som 
kan vara orsakade av exempelvis drogmissbruk strider mot behovs- och 
solidaritetsprincipen och kan leda till att klassklyftorna i samhället ökar (SOU 
1995:5). Vad gäller självförvållade skador finns ett liknande resonemang i de 
norska, danska, finska och nederländska rapporterna. 
 
Något som är specifikt för den svenska utredningen är dock att man tar avstånd 
från nyttoprincipen, d.v.s. att de åtgärder som gör störst nytta för flest människor 
skall väljas. Enligt den svenska utredningen skall man exempelvis inte prioritera 
lindriga besvär, som är billiga att bota (SOU 1995:5). 
 
 
3.2 Vad kan Sverige lära av debatten i andra länder? 
 
En av de viktigaste skillnaderna mellan de svenska riktlinjerna och övriga 
länders är att de svenska förordar en strikt rangordning mellan de olika 
prioriteringsprinciperna. Debatten i andra länder visar att det kan vara 
problematiskt med en sådan strikt rangordning mellan behovs- och 
solidaritetsprincipen. I den senaste norska utredningen sägs det exempelvis att 
det leder till orimliga försakelser för dem som är lindrigt sjuka och kan bli 
väsentligt bättre av en behandling om man alltid skall prioritera de svårast sjuka 
oberoende av behandlingens nytta. Det kan alltså finnas anledning att ifrågasätta 
om den strikta rangordningen i den svenska etiska plattformen är rimlig. 
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Med anledning av debatten och de praktiska erfarenheterna i andra länder finns 
det också skäl att fråga sig vilket värde generella etiska riktlinjer egentligen har. 
Det har ofta visat sig svårt att tillämpa strikta prioriteringsprinciper och 
behandlingar som uteslutits från offentlig finansiering har ofta medtagits senare 
p.g.a. politiska påtryckningar. I de olika ländernas rapporter finns det också en 
medvetenhet om svårigheterna att tillämpa generella principer. Den danska 
rapporten ställer sig exempelvis skeptisk till att utarbeta en offentlig 
prioriteringsmodell, eftersom man menar att generella principer ofta blir så 
allmänt formulerade att de ger begränsad vägledning i konkreta fall. I en 
genomgång av internationella erfarenheter av prioritering hävdar Chris Ham och 
Angela Coulter dessutom att det ofta finns ett gap mellan de principer som 
formulerats på nationell nivå och vad som i praktiken händer på den lokala 
(Ham, Coulter 2003).  
 
Problemen med att tillämpa generella etiska riktlinjer har lett till större fokus på 
att utforma rimliga och rättvisa procedurer för beslutsfattande. Den teoretiska 
debatten i Kanada har exempelvis utgått från Daniels och Sabins 
begrepp ”ansvar för rimlighet”, vilket bygger på att rättvisa procedurer snarare 
än generella principer bör ligga till grund för prioriteringar. Denna ansats utgör 
en viktig utmaning för det svenska förhållningssättet. 
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