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FÖRORD 
 
Den aktuella debatten om hur prioriteringarna ska gå till i svensk vård och 
omsorg tyder på att allt fler delar uppfattningen att prioriteringar är oundvikliga 
och att det är svårt att se några alternativ till att de måste ske mer öppet. Detta 
tar bland andra SNS Välfärdspolitiska råd upp i en nyligen utkommen rapport. 
De skriver också prioriteringar är ett komplicerat arbete och att det finns en rad 
faktorer som måste stämma för att man ska få acceptans för sina beslut. Det är 
lätt att hålla med om att prioriteringsarbetet hittills präglats av metodsvårigheter 
och osäkerhet. Det gäller inte minst osäkerhet om var de olika aktörerna har 
varandra. Ett nyckelbegrepp vid utveckling av prioriteringsprocesser är därför 
förtroende.  
 
Peter Garpenby presenterar med denna rapport den andra delen av tre i ett 
projekt benämnt ”Olika tekniker vid prioritering –en fördjupad klassificering 
och analys”. Projektet bedrivs av PrioriteringsCentrum i samarbete med 
Socialstyrelsen. I den första delen behandlas övergripande strategier för 
prioritering som diskuteras i den internationella litteraturen. I denna rapport 
behandlas olika komponenter som antagligen krävs för att säkerställa det interna 
förtroendet bland hälso- och sjukvårdpersonal för öppna prioriteringar. Det 
handlar bland annat om hur arbetsformer och beslutsunderlag bör utformas. Här 
redovisas flera intressanta metoder som håller på att utvecklas i andra länder. 
Jag tror att det är viktigt att kunna utveckla robusta och begripliga tekniker som 
ett stöd för de politiska och professionella beslut som kommer bli aktuella. 
Oavsett hur bra metoder som utvecklas kommer de dock aldrig ersätta de 
värdegrundade beslut någon måste fatta. Ett systematiskt prioriteringsarbete med 
användning av beprövade metoder och tekniker ska därför inte ses som ett 
alternativ till öppna politiska och professionella prioriteringar, utan som en 
viktig komponent för att uppnå den nödvändiga interna legitimiteten.  
 
 
Linköping, december 2004 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare, PrioriteringsCentrum 



FÖRORD 
 
PrioriteringsCentrum har till uppgift att kartlägga pågående projekt i Sverige 
som anknyter till området prioritering i vård och omsorg men också att 
producera kunskapsöversikter. Föreliggande rapport utgör andra delen i ett 
projekt benämnt ”Olika tekniker vid prioritering – en fördjupad klassificering 
och analys” som bedrivs inom PrioriteringsCentrum i samarbete med 
Socialstyrelsen. I en första rapport presenterades några övergripande strategier 
för prioritering som diskuteras i den internationella litteraturen, med avsikt att 
tydliggöra prioriteringsprocessen. I denna rapport behandlas olika 
”komponenter” i en prioriteringsprocess för att säkerställa förtroendet inom 
hälso- och sjukvårdens organisation. 
 
 
Linköping, november 2004 
 
 
Peter Garpenby 
PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport utgör andra delen av tre som behandlar olika aspekter av 
prioriteringsprocessen. I denna rapport behandlas en prioriteringsprocess för att 
säkerställa förtroendet inom hälso- och sjukvårdens organisation, d v s. avser 
intern legitimitet. I rapporten argumenteras för att olika komponenter behövs 
som kompletterar varandra (en syntes). 
 
Vi behöver därför fyra olika ”komponenter” för att bygga en 
prioriteringsprocess för intern legitimitet.  
 
Arbetsformer 
 
De arbetsformer som redovisas i rapporten skiljer sig åt och omfattar inte i 
samtliga fall en ”komplett” prioriteringsprocess, d v s att de inkluderar beslut 
om rangordning och åtföljande konsekvenser (ransonering av insatser eller 
bortval av insatser). Arbetsformerna Programbudgetering-marginalanalys 
(PBMA) och Medicinskt programarbete behöver inte innehålla beslut om 
bortval av insatser. Medicinskt programarbete är ingen standardiserad metod 
utan befinner sig under utveckling i Sverige. Den har inte samma teoretiska 
förankring som PBMA och den besläktade Makro-marginalanalys (MMA) vilka 
kan sägas bygga på inslag i ekonomisk teori. Medicinskt programarbete tar 
vanligtvis sin utgångspunkt i någon form av behovsanalys, medan inslagen av 
prioritering (rangordning och val) kan variera. Arbetsformen MMA – som 
bedrivits i form av ett experiment i Kanada - är ett försök att driva processen 
längre i riktning mot vad vi med svenska termer skulle kalla ”horisontell” 
prioritering, d v s att välja mellan olika insatser med bibehållande av ett 
befolkningsansvar. Arbetsformer behöver utvecklas vidare för både ”vertikal” 
och ”horisontell” prioritering. Gemensamt för dessa bör vara ambitionen att 
stärka förutsättningarna för intern legitimitet, och därför måste arbetsformerna 
kunna samspela med övriga komponenter som behandlas i rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Det finns en risk med att blanda metoder för att ta fram beslutsunderlag, som 
utgår från motsägelsefulla principer om vad som är önskvärda mål för samhället 
och för vården. Varje metod kan vara meningsfull i kraft av sin egen logik, men 
kan vara svår att tillämpa inom en hel samhällssektor, t ex hälso- och sjukvård. 
Ett sådant exempel kan vara ”Kvalitetsjusterade levnadsår” (QALYs). När 
metoderna tillämpas selektivt i vissa delar av sjukvården kan de bli ”omöjliga” 
med avseende på utfall av resursfördelningen.  
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Det finns alltid en risk att för mycket kraft ägnas åt att ta fram beslutsunderlag, 
medan de ansvariga för prioriteringsprocessen inte tar ställning till frågor som: 
varför behöver vi detta underlag, vad representerar detta underlag och hur ska vi 
använda detta underlag tillsammans med annan typ av information?  
 
Värderingsplattform 
 
Prioriteringsprocessen innehåller en serie ställningstaganden och avvägningar, 
vilka bör vara konsistenta, och sammantaget leda arbetet i en riktning som de 
inblandade önskar. Inslag av värderingar är ofrånkomliga, och de inblandade bör 
tänka igenom konsekvenserna av olika ställningstaganden. I vissa fall har de 
inblandade i en beslutsprocess svårt att erkänna och explicit visa att värderingar 
används. En möjlighet kan vara att utveckla en ”normativ checklista” efter de 
principer som visats i rapporten.  
 
Förtroendeskapande institutioner 
 
Detta är en bortglömd komponent, som borde vara en självklarhet i en 
prioriteringsprocess inom vår typ av hälso- och sjukvårdssystem, där aktörer av 
olika slag förekommer: politiker, administratörer, forskare, professioner. 
Arbetsformerna inom prioriteringsprocessen kan lägga grunden för 
förtroendeskapande institutioner, men det är också möjligt att det behövs andra 
åtgärder. Samtidigt är byggandet av förtroendeskapande institutioner den kanske 
svåraste komponenten att säkerställa. Den kräver långsiktighet, vilket kan vara 
svårt att åstadkomma i dagens organisationer som utmärks av krav på förändring 
och flexibilitet. 
 
Arbetsformen som sammanhållande komponent 
 
I rapporten refereras till den ”kombinationsstrategi” som den brittiska 
hälsoekonomen Joanna Coast lanserat: som är ett försök att kombinera en mer 
rationell strategi där framtagandet av beslutsunderlag står i centrum, med en 
strategi som går ut på fortgående förhandlingar mellan parter och kritiskt 
granskande av underlag (vilken går under namnet pluralistisk förhandling). Jag 
har genom denna rapport visat att kombinationsstrategin rymmer flera tankar 
som visar sig hållbara för att skapa internt förtroende för prioritering inom 
hälso- och sjukvårdens egen organisation (intern legitimitet). Men medan Coast 
lägger tonvikten på sökandet efter goda beslutsunderlag (vilka också är 
nödvändiga), bör vi istället rikta blicken mot arbetsformer.  
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Det är förmågan bland olika intressenter (politiker, forskare, 
sjukvårdsadministratörer och vårdprofessioner) att tillsammans hitta stabila 
arbetsformer för att hantera, tolka och agera utifrån information, som är nyckeln 
till intern legitimitet. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det är snarast en truism att hälso- och sjukvården alltid har bedrivit prioritering. 
Det bekräftas vanligtvis av personer med god insikt i denna samhällssektor. I 
regel avses någon form av ”dold” prioritering eller ransonering1 (på individnivån 
genom vårdpersonalen eller på den politiska nivån genom budgetar eller andra 
ställningstaganden). Sammanhangen och begränsningarna har dock sällan varit 
uppenbara för allmänheten.  
 
Ansatser till prioritering av ett mer öppet och systematiskt slag dyker upp först i 
slutet av 1980-talet, då man i flera länder börjar tala om nödvändigheten av att 
tydligt balansera mellan å ena sidan samhällets möjligheter att avsätta resurser 
och å andra sidan efterfrågan på sjukvårdens tjänster. Inledningsvis väcks 
förhoppningar om att det ska vara möjligt att finna rationella lösningar på 
problemet (genom att med vetenskapliga metoder ta fram data som visar hur 
man objektivt bör göra prioriteringar, vad som ska tillhandahållas och vad som 
kan uteslutas). Den första fasen av tänkande kring systematiska prioriteringar 
dominerades således av sökandet efter ”tekniska” lösningar.2  
 
Snart blev det emellertid uppenbart att genomförandet av prioriteringar 
(rangordning av sjukdomstillstånd eller medicinska åtgärder, och eventuellt 
bortval av insatser) inte sker i ett vakuum, utan att det kan få stora konsekvenser 
för individ och samhälle. Hälso- och sjukvård (vem som får vad på vilka villkor) 
är för de flesta en djupt moralisk fråga, där villkoren för tillhandahållandet berör 
grundläggande värderingar i samhället. Således fick vi en andra fas där 
värderingsfrågor kom att knytas till prioriteringsdiskussionen. 3  
 
Andra delen av 1990-talet markerade övergången till ytterligare en fas, genom 
att fokus försköts mot sättet att göra prioriteringar på (det som brukar kallas 
”processen”). I många länder fick de ansvariga för arbetet med prioriteringar nya 
insikter i problematiken – att det inte finns en given lösning, och att prioritering 
är en serie steg som kanske har en början men knappast ett slut.  

                                        
1 För en mer utförlig diskussion och exemplifiering kring olika former av prioritering och ransonering se 
Garpenby 2003, s.3ff (Prioriteringsprocessen Del I: övergripande strategier). För en mer omfattande analys av 
begreppen se Liss 2002.  
2 Försöket i den amerikanska delstaten Oregon i början av 1990-talet kan åtminstone i sin första fas betraktas 
som ett sökande efter ”tekniska” lösningar på prioriteringsproblematiken (Eddy 1991).  
3 Den svenska prioriteringsutredningen som verkade under 1990-talet är ett tydligt exempel på detta. Se SOU 
1995:5.  
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En observatör med omfattande kunskaper i ämnet prioritering, engelsmannen 
Chris Ham, uttrycker det så här i en text från 1997: 

 
”What is apparent is that explicit priority setting is a continuous process which 
is not amenable to ’once and for all’ solutions.”  

Ham 1997,s.63 
 
I en översiktsartikel från 1998 framförde dansken Søren Holm åsikten att de 
skandinaviska länderna passerat det stadium där prioriteringar anses möjliga att 
lösa genom ett rationellt regelstyrt system, och istället påbörjat sökandet efter 
processer som har förutsättningar att uppfattas som rimliga och rättvisa (alltså 
utmärks av legitimitet) av de berörda.4 Under slutet av 90-talet upptas den 
internationella debatten om prioriteringar i hög grad av frågor om öppenhet och 
ansvar för processen. Många ställer sitt hopp till processer för att göra 
prioriteringar som kan uppfattas som rimliga och ”rättvisa”.  
 
Det ovan sagda innebär dock inte att vi kan ersätta god information, och en 
diskussion kring grundläggande värderingar, med goda processer utan att vi 
måste söka kombinera olika kunskaper och arbetssätt. Om man kan hävda att 
2000-talet innebar övergången till ytterligare en fas, med avseende på tänkandet 
om prioritering, utmärks denna av sökandet efter synteser. Utmaningen ligger i 
att förbättra både tekniker (alltså metoder för att ta fram beslutsunderlag) liksom 
själva beslutsprocessen (Ham och Coulter 2001). Praktiskt arbete med 
prioritering i Sverige och i andra länder har också visat att man måste knyta 
processen till hälso- och sjukvårdens grundläggande mål och värderingar. 
Prioritering är inte i första hand en fråga om att applicera ”tekniker”, samtidigt 
som vi inte klarar oss utan goda beslutsunderlag som ger en klar bild av 
sjukdomsbörda i befolkningen och en uppfattning om vad sjukvårdens arsenal 
duger till. Men beslutsunderlag i form av information kan inte tala för sig självt 
– det gäller att utforma en process där information bedöms och ofrånkomliga 
avvägningar framstår som trovärdiga och rimliga. Prioriteringar görs av 
människor i ett sammanhang som är en organisation eller ett samhälle.  
 

                                        
4 Man kan diskutera hur många faser eller stadier som tänkandet kring prioriteringar har passerat sedan slutet av 
1980-talet. Är det två, tre eller fyra faser? Hela resonemanget är givetvis en förenkling av olika tendenser som 
förekommer, dels i den internationella debatten och dels som praktiska exempel i olika länder. År 1998 menade 
Søren Holm att det i Skandinavien hittills varit frågan om två faser – från rationella regler till hållbara processer 
(Holm 1998). Dessa faser är inte helt tydliga med avseende på gränsytor (övergången mellan en fas till en 
annan), och det är inte heller säkert att man inom ett land ”ligger helt i fas”. Utvecklingen av kunskapsunderlag 
och arbetssätt kan t.ex. skilja sig åt mellan olika delar av landet.  
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Figur 1. De olika ”faserna” i internationellt tänkande kring prioritering 
 
 
 
 1980-tal 1990-tal 2000-tal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ”tekniska värderingar synteser 
 lösningar” processer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Legitimitet för beslutsfattande 
 
En tidigare genomgång (Garpenby 2003) av ”övergripande strategier” för 
prioritering inom hälso- och sjukvård visade att vi har att göra med två processer 
– en som syftar till att säkerställa intern legitimitet och en som syftar till att 
lägga grunden för extern legitimitet.  
 
Vad menas då med legitimitet?  
 
Legitimitet är ett centralt begrepp i en demokrati, där de styrande förväntas 
upprätthålla kontrollen över offentliga affärer utan att regelmässigt tillgripa 
tvång, och medborgarna förväntas acceptera offentligt beslutsfattande och 
verkställande utan att vara utsatta för systematiskt tvång (det innebär naturligtvis 
inte att alla behöver finna alla inslag i offentligt beslutsfattande korrekta).  
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Det är av stor betydelse i en demokrati att beslutsfattare vinnlägger sig om att 
säkra legitimiteten (i första hand genom att övertyga omgivningen om att de bör 
åtnjuta rätten att utöva ett beslutsfattande som påverkar andra), vilket kan ske på 
olika vägar. 
 
Enkelt uttryckt kan man skilja på legitimitet som omfattar den beslutsfattande 
institutionen (organisationen) och legitimitet som omfattar själva det aktuella 
beslutet (se fig. 2). Vi kan illustrera skillnaden genom två exempel: 
 

A. Ett beslut uppfattas som ”rättvist” därför att det utgår från en institution som 
anses vila på ”rättvis” grund (”landstinget har rätt att fatta beslut därför att 
landstinget är en legitim institution vars existens är reglerad i regeringsform, 
kommunallag och hälso- och sjukvårdslag”).5  
 
B. Ett beslut upplevs som ”rättvist” i sig, därför att det antingen (b1) har 
tillkommit på ett sätt som upplevs som ”rättvist” eller (b2) genom att det får 
konsekvenser som upplevs som ”rättvisa”. 
 
I fallet B har vi att göra med två olika bakgrunder till att ett beslut tillskrivs 
legitimitet, vilka avser sättet att ta fram beslutet (proceduren) respektive 
konsekvenserna av beslutet (resultatet).  
 
Figur 2. Olika utgångspunkter för att uppnå legitimitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vår typ av demokrati har proceduren för att ta fram enskilda beslut kommit att 
spela en underordnad roll (den är sällan känd eller förklaras inte).  

                                        
5 Bakom demokratiska institutioner finns också olika ”procedurer” för att stärka legitimiteten, såsom allmänna 
val (lika möjligheter för alla röstberättigade att påverka), majoritetsomröstning (den som kan samla störst 
majoritet bakom sig vinner) etc. Det räcker således inte med att institutionens beslutsrätt finns reglerad i lag.  

Institutionen 

Proceduren Resultatet 
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Istället har offentliga beslutsfattare ansett att legitimiteten kan säkras dels genom 
att institutioner är lagenliga (legitima) beslutsfattare, och dels genom att utfallet 
av beslutsfattandet vinner tillräckligt stöd.6  
 
I samband med förändringar i sammansättningen av hälso- och sjukvårdens 
insatser kan det ifrågasättas om en sådan kombination är tillräcklig för att säkra 
legitimiteten (Daniels och Sabin 2002). Det är svårt att enbart hänvisa till att en 
institution (t ex ett landsting) har ”rätt” att fatta beslut (att votera om 
inskränkningar av sjukvårdens utbud), och det är också svårt att vinna allmän 
uppslutning kring resultatet av sådana inskränkningar. Antagligen behöver 
proceduren (processen) bakom sådana beslut uppmärksammas i högre grad.7  
 
Prioritering av kollektiva resurser medför medvetna val mellan alternativ och 
försiggår på olika nivåer i ett samhälle, med olika typer av aktörer inblandade 
(politiker, tjänstemän, vårdpersonal, patienter, medborgare). I det sammanhanget 
kan man vid prioritering skilja på två olika procedurer, eller som vi kommer att 
benämna det i fortsättningen, processer.  
 
En process för intern legitimitet har till syfte att säkerställa förtroendet för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvårdens egen organisation, dels mellan olika 
funktioner - den politiska, den administrativa och den kliniska – och dels bland 
de verksamma i vården. En första förutsättning för att besluten ska kunna vinna 
allmänt stöd är att de som är inblandade i beslutsfattandet (inklusive 
utarbetandet av underlag och verkställandet) upplever processen som rimlig och 
korrekt (”den bästa möjliga givet omständigheterna”).  
 
Parallellt med processen för att säkra förtroendet internt behöver vi också 
utveckla en process för extern legitimitet som syftar till att öka sannolikheten för 
att allmänheten ska känna förtroende för de prioriteringar som genomförs inom 
hälso- och sjukvård.  
 
I fortsättningen av denna rapport behandlas endast den process som syftar till att 
säkerställa förtroendet inom hälso- och sjukvården, d v s avser intern 
legitimitet.8 

                                        
6 Rättssystemet i en demokrati är beroende av att säkra sin legitimitet, och har därför utvecklat stabila 
”procedurer”, t.ex. att alla parter ska höras, att alla relevanta fakta ska beaktas, att skäl för ställningstaganden 
presenteras och att möjlighet till prövning i högre instans erbjuds. Man kan hävda att även hälso- och 
sjukvårdens personal behöver säkra sin legitimitet (även om hälso- och sjukvården arbetar under andra 
förutsättningar än juridiken), särskilt eftersom vården bygger på frivillighet. Inom hälso- och sjukvården är den 
främsta legitimitetsgrunden allmänhetens tillit till personalens kunskaper liksom personalens förhållningssätt till 
patienterna. Det räcker sannolikt inte med att vårdpersonalen kan uppvisa examensbevis eller legitimation, utan 
kunskapen måste visa sig nyttig genom praktisk handling.  
7 Det finns resultat från forskning som visar att människor fäster stor vikt vid att processen uppfattas som 
”rättvis” oberoende av om resultatet av besluten kan uppfattas som gynnsamt för dem. Se t.ex. Lind et al 1993.   
8 En prioriteringsprocess för extern legitimitet behandlas i en kommande rapport.  
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1.3. Syfte 
 
Denna rapport utgör andra delen av tre som behandlar olika aspekter av 
prioriteringsprocessen. I denna rapport behandlas en prioriteringsprocess för att 
säkerställa förtroendet inom hälso- och sjukvårdens organisation, d v s avser 
intern legitimitet. I rapporten argumenteras för att olika komponenter behövs 
som kompletterar varandra (en syntes). Prioriteringsprocessen innefattar 
ställningstaganden, val, inhämtandet av information, tolkning av information, 
beslut och aktiviteter för att vinna stöd för olika moment i processen.  
 
 
2. PRIORITERING FÖR INTERN LEGITIMITET – VAD INGÅR 
I ”VERKTYGSLÅDAN”? 
 
I den tidigare nämnda genomgången (Garpenby 2003) presenterades en 
”kombinationsstrategi” som den brittiska hälsoekonomen Joanna Coast (1996) 
lanserat. Kortfattat menar hon att prioritering måste baseras på både fakta och 
värderingar. Den strategi Coast förordar kan framstå som attraktiv för att 
säkerställa intern legitimitet i en prioriteringsprocess. Processen för intern 
legitimitet bör kännetecknas av förmågan att hitta en kunskapsbas (vetenskaplig) 
och argument för att bygga prioriteringar runt sådan kunskap. Det är den enda 
vägen som en kunskapsorganisation likt hälso- och sjukvården kan anträda för 
att säkerställa förtroendet för prioriteringar. Men detta räcker antagligen inte. 
Coast tenderar att vilja dra processen i riktning mot ett ”rationellt 
beslutsfattande” – en situation där fakta talar för sig själv. Det blir orimligt av 
två skäl:  
 
a) vi kommer aldrig att ha fullständigt uttömmande fakta som visar en 
”objektiv” situation avseende vårdbehov och medicinska möjligheter.  
 
b) det finns inga metoder för att ta fram fakta som är fullständigt ”objektiva” 
utan dessa bygger på avvägningar och uttalade eller outtalade 
ställningstaganden, och någon måste göra dessa ställningstaganden på ett sätt 
som är trovärdigt och inger förtroende bland alla berörda. 
 
En ”neutral” prioritering är en orimlighet. Val av metod för att ta fram underlag 
är i sig inte ett opartiskt eller objektivt ställningstagande. Det finns alltid mer 
eller mindre synliga antaganden som ligger till grund för val och avvägningar. 
Dessa är vanligtvis av normativ karaktär d v s de berör grundläggande 
förhållande i hälso- och sjukvårdssystemet, liksom dess yttersta mål.  
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Det innebär att den ”kombinationsstrategi” som Coast lanserat måste 
kompletteras för att bli mer fullständig; för att prioriteringsprocessen ska bli 
”hållbar” och begriplig.  
 
Vi behöver därför fyra olika ”komponenter” för att bygga en 
prioriteringsprocess för intern legitimitet (fig. 3).  
 
1. Arbetsformer. Detta är ”metoder” för att göra urval av berörda parter, för att 
göra ställningstaganden och avvägningar om mål och rimliga nivåer, för att välja 
typer av information, för att samla in och bedöma underlag, för att ta beslut och 
för att hitta former för att förankra och skapa förtroende i omvärlden för 
processen.  
 
2. Underlag. Detta är fakta och kunskap som behövs för att göra avvägningar 
och ställningstaganden, t ex att rangordna olika medicinska insatser efter 
angelägenhetsgrad.  
 
3. Värderingar. Dessa utgör grunden för nödvändiga ställningstaganden och 
avvägningar som man i dessa sammanhang inte kommer undan: hälso- och 
sjukvårdens yttersta mål, viktiga definitioner som avgör vilken information 
(underlag) som samlas in och hur denna kommer att tolkas.  
 
4. Institutioner. Detta är inte liktydigt med ”organisationer”, utan är snarast 
sociala mötesplatser för att bygga förtroende. I prioriteringsprocessen för att 
skapa intern legitimitet möts olika aktörer (professioner, forskare, experter, 
sjukvårdsadministratörer, politiker). Om inte dessa förstår varandra, har 
förtroende och kan kommunicera, blir det svårt att bygga en hållbar process. 
Institutioner för att förstärka förtroendet mellan olika parter är en viktig del i en 
hållbar prioriteringsprocess.  
 
Figur 3 visar olika ”komponenter” i ”verktygslådan” för att skapa en 
prioriteringsprocess för intern legitimitet, d.v.s. en process som syftar till 
sammanhållning och samsyn inom hälso- och sjukvårdens egen organisation. 
Om inte detta kan åstadkommas lär det bli svårt att skapa något som helst 
förtroende bland allmänheten. Resultatet av den interna processen blir en viktig 
”input” i processen för att skapa extern legitimitet.  
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Figur 3. Exempel på komponenter för prioriteringsprocessens interna legitimitet 
 
Arbetsformer Underlag Värderingar Institutioner 

a) PBMA 
b) MMA 
c) Medicinskt 
programarbete 

a) Behovsanalys 
b) EBM 
c) Kostnadseffektanalys 

a) Mål 
b) Definitioner 
c) Etiska teorier 

a) Mötesplatser 
b) Dialogformer 

 
 
 
 
 
 
 
 Extern legitimitet 
 
 
 
Fortsättningsvis i rapporten ska jag lämna exempel på vad dessa fyra 
”komponenter” kan utgöras av. Jag ska också peka på vissa problem som finns i 
samband med att utveckla innehållet. Det finns ingen standardiserad 
prioriteringsprocess som kan tillämpas i alla sammanhang överallt. Hur 
utformningen sker från fall till fall är beroende av hur uppdraget ser ut och 
tillgången på kompetens.  
 
Även om vi idag inte har fullständig kunskap om hur en prioriteringsprocess bör 
utformas, finns klara indikationer på att alla de fyra föreslagna ”komponenterna” 
måste beaktas när de ansvariga inom hälso- och sjukvården vill arbeta med 
prioriteringsfrågor.  
 
 
2.1 Vertikal och horisontell prioritering – hur hör det ihop med 
intern legitimitet? 
 
I den svenska diskussionen om utveckling av en prioriteringsprocess hänvisas 
ofta till begreppen vertikal och horisontell prioritering. Något förenklat avses 
med vertikal prioritering en rangordning inom specifika sjukdomsgrupper9 och 
med horisontell prioritering en vägning mellan sjukdomsgrupper.  

                                        
9 Svenska läkaresällskapets arbete med prioritering som bedrivits sektionsvis är ett tydligt exempel på vertikal 
prioritering. Se Svenska läkaresällskapet 2004.  
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Vad gäller vertikal prioritering måste man skilja på sådana aktiviteter som ingår 
i det kliniska ansvaret, d v s att ta dagliga beslut på individ- eller gruppnivå i 
verksamheten, respektive att utveckla beslutsunderlag (vertikal rangordning) 
som kan användas som underlag för horisontell prioritering. Här finns risk för en 
del missförstånd. Socialstyrelsen har i en rapport från 1999 (Socialstyrelsen 
1999, s.10) hävdat att den ”vertikala prioriteringen är i huvudsak ett 
verksamhetsansvar, medan den horisontella prioriteringen är ett ansvar för 
politikerna.” Vad man då i första hand syftar på är vertikala prioriteringar i den 
kliniska vardagen, inte att utveckla beslutsunderlag. Detta tolkas ibland som att 
det bör finnas ”vattentäta skott” mellan vad verksamhetsföreträdarna ansvarar 
för och vad politikerna ansvarar för. Det blir i så fall en olycklig förenkling av 
verkligheten i en prioriteringsprocess.  
 
Socialstyrelsen (1999, s.10) skriver också i nämnda rapport:  
”Men ett system med öppna prioriteringar förutsätter att det finns politiskt 
förankrade riktlinjer för de vertikala prioriteringarna. Det är också nödvändigt 
att olika verksamhetsföreträdare, liksom de medicinskt ansvariga och 
sjukvårdspolitikerna, sinsemellan för en dialog och enas om principerna för 
prioritering. Dessutom krävs lojalitet från samtliga dessa aktörer när gemensamt 
accepterade prioriteringsbeslut ifrågasätts.”  
 
Här blir sammanhangen tydliga: nämligen att de vertikala och de horisontella 
inslagen hör ihop och bör betraktas som en helhet. När vi talar om intern 
legitimitet avser denna hälso- och sjukvårdens hela organisation, och täcker 
både vertikala och horisontella aktiviteter, och omfattar naturligtvis aktiviteter 
av professioner, forskare, administratörer och politiker. 
Verksamhetsföreträdarna måste känna samhörighet även med den horisontella 
vägningen, liksom att politiker måste har förståelse för och kunskaper om vad 
som sker i den vertikala rangordningen. Om inte kan det bli svårt att visa upp 
resultatet för allmänheten i öppen form.  
 
 



10 

3. ARBETSFORMER FÖR INTERN LEGITIMITET 
 
I detta kapitel lämnas exempel på arbetsformer som har kommit att tillämpas i 
Sverige och i andra länder. Avsikten är inte att förorda någon särskilt 
arbetsform, utan visa på exempel som skulle kunna utgöra en kategori i vår 
”verktygslåda”.  
 
 
3.1 Programbudgetering och marginalanalys (PBM A) 
 
Programbudgetering och marginalanalys (PBMA) är ingen ny metod utan har 
tillämpats inom hälso- och sjukvårdens område sedan 1970-talet. Förutom i 
Storbritannien, där metoden först kom till användning, har den tillämpats i 
Australien, Nya Zeeland, Ghana och på senare tid i Kanada. Under en period 
kom den i vanrykte – ”svår att använda fullt ut och kräver mycket data” – men 
fick en renässans genom de organisationsförändringar som ägde rum på 1990-
talet, då hälso- och sjukvårdens aktörer delades upp på beställare och 
producenter av vård.  
 
PBMA erbjuder en strukturerad arbetsform för beslutsfattare med ansvar för 
hälso- och sjukvård inom ett givet geografiskt område och med en given budget. 
Avsikten är att hitta en ”mix” av verksamheter, genom omfördelning av 
resurser, för att slutligen maximera nyttan för den lokala befolkningen. PBMA 
utgår från ett ekonomiskt tänkande kring ”alternativkostnad” och 
”marginalnytta” men lämnar utrymme för att överväga andra viktiga principer, 
såsom jämlikhet (”equity”). PBMA består av två delar (a) programbudgetering 
och (b) marginalanalys. Det är fullt möjligt att tillämpa de två delarna separat, 
men i prioriteringssammanhang faller det sig naturligt att de kompletterar 
varandra.10 Programbudgetering används för att de inblandade ska kunna bilda 
sig en uppfattning om var man står idag, d v s att få en bra överblick över det 
nuvarande mönstret för fördelning av tillgängliga resurser. Med denna kunskap 
går man sedan vidare mot marginalanalysen, genom att först överväga möjliga 
förändringar: att addera nya verksamheter alternativt utöka befintliga, men också 
att överväga vad som kan reduceras eller uteslutas. Dessa båda led (expansion 
och reduktion) måste inkluderas i analysen.  
 

                                        
10 Ett exempel på en studie där marginalanalys har tillämpats utan anknytning till programbudgetering är Cohen 
1995.  
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Marginalanalysen bygger på två grundläggande principer inom ekonomisk teori, 
nämligen föreställningen att om man väljer ett alternativ före ett annat kommer 
en viss nytta att gå förlorad (”opportunity cost”) och föreställningen att när extra 
resurser ska investeras (”the next unit of resources”) ska dessa tillföras det 
område eller den verksamhet där de gör mest nytta, respektive dras tillbaka från 
det område och den verksamhet där de gör minst nytta (”the margin”). Det 
tänkande som genomsyrar metoden PBMA kan sägas bygga på båda dessa 
principer. 
 
Metodens olika steg kan illustreras genom fem frågor varav de två första hänför 
sig till programbudgetering och de övriga till marginalanalys:  
 
1. Hur mycket resurser finns tillgängligt totalt för hälso- och 

sjukvårdsorganisationen? 
2. Hur används dessa resurser idag? 
3. Vilka områden är tänkbara för att erhålla nya eller ytterligare resurser (och 

vad är kostnaden och nyttan med en sådan expansion/utveckling)? 
4. Kan verksamheten inom något område bedrivas mer effektivt, för att fler 

områden ska kunna erhålla resurser? 
5. Om några områden som anses behöva utvecklas trots detta inte kan 

finansieras, finns områden där resurserna kan reduceras (eller till och med 
avvecklas) därför att större nytta per krona skulle kunna erhållas genom 
finansieringen av andra områden (nya eller sådana som kan expanderas)? 

 
PBMA har beskrivits som en ”pragmatisk” ansats till prioritering, genom att 
användaren själv – inom den givna ramen – kan anpassa metoden till den egna 
organisationen och använda de datakällor som finns tillgängliga. En styrka för 
metoden har sagts vara att den ”stimulerar tänkande” kring frågor om var 
framtida förändringar i resursanvändning kan ske (Donaldson 1995).  
 
Det konkreta arbetet utförs ofta av en expertpanel som - hela tiden - förväntas 
fokusera på ”marginalnyttan” (”vilka effekter uppstår om vi adderar extra 
resurser respektive reducerar resurser?”). De förändringar som övervägs kan 
avse enskilda verksamheter (t ex förlossningsvård) eller mellan verksamheter. 
Olika typer av källor för information är möjliga som grund för den fortsatta 
analysen.  
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Dessa kan inkludera, kunskap förmedlad av ”beställare” och ”vårdproducenter”, 
undersökningar bland allmänhet och patientgrupper (t ex genom 
enkätformulär11), litteraturstudier om effektivitet (”effectiveness”) och 
kostnadseffektivitet (”cost effectiveness”), behovsanalyser, forskningsprojekt, 
data om väntetider, lokala riktlinjer och standards. Epidemiologiska metoder kan 
med fördel användas för att ta fram en ”behovsprofil” för aktuell verksamhet 
(Ruta, Donaldson och Gilray 1996). Behovsanalysen blir då en av många 
informationskällor som används inom PBMA-konceptet (se fig.4).  
 
En genomgång av tillämpningar av PBMA på regional nivå i sjukvårdssystem i 
olika länder under en 25-årsperiod visar att metoden har en större spridning än 
vad som vanligtvis antas (Mitton och Donaldson 2001). Även om detta inte är en 
heltäckande kartläggning, och datainsamlingen uppvisar vissa brister,12 visar 
författarna vilka förutsättningar som gynnar en praktisk tillämpning av PBMA. 
Det behövs en ”uthållighet” i organisationen som underlättas dels av kontinuitet 
bland nyckelpersonal och dels om metoden integreras i gängse administrativa 
rutiner. När rollerna i sjukvårdssystemet har tydliggjorts – genom uppdelningen 
på befolkningsföreträdare och vårdproducenter – vilket skett i t.ex. 
Storbritannien, Australien och Kanada, leder detta till en miljö där 
förutsättningarna att arbeta enligt PBMA-konceptet ökar (beslutsfattare blir mer 
inriktade mot att maximera nyttan för en given befolkning inom ramen för 
tillgängliga resurser).  
 

                                        
11 För att stimulera tänkandet kring expansion och reduktion av verksamheter kan man låta allmänheten, liksom 
vårdpersonal, uttala sig om var man önskar lägga nya resurser och med vilken effekt, respektive var man önskar 
ta bort resurser och vilken effekt som kan förväntas. Detta har tillämpats i Wales i samband med förändringar av 
demensvården (se t.ex. Cohen 1995).  
12 Data har samlats in genom kontakter med författare till artiklar om PBMA, men inte med de ansvariga för det 
praktiska arbetet på regional nivå i de berörda länderna.  
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Figur 4. En illustration av olika kategorier underlag vid tillämpning av PBMA 
Exempel från Skottland i Ruta, Donaldson och Gilray (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försök med PBMA inför upphandling av barnsjukvård i Tyside, Skottland, 
illustrerar hur beroende metoden är av datakällor som är relevanta för lokala 
förhållanden. I detta fall blev det svårt att hitta uppgifter om effekter av insatser 
(effectiveness) liksom kostnadseffektiviteten (cost-effectiveness). Att ta fram en 
representativ bild av uppfattningar hos patienter och hos allmänheten visade sig 
också behäftat med problem. På den positiva sidan kan dock noteras att 
arbetsformen och rekommendationen vann förtroende bland berörda 
professioner.  
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Författarna drar följande slutsats: 
 

”It must also be acknowledged that the paucity of cost data, particularly in 
primary and community care, and the complete lack of routine data on health 
benefits, imposes substantional limitations on the application of the PBMA 
approach. _ _ _In the absence of a strong evidence base, confidence in the final 
recommendations derives from the strength of consensus from disparate 
sources.” 

Ruta, Donaldson och Gilray 1996,s.192. 
 
Vanligtvis resulterar arbetet inom en ”expertgrupp” som följer PBMA-konceptet 
i en rekommendation. Inom ramen för metoden tas dock inga beslut om 
prioriteringar utan den är ett hjälpmedel för att strukturera 
”förändringspotentialen” inom en verksamhet. Det fortsatta beslutsfattandet och 
ansvarsfördelningen för detta ligger utanför PBMA-metoden. Att så är fallet 
framgick tydligt av de två försök med PBMA i sjukvårdsregioner i Kanada som 
rapporteras av Mitton och medarbetare (2002). PBMA fungerade där som ett 
forum för en diskussion mellan administratörer och kliniker om potentialen för 
att förändra inom verksamheter. Arbetsformen uppfattades som 
”användarvänlig” och även om svårigheter uppstod att genomföra de föreslagna 
förändringarna, fann deltagarna ”processen” värdefull. Mitton och medarbetare 
(2002) påpekar dock att möjligheten att använda PBMA för att ”maximera 
nyttan inom en given resursram” förutsätter att man kan hitta data som visar 
”patientnyttan”. De sammanfattar: 
 

”However, without quantifiable measurement of that benefit, it is not possible to 
know if PBMA does make its ultimate contribution."  

Mitton et al. 2002,s.8. 
 
 
3.1.1 En pragmatisk vidareutveckling: Makro-Marginalanalys  
 
Makro-Marginalanalys (MMA) har tagits fram för att möjliggöra prioritering 
inom geografiska områden (t ex regional nivå) mellan de olika verksamheterna i 
hälso- och sjukvården. Metoden kan betraktas som en vidareutveckling av 
PBMA. Men där PBMA främst har kommit till användning för att bedöma 
möjligheterna till omfördelning av resurser inom enskilda verksamhetsområden, 
ska MMA kunna fungera på ”makronivån”, där hela ”mixen” av verksamheter 
ska dimensioneras så att bästa möjliga nytta uppstår för hela befolkningen.  
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Metoden har utvecklats i nära samarbete mellan hälsoekonomer vid 
Universitetet i Calgary, och administrativ och klinisk personal (senior 
management team) inom hälso- och sjukvårdsregionen i Calgary (Calgary 
Health Region), Kanada (Mitton et al 2003).13 Liksom i fallet med PBMA 
används en ”expertgrupp”14 för att bedöma lämpliga expansionsmöjligheter som 
ställs mot möjliga områden för besparingar – allt sker systematiskt och i dialog 
och med olika informationskällor som underlag. MMA skiljer sig från PBMA 
genom att hela intresset riktas mot ”marginalanalysen” och att bedömning av 
vilka förändringar som skall genomföras (reallokering av resurser) sker mot 
bakgrund av lokalt framtagna kriterier (Tabell 1). Arbetsformen har också 
förfinats, så att interaktionen mellan deltagarna (företrädare för olika 
verksamheter i form av kliniker och ekonomer) ska lära sig att tänka i ett 
helhetsperspektiv (”bästa möjliga nytta för hela befolkningen”) och ”tvingas” 
presentera argument och evidens för att expandera respektive behålla inslag 
inom det egna ansvarsområdet.  
 
Tabell 1. Kriterier som utvecklades i Calgary Health Region under försöket med 
MMA 
 
1. Tillgänglighet/Kapacitet 
- Öka tillgängligheten för områden under “press” 
2. Lämplighet 
- Möjliggöra överflyttning till mest lämpliga områden, med 

lägsta kostnader  
3. Uthållighet/ Kostnadseffektivitet 
- Nya verksamheter ska leda till besparingar i andra led 
- Nya verksamheter ska undvika extra kostnader 

(administration) 
4. Systemintegration 
- Reducera fragmenteringen av service 
- Stödja bästa användning av olika delar i hälso- och 

sjukvården 
5. Klinisk/ Folkhälsoeffekt 
- Stödja vård riktad mot den betjänade befolkningen 
- Förbättra klinisk effektivitet (effectiveness) 
 
 

                                        
13 Ett tack riktas till Craig Mitton, University of Calgary, Kanada, för information och förklaringar kring PBMA 
och MMA. För en aktuell sammanfattning se Mitton och Donaldson 2004.  
14 Deltagarna var ansvariga för respektive verksamhetsområde inom all klinisk och preventiv hälso- och sjukvård 
(Executive Director/Medical Director) i regionen.  
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Ett första steg var att upprätta listor för ”investeringar” och ”avveckling”, 
varefter inslagen på den förstnämnda listan rangordnades i prioritetsordning. 
Därefter ställdes varje potentiell ”frigjord” resurs mot de föreslagna 
”investeringarna”. Inom varje verksamhetsområde ställs först ”frigjorda” 
resurser mot föreslagna investeringar, varefter ”överskottet” tillförs en 
gemensam ”pott” för regionen. Överskottet används först till att täcka 
”underskott” varefter resurser kan tillföras ny eller expanderande verksamhet.  
 
Några viktiga observationer i anslutning till försöket: 
 
• Arbetet måste syfta till att komma bort från tänkandet i ”vinnare” och 

”förlorare” så att de inblandade kan nå fram till ett gemensamt ”synsätt” att 
”optimera nyttan för hela befolkningen”.  

 
• Incitament måste utvecklas så att inte företrädare för vissa verksamheter 

genomgående uppfattar sig som förlorare. Vissa resurser som ”frigörs” måste 
kunna behållas inom verksamhetsområdet, även om den större delen tillförs 
den gemensamma ”poolen” för investeringar.  

 
• Resultatet av processen kan inte bedömas kortsiktigt utan effekterna av den 

omfördelning som åstadkoms genom tillämpning av MMA måste bedömas 
på lång sikt. I så fall måste MMA bli en del av den rutinmässiga 
planeringsprocessen.  

 
• Deltagandet av läkare i processen är nödvändigt för att en faktisk prioritering 

ska kunna genomföras med utgångspunkt i resultatet från MMA-processen. 
MMA ger utrymme för deltagande av olika kompetenser.  

 
Upphovsmännen bakom MMA vill se metoden som en ”pragmatisk” lösning, 
där ett ekonomiskt tänkande, lämpat för prioriteringssammanhang 
(”marginalanalys”) möter en organisation där olika aktörer ställs inför en faktisk 
verklighet och de tvingas ifrågasätta en ”historiskt” betingad resursfördelning. 
Metoden ska inte vara för ”teknisk” samtidigt som den ska ”tvinga” aktörerna att 
nå fram till faktiska prioriteringsbeslut.  
 
Försöket med MMA har bedrivits inom en enstaka hälso- och sjukvårdsregion 
med befolkningsansvar i Kanada. Slutsatserna bygger således på begränsade 
erfarenheter.  
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3.2 Medicinskt programarbete 
 
Några svenska landsting påbörjade i mitten av 1990-talet det som kom att 
benämnas medicinskt programarbete (eller hälso- och sjukvårdsprogram eller 
behovsgruppsarbete). Senare har andra huvudmän följt efter, varav några 
avslutat eller gjort uppehåll i arbetet. Programarbetet kan fungera som en 
inkörsport till och som en del i en mer omfattande prioriteringsprocess (så 
behöver dock inte ske per automatik). I första hand syftar programarbetet till att 
samla kunskap om befolkningens behov av hälso- och sjukvård, att strukturera 
denna kunskap och att förbättra dialogen kring dessa frågor mellan politiker och 
verksamhetsföreträdare (Kernell Tolf, Bäckman och Carlsson 2003).  
 
En studie av det programarbete som bedrivits av åtta sjukvårdshuvudmän visar 
att samtliga inkluderar någon form av ”behovsanalys” och att de avser att 
använda resultatet till att påverka vårdproducenterna (det som brukar benämnas 
”styrning”). Det är mera oklart om och hur andra kunskapskällor inkluderas, t ex 
evidensbaserade material av olika slag och hälsoekonomiska underlag. 
Ambitionen att använda materialet i syfte att bedriva en öppen prioritering 
varierar dock bland dessa huvudmän (Kernell Tolf, Bäckman och Carlsson 
2003). Organisationen av programarbetet skiljer sig åt mellan landstingen. Som 
regel medverkar politiker, administratörer och patientföreträdare (vilka är 
personal från vården, främst sjukhusvård och primärvård). Beroende på 
programområde kan också företrädare för kommun, intresseorganisationer och 
patientföreningar delta.  
 
Enligt de uppfattningar som framförs i den refererade studien är programarbetet 
föga känt utanför den krets som direkt deltar i arbetet. Inledningsvis har också 
en del ifrågasättande inom organisationen förekommit – främst med hänvisning 
till att programarbetet tar för mycket tid från andra uppgifter. Landstingen 
uppfattar genomgående programarbetet som en ”process” vilken är tänkt att vara 
långsiktig. Bland positiva effekter som betonas är de förbättrade möjligheterna 
till möten mellan förtroendevalda, sjukvårdspersonal, tjänstemän, kommuner, 
patienter och medborgare. ”Man får här en arena för möten mellan olika parter 
för att diskutera och därmed bättre förstå varandras roller och ansvarsområden”, 
påpekas i den aktuella studien (Kernell Tolf, Bäckman och Carlsson 2003; s. 
76).  
 
 



18 

4. BESLUTSUNDERLAG FÖR INTERN LEGITIMITET 
 
Hälso- och sjukvården är en av det moderna samhällets mest utpräglade 
kunskapsorganisationer, vars dagliga verksamhet utgår från att personalen 
självständigt kan tillämpa olika former av kunskaper för att applicera dessa på 
medicinska och omvårdnadsinriktade problem (vilket är ett kriterium när en 
yrkesgrupp vill uppfattas som en profession).15 Det finns en stark internationell 
trend att tydliggöra och utveckla kunskapsbasen i sjukvården, och de ingående 
yrkesgrupperna strävar mot en ännu tydligare kunskapsanknytning än tidigare, 
med tonvikt på den systematiska och vetenskapligt förankrade kunskapen. Att 
bygga en prioriteringsprocess med förankring hos vårdpersonalen utan att utgå 
från bästa möjliga kunskapsunderlag förefaller minst sagt oklokt. Det är lätt att 
hålla med Coast (1996) om att en lämplig utgångspunkt är att inkludera 
åtminstone tre olika typer av kunskaper: (a) kunskap om utbredningen av ohälsa 
i befolkningen (vilket är nödvändigt om vi ska utgå från principen om vård efter 
behov), (b) kunskap om medicinska metoders nytta samt (c) kunskap om 
effekter i relation till insatser (kostnadseffektivitet).16 Dessa kunskaper kan 
kombineras i olika former beroende på vilken typ av prioriteringsprocess som är 
aktuell. Ska vi göra en rangordning inom en sjukdomsgrupp (s k vertikal 
prioritering) är det främst kunskaper av typ (b) och (c) som blir aktuella, medan 
en avvägning mellan olika sjukdomsgrupper (s k horisontell prioritering) torde 
kräva mer av kunskap (a).  
 
 
4.1 Behovsanalys 
 
Inom en offentligt finansierad och universell hälso- och sjukvård av den typ som 
förekommer i t ex Sverige och Storbritannien (som i princip ska betjäna hela 
befolkningen) intar behovsbegreppet en central plats. I förarbetet till den 
svenska hälso- och sjukvårdslagen står att läsa: ”Inget annat än vårdbehovet 
skall avgöra vilken vård som ges.” I detta fall syftas på individers lika rätt till 
vård oavsett t.ex. ålder, kön, betalningsförmåga eller sjukdomens art.  
 

                                        
15 Den moderna hälso- och sjukvårdens framgång förutsätter olika typer av kunskaper: dokumenterad 
vetenskaplig kunskap (resultat från biomedicinsk och annan forskning), praktisk kunskap (”hur-kunskap”) som 
möjligen kan övas upp, men också ”tyst” kunskap i form av människokännedom, vilket förutsätter erfarenhet. 
Dessutom är sjukvården i högsta grad ett lagarbete vilket innebär att ”system av kunskaper” kommer att 
utvecklas, där den enskilda kunskapen ingår i ett större system. Se Garpenby och Carlsson 1999. 
16 Att det sedan inte räcker med dessa tre kunskaper för att bygga en hållbar prioriteringsprocess som uppfyller 
kravet på intern legitimitet torde framgå av rapporten.  
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Visserligen finns betydande inslag av ”efterfrågan” också i en hälso- och 
sjukvård av vår typ (utan denna personliga efterfrågan skulle verksamheten vara 
meningslös) men det är inte marknadens efterfrågan som ska slå igenom.17 Den 
enskildes beslut (och den sammanlagda kraften av alla individers beslut) ska inte 
läggas till grund för sammansättningen av vårdtjänster. Istället antas att 
kollektiva behov kan komma till uttryck, antingen i form av det man för stunden 
väljer att producera (vilket är det gamla synsättet på befolkningens behov i alla 
offentligfinansierade sjukvårdssystem) eller i form av ”behovsanalyser” som 
utarbetas - genom vissa tekniker - av ”experter” för att sedan möjligen (kanske 
tillsammans med annan information) omvandlas till beslut om åtgärder i 
politiska församlingar (vilket är det nya synsättet).  
 
Det nya synsättet kom till uttryck när hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
skisserades i slutat av 1970-talet i form av följande mening: 
”Landstingskommunen skall planera hälso- och sjukvårdens utveckling och 
organisation med utgångspunkt i människornas samlade behov.”18 Genom 
försöken att renodla rollerna i de stora offentliga hälso- och sjukvårdssystemen, 
genom en uppdelning i beställare och producenter, har frågan om 
”behovsanalys” vunnit ytterligare i aktualitet.  
 
I samband med prioriteringsutredningens arbete under 1990-talet kom 
behovsbegreppet, och dess ställning som ”grundpelare” i svensk sjukvård, att 
belysas. Prioriteringsutredningens förslag till etisk plattform innebär ett starkt 
stöd för ansträngningarna att prioritera vård och omsorg till dem som har de 
största behoven, framhöll regeringen i propositionen till riksdagen om 
prioriteringar (prop. 1996/97:60). Att tillgodose sådan vård och omsorg innebär 
också ett ansvar att utreda och undersöka var de otillfredsställda behoven finns, 
påpekade regeringen. Detta resulterade sedermera i ett tillägg i hälso- och 
sjukvårdslagen: ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården.” (SFS 1982:763 §2) 

 

                                        
17 Den efterfrågan som kommer till uttryck i en offentligt finansierad sjukvård, som ska tillgodose befolkningens 
”behov”, är snarast ett uttryck för den enskildes ”förtroende för de tjänster som förmedlas och de yrkesgrupper 
som förmedlar dessa tjänster.” Under den senaste 10-årsperioden har man dock även i vår typ av sjukvård börjat 
tala om ”kund” och ”konsument” vilket snarast är förvirrande, så länge vårdtjänsterna som sätts samman efter 
noggrann bedömning av ”behov” och inte som ett resultat av marknadens ”efterfrågan”.  
18 Att problem förelåg att omsätta kravet på att hälso- och sjukvården skulle planeras ”från befolkningens behov 
av vård” framgick dock av t.ex. den s.k. HS-90-rapporten, publicerad 1984 (SOU 1984:40). Man konstaterade 
lakoniskt: ”Några direkta mått på vårdbehov finns ej att tillgå”. Istället rekommenderades användning av ”olika 
mått som kan tjäna som behovsindikatorer vid en relativ resursfördelning, d v s fördelning av en given totalram 
mellan olika områden.” (SOU 1984:40,s.174).  
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4.1.1 Behov som empirisk teknik 
I det individuella mötet med patienten söker läkaren genom en systematisk 
ansats fastställa behovet av medicinska insatser. Sådana, mer eller mindre 
genomtänkta, tekniker har utvecklats under mycket lång tid, och de har sin givna 
plats i det individuella mötet mellan patient och vårdgivare. Systematiska försök 
att fastställa behov av hälso- och sjukvård på en övergripande samhällsnivå, för 
hela samhället, ett geografiskt område eller för olika grupper, är av senare 
datum. Den ansats som växte fram under 1970- och 80-talen lade tonvikten 
framför allt på ohälsa, och tenderade att sätta likhetstecken mellan förekomsten 
av ohälsa och ”behov” av insatser från hälso- och sjukvård (vilket inte är givet 
eftersom det kan vara andra insatser som är mest effektiva). Vanligtvis användes 
vid denna tid sådana mått på hälsa som var lätta att få tillgång till, t ex 
mortalitet,19 och ofta kombinerades dessa med olika mått som skulle visa på 
förekomsten av ”underprivilegierade grupper” (genom socioekonomiska mått 
som t ex utbildning, inkomst, eller förekomsten av etniska grupper).20 Ett 
tidstypiskt exempel är utvecklingen av den s k RAWP-modellen i 
Storbritannien, som avser fördelning av resurser på geografisk nivå (se bilaga 1).  
 
Den ovan nämnda ansatsen är förenad med diverse problem och det går inte att 
påstå att kunskap om hälsa eller ohälsa i befolkningen (fastställd genom 
sjukdoms- eller sociala mått, s k indikatorer) är tillfyllest för att vi ska kunna 
uttala oss om vilket behov av hälso- och sjukvård som föreligger. Vi behöver 
förutom kunskap om det aktuella hälsotillståndet även veta något om behovets 
mål, och i vilken grad just insatser av vård är nödvändigt för att nå upp till målet 
(Liss 2003a). Vi måste närmare klara ut t ex vad vi menar med hälsa och 
vårdbehov (se avsnitt 5.1.1).  
 
Ett antal andra metoder kan också nämnas i detta sammanhang: 
 
a) Lokala undersökningar 
 
Dessa kan generera data om sjuklighet inom ett begränsat geografiskt område 
eller för en avgränsad grupp. Ofta samlas data in genom intervju- och 
enkätundersökningar.21 I och för sig kan värdefull information samlas in på detta 
sätt, men det finns en risk att subjektiv information (självrapporterad ohälsa) 
överbetonas liksom problem för en selektiv grupp. Ett upplevt vårdbehov 
behöver inte vara liktydigt med ett faktiskt vårdbehov (Liss 2003a).  
 
b) Specialitetsvisa undersökningar 

                                        
19 Ansatsen går under namnet hälsoindikatorstrategin.  
20 Den utvidgade ansatsen går under namnet socialindikatorstrategin.  
21 Därav namnet direktkontaktstrategin.  
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Dokument som visar på ”behov av sjukvård” för en avgränsad grupp inom en 
medicinsk specialitet betraktas ibland som ”behovsanalys”. Ofta utmynnar 
sådana dokument i rekommendationer att förstärka viss medicinsk verksamhet. 
Huruvida de kan räknas till kategorin ”behovsanalys” beror helt på om de 
belyser alla aspekter på problemet och baseras på goda underlag. I vissa fall 
används uppgifter om personer som varit patienter; alltså aggregerade data om 
vårdutnyttjandet i en population. Även i detta fall finns problem som t ex 
möjligheten att likställa vårdkonsumtion med vårdbehov (Liss 2003a).  
 
c) Den komparativa metoden 
 
Metoden innebär att utbudet av hälso- och sjukvård inom ett område jämförs 
med utbudet i ett annat område. I brist på annan kunskap kan metoden användas 
till att identifiera skillnader vilka är svåra att förklara med hänsyn till lokala 
förhållanden. Metoden kan ge en indikation på om andra faktorer än ”behov” 
hos befolkningen har spelat in när det gäller sammansättningen av sjukvårdens 
tjänster.  
 
d) Den ”korporativa” metoden 
 
I detta fall utgår man från efterfrågan, önskemål och perspektiv tillhandahållna 
av olika intressenter, vilka kan utgöras av professionella grupper, politiska 
representanter, intressegrupper och allmänheten. Ansatsen innebär att det blir 
mycket svårt att upprätthålla gränsdragningen mellan ”efterfrågan” och ”behov”, 
liksom mellan vetenskap och egenintresse. Ansatsen är inte ovanlig, och det kan 
finnas goda skäl till att samla in kunskap om ”behov” från olika håll, från såväl 
producenter av vård som patienter.  
 
4.1.2 Den moderna epidemiologiska metoden 
Utvecklingen har gått i riktning mot att inkludera inte bara själva kartläggningen 
av hälsotillståndet, utan också möjligheten att möta den lokaliserade ohälsan 
med effektiva och evidensbaserade insatser (eng. capacity to benefit). Det är 
detta som i modern mening konstituerar behov.  
 

”Health needs assessment should not just be a method of measuring ill health, 
as this assumes that something can be done to tackle it. Incorporating the 
concept of a capacity to benefit introduces the importance of effectiveness of 
health interventions and attempts to make explicit what benefits are being 
pursued.” 

Wright, Williams och Wilkinson 1998, s. 1311. 
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Genom den uppdelning på uppgifter (att fastställa behov och beställa vård 
respektive att producera vård) som under 1990-talet ägde rum inom hälso- och 
sjukvården i många länder, kom metoder för att fastställa ”behov av hälso- och 
sjukvård” (eng. health care needs assessment) i fokus.  
 
Befolkningens förmåga att dra nytta av hälso- och sjukvård kom att studeras 
nedbruten på länge nivåer (än befolkningsnivå) och olika gruppers ”behov” 
kunde därmed jämföras. Det är främst en epidemiologisk ansats av modernare 
snitt som efterfrågas, menar Stevens och Raftery (1997). Den inkluderar inte 
bara kartläggning av incidens och prevalens, men också kunskap om effektivitet 
(eng. effectiveness) och kostnadseffektivitet (eng. cost-effectiveness). Ansatsen 
innebär en möjlighet att införa ”evidensbaserad” upphandling av hälso- och 
sjukvård.  
 
Den epidemiologiska ansats till ”behovsanalys” som Stevens och Raftery (1994, 
1997) förespråkar bygger på tre antaganden: 
 
a) Behov bör beskrivas i termer av sjukdom eller sjuklig förändring framför 

grupptillhörighet (baserat på t ex ålder, etnicitet etc).  
b) Även sådana data som inte är hämtade från den aktuella lokala miljön kan 

vara värdefulla och bör användas. Det gäller särskilt studier av effektivitet 
(eng. effectiveness). Däremot bör man vara medveten om att den information 
som ska ingå i en ”behovsanalys” kan behöva tolkas utifrån ett aktuellt lokalt 
perspektiv.  

c) I en ”behovsanalys” bör ingå både uppgifter om såväl kostnader som 
kostnadseffektivitet. Även om behov ytterst avser förmågan hos individer att 
dra nytta av hälso- och sjukvårdens insatser, är syftet med en övergripande 
behovsanalys att vara underlag för beslut om resursfördelning mellan 
konkurrerande behov, och då behövs kunskap om både nytta och kostnader.  

 
Den metod som Stevens och Raftery (1994, 1997) föreslår tar fasta på kunskap 
om aktuellt hälsotillstånd, om relevanta åtgärder finns att komma till rätta med 
brister i hälsa samt om dessa metoder kan betraktas som effektiva. Detta är 
viktiga komponenter om vi ska närma oss frågan om vad som är aktuellt 
vårdbehov, och om vi ska kunna använda detta som ett (av flera) underlag för 
prioritering (se vidare bilaga 2).  
 
Man skulle möjligen kunna tillägga att kunskap om den aktuella vårdprocessen 
också är viktig att inkludera i en behovsanalys för att denna direkt ska kunna 
relateras till en befintlig sjukvårdsorganisation.22  
 
                                        
22 Här finns t ex erfarenheter från arbetet med behovsanalyser inom Stockholms läns landsting (Se 
http://www.hsn.sll.se/). Se även bilaga 2.  
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Liss (2003a) menar att vi måste använda tre komponenter: 
 
- Bedömning av det aktuella hälsotillståndet 
- Fastställande av det önskvärda hälsotillståndet (behovets mål) 
- Bedömning av nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska gapet mellan 
aktuellt och önskvärt tillstånd.  
 
Bedömning av aktuellt hälsotillstånd kan ske med olika metoder och kan kräva 
epidemiologisk kompetens för att fastställa incidens och prevalens av sjukdom 
och ohälsa. Självuppskattad hälsa kan vara ett viktigt inslag för att komplettera 
bilden.  
 
Att fastställa det önskvärda hälsotillståndet eller behovets mål innebär att vi 
måste acceptera att värderingar i stor utsträckning används. Det handlar i 
grunden om vilket hälsotillstånd eller hälsoläge vi anser vara önskvärt eller 
acceptabelt i populationen, menar Liss (2003a). Detta är ingen vetenskaplig 
fråga som vi kan besvara enbart med hjälp av en empirisk undersökning (fakta). 
Denna nödvändiga komponent behandlas vidare i avsnitt 5.2.  
 
Vilka åtgärder som står till buds för att eliminera eller minska gapet (mellan 
hälsotillstånd och önskvärt mål) kräver professionell kompetens av olika slag. 
Men även här kommer värderingar in i bilden – särskilt där man ställs inför val 
mellan olika åtgärder som kan tillfredsställa behovet. Detta leder oss in på 
metoder för att fastställa klinisk effekt och kostnadseffekt.  
 
 
4.2 Effektrelaterade metoder 
 
Med effektrelaterade metoder menas metoder för att fånga behandlingars 
kliniska resultat och/eller nytta för individer eller grupper av individer. I detta 
fall utgår man från antagandet att hälso- och sjukvårdens främsta mål är att 
förbättra hälsa eller livskvalitet (ett instrumentellt synsätt) med fokus på nyttan 
för samhället i dess helhet. 
 
4.2.1. Behandlingens kliniska effekt 
Under det senaste decenniet har frågan om ett bättre underbyggt beslutsfattande 
inom hälso- och sjukvården alltmer kommit i fokus. Föreställningen att 
utövandet av klinisk medicin vilar på en solid vetenskaplig grund började 
ifrågasattas inifrån läkarkåren (Eddy 1990). Studier av variationer i klinisk 
praxis gav bränsle åt misstankar att det kliniska beslutsfattandet inte alltid 
befann sig i takt med de senaste vetenskapliga rönen.  
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Vid McMaster Medical School i Kanada myntades redan på 1980-talet uttrycket 
”evidensbaserad medicin” (eng. evidence based medicine eller EBM). I sin 
ursprungliga form handlar EBM om att kliniska beslutsfattare ska stämma av sin 
egen personliga kunskap mot bästa tillgängliga kunskap från systematisk 
vetenskap. I denna ”rena” form är perspektivet det individuella kliniska 
beslutsfattandet (Sackett et al 1996).  
 
Förlegad kunskap från grundläggande utbildning med förankring i enkla 
biologiska samband i kombination med osystematiska observationer av enskilda 
patientfall bör ersättas med systematisk kunskap från rigorösa kliniska studier. 
De kliniska studier som bör ligga till grund för beslutsfattandet ska helst omfatta 
större patientunderlag och genomföras som randomiserade studier (eng. 
randomised clinical trials eller RCT:s). Detta är grundtanken bakom EBM.  
 

”Doctors need new skills to track down the new types of strong and useful 
evidence, distinguish it from weak and irrelevant evidence, and put it into 
practice.” 

Rosenberg och Donald 1995,s.1122. 
 
Tillgängligheten till aktuell klinisk forskning ökar genom spridning av resultat 
via elektroniska databaser. Det kan innebära problem för den enskilde läkaren 
att orientera sig men utgör samtidigt en stor möjlighet om kunskapen kan 
systematiseras, menar företrädare för EBM. Framväxten av 
informationsteknologin har otvetydigt bidragit till att ge EBM praktiska verktyg. 
Situationen kan bemästras genom ett systematiskt angreppssätt i de lägen då 
tvivel kan uppstå om diagnos, prognos och handläggning av patienter. Grunden 
för EBM är ett arbetssätt i fyra steg: 
 
• Formulera en klar och tydlig klinisk fråga utifrån ett aktuellt patientproblem 
• Sök i litteraturen efter relevanta kliniska artiklar 
• Utvärdera evidensen med fokus på validitet och användbarhet 
• Implementera användbara resultat i klinisk praxis 
 
Det blir naturligtvis ohanterligt för en upptagen kliniker att själv varje gång 
genomföra systematiska litteratursökningar, menar förespråkarna för EBM 
(Rosenberg och Donald 1995). Det skadar inte att tillägna sig de grundläggande 
färdigheterna, men i många situationer får man ta hjälp av redan färdigställt 
material, där litteratursökningen och granskningen är genomförd av andra, och 
presenterad i sammanfattad form. EBM har då blivit en kollektiv aktivitet, för 
professionella och internationella organisationer, och i vissa fall myndigheter.  
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Exempel på detta är the Cochrane Collaboration, ett internationellt nätverk som 
bildades i början av 1990-talet för att genomföra, sammanställa och distribuera 
systematiska litteraturgranskningar över framför allt randomiserade kliniska 
studier. I Sverige har en myndighet, Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU), uppdraget att kritiskt granska den vetenskapliga grunden för medicinska 
innovationer, existerande rutiner och praxis inom hälso- och sjukvården samt 
inom tandvården.  
 
 
4.2.2. Evidensbaserade tekniker 
 
Den systematiska litteraturgranskningen intar en central plats i tekniken för 
EBM, där sökandet efter rigoröst genomförda kliniska studier står i centrum 
(Eliasson 2000). Vad man genom systematiska litteraturgranskningar kan peka 
på är (a) om det finns evidens som stöder påståendet att metoden har en viss 
effekt, respektive (b) om det saknas evidens för att metoden har den effekt man 
efterfrågar. Detta är viktigt att hålla isär. I det första fallet är det fastslaget – 
åtminstone på grundval av de studier man funnit – att metoden inte har avsedd 
effekt. I det andra fallet är det fastställt att det inte finns några studier som tyder 
på att metoden har avsedd effekt (vilket inte utesluter att den har avsedd effekt 
eller någon slags effekt). I det senare fallet kan frånvaron av evidens bero på (a) 
att effekten inte har studerats, (b) att effekten inte går att studera genom sådana 
studier som har inkluderats i granskningen eller (c) att man missat tillgängliga 
studier.  
 
I sin ursprungliga form är EBM en angelägenhet för den enskilde läkaren, eller 
möjligen lokala medicinska grupper. Bedömningen av styrkan av evidens är 
tänkt att ske på denna nivå. Användningen av s k kliniska riktlinjer (eng. clinical 
practice guidelines) har dock i många fall kommit att bli en del i ett större, mer 
omfattande EBM-koncept (vilket dock inte är helt nödvändigt).23  
 
Det tilltagande intresset för EBM i kombination med kliniska riktlinjer har också 
väckt en del frågor beträffande de långsiktiga verkningarna för inriktningen av 
hälso- och sjukvården. En del kritik som framförts avser tekniska och praktiska 
förhållanden, andra är av mer filosofisk eller ideologisk natur (Hunter 1995, 
Lockett 1997, Lohr, Eleazer och Mauskopf 1998, Dickenson och Vineis 2002). 
 

                                        
23 Kliniska riktlinjer kräver inte bara ett evidensbaserad underlag utan också en process av tolkning innan 
rekommendationer kan utfärdas. Ofta krävs insatser av en expertgrupp e.dyl. vilken måste hitta sina arbetsformer 
för att nå konsensus (Grimshaw, Eccles och Russell 1995). Arbetsformerna i sig är inte självklara utan bör 
uppfylla vissa villkor för att riktlinjerna ska vinna tilltro (Norheim 1999). Att utveckla kompletta riktlinjer tar 
tid, och under tiden dessa färdigställs kan ny evidens bli tillgänglig. Implementeringen av riktlinjer är ett ofta 
förbisett problem (Grimshaw och Hutchinson 1995).  
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• Fokuseringen på randomiserade kliniska studier (RCT:s) är ett sätt att stärka 
basen för evidens. Ett problem kan dock vara att de patientgrupper som är 
föremål för studier i RCT:s är begränsade – ofta är äldre, barn och kvinnor 
exkluderade. Det tenderar att bli för mycket av data genererade under 
optimala omständigheter (eng. efficacy) och för lite av data från vanlig 
sjukvård (eng. effectiveness).24 Effekten av läkemedel lämpar sig särskilt väl 
att undersöka medelst RCT:s, medan det kan vara svårare att studera andra 
metoder denna väg.  

 
• Inom EBM fokuseras på resultatdata (eng. outcome) men vilka data som 

väljs ut, och om dessa är av betydelse för att kunna bedöma behandlingen i 
olika avseenden, kan variera. 

 
• De databaser där underlaget till systematiska litteraturgranskningar hämtas 

kan vara mindre kompletta (inte ens de största innehåller allt som kan vara 
relevant). 

 
• Att helt förlita sig på sådan litteratur som är publicerad har sina risker. Dels 

kan vissa studier vara uteslutna, främst de som inte visar någon skillnad (t ex 
mellan intervention och placebo), eller också påverkas läsaren av hur 
resultatet presenteras.  

 
• Även s k metaanalyser, där resultatet från flera studier vägs samman, kan ge 

intryck av att större säkerhet i resultaten föreligger än vad som är motiverat, 
p g a svårigheten att jämföra studier med olika design och resultatvariabler 
(eng. endpoints).  

 
• EBM drar en skarp linje mellan resultat från systematiska studier och 

kliniska observationer, vilket kan leda till en falsk säkerhet grundad i 
statistiska beräkningar, vilka inte låter sig omsättas i klinisk praktik. 

 
• EBM leder till en form av selektivitet inom hälso- och sjukvården där behov 

kommer i bakgrunden. De som kommer i fråga för behandling är de som 
enligt föreliggande studier bäst kan nyttiggöra sig behandlingen. 

 
Frågan är hur EBM kan användas som stöd för prioritering? I det fall evidensen 
entydigt pekar mot att en metod saknar effekt är saken enkel – den bör inte 
användas. Men detta är egentligen inte att räkna till prioritering, utan till 
utmönstring av verkningslösa eller på annat sätt kliniskt tveksamma metoder 
(Liss 2002). 

                                        
24Distinktionen mellan studier som visar klinisk effekt under olika omständigheter (eng. efficacy and 
effectiveness) förtjänar att framhållas. Se t.ex. Lohr 1988, Brook och Lohr 1985).  
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Återstår att välja bland metoder som uppvisar någon effekt, eller bland sådana 
där effekt inte med säkerhet kan uteslutas, och därmed potentiellt kan vara till 
hjälp för människor. Men hur gör vi med sådana metoder som inte har blivit 
utvärderade, eller inte kan utvärderas genom en experimentell design? Det har 
höjts en varning för att överbetona den roll som randomiserade kliniska försök 
kan spela för att dra slutsatser om vad som bör användas inom hälso- och 
sjukvården. Hur går det med sådana aktiviteter inom hälso- och sjukvården, 
sådan kunskap, som svårligen låter sig mätas och kvantifieras (Frankford 1994).  
 
Ett annat problem som uppstår efter att vi skalat bort insatser som är helt 
verkningslösa är att många metoder är mer eller mindre verkningsfulla under 
vissa omständigheter (vi avlägsnar oss från en exakt bedömning av nyttan och 
tvingas hantera sannolikheter). Resultatet påverkas t ex av om du är rökare eller 
har andra sjukdomar utöver den som behandlingen avser. Vilka kriterier som ska 
användas i anslutning till en utvärdering av metodens nytta är dock inte en strikt 
vetenskaplig fråga utan här kommer också värderingar med i bilden.  
 
Huruvida resultat från EBM kan användas som underlag vid prioritering beror i 
stor utsträckning på vilket område man studerar, om det finns studier av god 
kvalitet och om dessa är jämförbara. Olika medicinska och andra insatser inom 
hälso- och sjukvårdens område är studerade i olika grader med metoder vilka 
låter sig inordnas under systematiska granskningar som rekommenderas inom 
ramen för EBM-konceptet. Inom vissa väl definierade teknologiområden kan 
EBM lämna svar på i förväg definierade frågor om effekter – givet vissa 
förutsättningar. Eftersom sjukvården knappast kan betraktas som en serie 
enskilda teknologier utan som en organisation med olika teknologier, vilka ska 
fungera i en vårdprocess, blir jämförelser genast svårare. Eller för att citera förre 
ordföranden i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), nuvarande 
generaldirektören i Socialstyrelsen (SoS) Kjell Asplund: 
 

”För prioriteringar är EBM-principerna således till störst hjälp när det gäller 
att väga mellan olika insatser inom en och samma sfär inom sjukvården, t.ex. 
mellan olika läkemedel (Trombyl, Plavix eller Waran som trombosprofylax?) 
eller olika kirurgiska ingrepp (ballongdilatation eller koronar by-pass?). De 
kan också vara av värde när det gäller beslut om organisatoriska insatser på 
basnivå (stroke-enhet? ryggskola? rökavvänjningsklinik?). EBM är, nästan 
definitionsmässigt, till föga hjälp när det gäller prioriteringar inom områden 
där det vetenskapliga underlaget är mycket svagt eller saknas, som inom stora 
delar av omvårdnad, rehabilitering och sjukvårdsorganisation.” 

Asplund 2001,s.3900 
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Farhågor har uttryckts för en överoptimistisk syn på möjligheten att hälso- och 
sjukvården ska genomsyras av ett evidensbaserat tänkande (Sheldon och Long 
1994). Fokuseringen på vårdens effektivitet och kostnadseffektivitet har 
kritiserats utifrån andra utgångspunkter. Hunter (1995) ser detta som ett försök 
att i politiska kretsar undfly debatten om prioriteringsfrågor, och ersätta politiskt 
ställningstagande med ”tekniska” lösningar.25 Denna kritik är dock giltig endast 
om man söker ersätta en systematisk och öppen prioriteringsprocess med en 
ensidig process för att ta fram underlag om kliniska effekter. Detta kan uppfattas 
som en uppmaning till hälso- och sjukvården att utifrån dessa underlag ägna sig 
åt ”dold” prioritering. Ett annat synsätt är dock att använda dessa underlag som 
ett nödvändigt inslag i en öppen prioriteringsprocess, tillsammans med andra 
typer av beslutsunderlag. Det är så vi bör betrakta underlag som utgår från en 
ansats i enlighet med evidensbaserad medicin.  
 
 
4.3 Kostnadseffektivitet  
 
Det ligger nära till hands att anknyta till ekonomisk teori, när man söker 
kunskapsunderlag för prioritering, eftersom denna i så hög grad utgår från 
problem med hushållning av resurser. Det finns ett antal hälsoekonomiska 
metoder som går ut på att fastställa kostnader (av olika slag) och nytta (intäkter 
för individer och hela samhället). I kostnadseffektanalys (eng. cost-effectiveness 
analysis) vill man undersöka om ett tillskott av ytterligare resurser leder till 
större nytta (t ex i form av hälsa). Det finns två varianter, dels där nyttan 
fastställs i monetära termer (eng. cost-benefit anaysis eller CBA) och dels i 
andra nyttotermer, företrädesvis hälsoeffekter (eng. cost-utility analysis eller 
CUA).  
 
I sin enklaste form visar en kostnadseffektanalys vilken intervention (medicinsk 
eller annan) som ger den största hälsovinsten till en given kostnad. 
Hälsoeffekten kan uttryckas i form av vunna levnadsår eller något annat relevant 
mått på hälsoförbättring, medan ”kostnaden” egentligen bör inkludera alla 
relevanta kostnader oavsett vem de berör: behandlingskostnaden, resekostnader, 
produktionsbortfall m m. Vid CBA har nyttan traditionellt fastställts genom 
kalkyler av individens framtida inkomster i monetära termer.  

                                        
25 I Storbritannien har tankegångarna bakom EBM manifesterats genom en rad initiativ under de senaste 10-15 
åren. Det började med en ny strategi för forskning och utveckling (NHS Research & Development) 1991 som 
resulterade i flera program (för t ex teknologiutvärdering) och universitetsanknutna institut för utveckling och 
spridning av kunskap om effektiv vård (t ex NHS Centre for Reviews and Dissemination). Inrättandet 1999 av 
National Institute for Clinical Excellence (NICE) blev en milstolpe i denna strategi. NICE har till uppgift att 
förse ett brett spektrum i samhället med information om ”bästa möjliga vård” och producerar riktlinjer (”clinical 
guidelines”) för vägledning av i första hand vårdens yrkesgrupper, och som underlag för lokala prioriteringar. 
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Detta kom att upplevas som ett problem när analysen skulle appliceras på hälso- 
och sjukvård, särskilt inom system där ”individers lika värde” uppfattas som en 
grundläggande princip. I syfte att utveckla mer sofistikerade verktyg, som bättre 
lämpar sig för användning vid kostnadseffektanalyser inom sjukvårdens område, 
har andra nyttomått tillkommit. Den mest kända analysen i 
sjukvårdssammanhang är därför kostnadsnyttoanalysen (cost-utility analysis) i 
förening med mått som ”kvalitetsjusterade levnadsår” (eng. quality adjusted life 
years eller QALYs). Det finns därför anledning att främst uppehålla sig vid 
denna metod.26  
 
4.3.1 Kostnadsnyttoanalys med QALYs 
Måttet ”kvalitetsjusterade levnadsår” eller QALYs lanserades som svar på en 
frågeställning som sjukvårdens beslutsfattare ofta ställs inför: vilka underlag 
behövs för att avgöra hur begränsade resurser ska göra bäst nytta i samhället 
(Williams 1985). QALYs utvecklades dels för att komma till rätta med bristen 
på kunskap vid beslut om resursfördelning i sjukvården och dels som en reaktion 
mot vad som uppfattades som tveksamma resultatmått inom detta område. I 
kliniska sammanhang har nytta traditionellt beskrivits i termer av hur en 
behandling reducerar symtom, avlägsnar sjukdom och framför allt hur den 
förlänger livet. Genom att väga samman livslängd och livskvalitet skapades ett 
index för s.k. ”kvalitetsjusterade levnadsår”.  
 
Det underliggande antagandet bakom detta sammanvägda ”mått” för en ”enhet 
av hälsovinst” (eng. unit of health gain) är att ett år av perfekt hälsa är värt mer 
än ett år av dålig hälsa. Således, resultatet av medicinska interventioner kan inte 
bedömas enbart i termer av förlängda levnadsår, utan antalet år som patienten 
vinner måste ”kvalitetsjusteras” med hjälp av ett ”nyttotal” som beskriver den 
livskvalitet patienten uppnår.27  
 
Det gäller alltså att kunna fastställa sådana ”nyttotal” för en mängd olika 
hälsotillstånd (vilket sker genom olika livskvalitetsinstrument). Ofta används 
skalor där 1 motsvarar perfekt hälsa och 0 motsvarar död (mer om detta nedan). 
I sin enklaste form kan det innebära att två levnadsår med ett värde av 0,5 
QALY per år motsvarar ett år av perfekt hälsa.  

                                        
26 Kostnadseffektanalyser som inkluderar OALYs har vunnit terräng under de senaste fem åren i anslutning till 
utvärderingar av och rekommendationer kring nya medicinska teknologier. Exempel är expertorganet NICE i 
Storbritannien, men även i Sverige spelar metoden en roll vid de bedömningar som görs av 
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och vid utarbetandet av s.k. Nationella riktlinjer inom Socialstyrelsen. Se 
även bilaga 3. 
27 Liksom alla mått bygger QALYs på en rad underliggande antaganden, vilket bör uppmärksammas när man 
tillämpar måttet. 



30 

En behandling som kan ”flytta” patienten från ett tillstånd, där han eller hon 
måste tillbringa fyra år med ett nyttovärde på 0,75, till ett tillstånd med fyra år 
av perfekt hälsa med ett nyttovärde av 1, skapar ett extra ”kvalitetsjusterat 
levnadsår” (0,75 * 4 = 3 jämfört med 1 * 4 = 4). Dessa exempel kan användas 
för att visa på det grundläggande resonemanget bakom QALYs, d v s avsikten är 
att hitta en teknik för att jämföra effekten av behandlingar i termer av 
hälsotillstånd och använda mått som uppfattas som meningsfulla (som alternativ 
till kliniska mått). Avsikten är dock inte att jämföra utfallet för enskilda 
patienter, utan att även väga in kostnader för behandlingsmetoder, för att man 
därigenom ska kunna uppskatta resursåtgången för att ”vinna” ytterligare 
”kvalitetsjusterade levnadsår” (eng. cost-per-QALY).  
 

När QALYs kombineras med kostnaderna för olika behandlingar (cost-utility 
analys) kan resultatet visas i form av tabeller (eng. cost-per QALY league 
tables) (Williams 1985, Gudex och Kind 1988). Där rangordnas olika 
behandlingsformer i relation till hur kostnaden per QALY utfaller – ju lägre 
kostnaden per QALY är desto högre rangordnas behandlingen (se exempel i 
tabell 2). Detta kan tolkas som att en behandlingsmetod eller verksamhet där 
kostnaden per QALY är låg bör prioriteras framför en metod eller verksamhet 
där kostnaden per QALY är hög (Williams 1985). Även om en sådan 
rangordning, i all sin enkelhet, kan förefalla attraktiv för beslutsfattare bör man 
dock notera att en kostnadsnyttoanalys som använder QALYs inte (på egen 
hand) talar om hur man bör handla i den aktuella situationen.28  

                                        
28 Detta kräver kompletterande kunskaper och sist men inte minst att vi vet vad vi vill, genom att ställa utfallet av 
analyser mot aktuella värderingar. Se vidare avsnitt 5.5.  
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Tabell 2. En tabell som visar kostnad per QALY (league table of costs and 
QALYs) 
 
 
Intervention Kostnad per 

QALY 
 (1991 UK £) 
 
 
Kolesterol test och diet enbart (alla vuxna i ålder 40-69 år) 220 
Neurokirurgisk intervention vid huvudskada 240 
Råd från allmänläkare att sluta röka 270 
Neurokirurgisk intervention vid subaraknoidalblödning 490 
Terapi mot högt blodtryck för att motverka stroke (ålder 45-64 år) 940 
Implantation av pacemaker 1100 
Klaffoperation vid aortastenos 1140 
Konstgjord höftled 1180 
Kolesterol test och behandling 1480 
Kranskärlsoperation CABG vid svår angina 2090 
Transplantation av njure 4710 
Screening för bröstcancer 5780 
Hjärttransplantation 7840 
Kolesterol test och behandling av alla vuxna i ålder 25-39 år 14 150 
Dialys i hemmet 17 260 
Kranskärlsoperation CABG vid moderat angina 18 830 
Fortgående peritonealdialys 19 780 
Dialys på sjukhus 21 970 
Neurokirurgi vid maligna intrakraniella tumörer 107 780 
 
Anpassad efter Maynard (1991). Ska läsas endast som en illustration av 
principen för en QALY tabell. 
 
 
Man bör notera att det är en väsentlig skillnad mellan å ena sidan att använda 
QALYs för att t ex jämföra effekter av några få teknologier inom samma 
sjukdomsområde där patienterna utgör en homogen grupp vad gäller ålder, och å 
andra sidan att använda QALYs för att fördela en sjukvårdsbudget mellan helt 
olika verksamheter, som t ex kirurgi, psykiatri och demensvård. Det är främst 
inom det förstnämnda användningsområdet som QALYs tillämpas i större skala 
idag medan det sistnämnda användningsområdet kräver en stor medvetenhet om 
vilka begränsningar som ligger i metoden (Gerard och Mooney 1993).  
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De ursprungliga tankarna bakom QALYs kan på många vis förefalla attraktiva: 
(a) att hitta en metod som beskriver hälsa på ett sätt som är begripligt och rimligt 
för dem som ytterst berörs av beslutsfattandet i sjukvården, d v s den breda 
allmänheten, (b) att utgå från värderingar som hämtas direkt från allmänheten 
och därmed inte filtreras av olika beslutsfattare, (c) att metoden ska bygga på 
öppet redovisade data (evidens), (d) att metoden ska syfta till en hälso- och 
sjukvård som verkar i hela samhällets intresse (Williams 1999).  
 
Kostnadsnyttoanalys med måttet QALY är dock kontroversiell. Dels har 
tekniken för att skapa det tvådelade nyttomåttet (”kvalitetsjusterade levnadsår”) 
ifrågasatts, och dels har kritik riktats mot metoden från etiska utgångspunkter, 
särskilt mot vissa underliggande antaganden. Ibland sker en sammanblandning 
på dessa punkter, på så sätt att det som egentligen är ett tekniskt problem 
betraktas som en etisk invändning. Vi måste skilja på frågan hur QALYs kan 
fastställas, från frågan om QALYs bör fastställas (Edgar et al 1998). En hel del 
av kritiken avser dessutom utformningen av olika livskvalitetsinstrument (en 
form av hjälpverktyg för QALYs). Måttet QALY är neutralt i frågan om vilken 
teknik som ska användas för att ”mäta” den hälsovinst som uppstår vid insatser 
från sjukvården.  
 
En europeisk forskargrupp som har gjort en ”etisk genomlysning” av QALYs 
noterar att ansatsen lämnar stort utrymme för att ta hänsyn till bestämda 
uppfattningar i samhället om att t ex vissa medicinska insatser eller grupper ska 
favoriseras respektive särbehandlas. Utfallet kan justeras efter sådana önskemål. 
Men det kan uppstå problem om man i ett samhälle anser att ”livet i sig” alltid är 
överordnat ”livskvalitet”. QALYs är utformad just för att inte ta sådana hänsyn, 
utan likställer ”liv” och ”livskvalitet” (Edgar et al 1998).  
 

Sammantaget visar genomgången att kostnadsnyttoanalys med QALYs tillkom 
för att underlätta för hälso- och sjukvården att göra rimliga bedömningar ur 
samhällets synvinkel av den bästa avvägningen och fördelningen av resurser. 
Liksom alla mått bygger QALYs på en rad antaganden, vilka är möjliga att 
kritisera (för en sammanfattning av kritiken mot QALYs se bilaga 4). Analyser 
som använder QALYs är ett kunskapsunderlag i prioriteringsprocessen, och den 
som använder detta underlag bör göra sig förtrogen dels med underliggande 
antaganden, och dels med de möjligheter och begränsningar som ligger i 
metoden.  
 



33 

5. VÄRDERINGSPLATTFORM FÖR INTERN LEGITIMITET 
 
Den som försöker utveckla en prioriteringsprocess och hävda att denna endast är 
en fråga om att applicera de rätta tekniska lösningarna (metoder för att ta fram 
beslutsunderlag) riskerar att komma vilse. Att söka dölja inslag av värderingar, 
bedömningar och avvägningar mellan alternativ, som är ofrånkomligt i en sådan 
process, gör dels att vi avlägsnar oss från idealet ”öppna prioriteringar” och dels 
att kritik kan komma att riktas mot resultatet – en kritik som kan få förödande 
konsekvenser.  
 
Inslag av värderingar måste lyftas fram och försvaras. Den som inte vill erkänna 
sådana inslag kan inte räkna med att skapa en hållbar prioriteringsprocess som 
har förutsättningar att leda till intern legitimitet.  
 
 
5.1 Gemensamma mål och definitioner 
 
Det finns en uppenbar risk att olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet 
talar ”förbi” varandra inför prioriteringsbeslut. Även om man tror att en 
gemensam uppfattning föreligger är det inte alltid säkert att så är fallet. Innan 
man går in i försök att t ex samla underlag för att rangordna aktiviteter, krävs en 
diskussion kring och ett förtydligande av centrala begrepp, såsom hälsa, 
sjukdom, behov och livskvalitet. Det blir särskilt viktigt när aktörer med olika 
bakgrund möts, t ex vårdpersonal och politiker. Men även inom olika delar av 
den medicinska professionen kan betydande skillnader i synen på hälsa och 
sjukdom förekomma. Om olika tolkningar får fortleva genom 
prioriteringsprocessen utan att dessa ventileras kan detta få besvärande 
konsekvenser när beslutsfattandet ska omsättas i praktisk handling.  
 
Ett viktigt inslag i en öppen prioriteringsprocess måste vara att klarlägga 
skillnader i tolkningen av nyckelbegrepp, och vilka konsekvenser val mellan 
olika alternativ får för det fortsatta arbetet. Att arbeta med implicita begrepp, 
som inte klargörs, är mycket tveksamt i samband med en process som gör 
anspråk på att vara öppen.  
 
Först och främst måste vi tackla frågan om hälso- och sjukvårdens mål. De 
övergripande resonemang som finns i anslutning till t ex hälso- och 
sjukvårdslagen, räcker sannolikt inte i samband med prioritering. Dessutom 
finns anledning att sträva mot konsensus bland inblandade aktörer i synen på 
centrala begrepp som behov, effektivitet och rättvisa. Användningen av vissa 
metoder för att ta fram beslutsunderlag bygger på underliggande antaganden 
angående sådana begrepp.  
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5.1.1 Hälso- och sjukvårdens mål 
I ett offentligt hälso- och sjukvårdssystem förekommer fler olika typer av mål, 
av vilka några är tydliga medan andra är diffusa och snarast av symbolisk 
betydelse. Det är omöjligt att hitta ett mål som i alla tänkbara situationer kan 
uppfattas som överordnat de övriga, menar Holm (1998). Så är det säkert, och 
detta får vi leva med. Men det innebär inte att frågan om mål inom hälso- och 
sjukvården kan läggas åt sidan eller hänföras till en mer högtidlig retorik. 
Tvärtom ställer öppen prioritering krav på en större tydlighet i detta avseende. 
Om prioriteringsprocessen ska baseras på information om faktiska förhållanden, 
sjuklighet, behov, och effekter blir det mycket svårt att komma runt frågan om 
mål. Med utgångspunkt i mål väljer vi typ av information och även hur denna 
ska tolkas i det aktuella fallet. Utan klarhet i frågan om mål famlar vi i blindo 
beträffande nödvändiga underlag vid beslut om prioritering.  
 
Det spelar ingen roll vilka sofistikerade metoder vi använder för att samla in och 
behandla fakta om det är fel slags fakta, framhåller Liss (2003a). Resultatet blir 
hur som helst av begränsad betydelse och kan även ställa till skada om det 
offentliggörs. Öppen prioritering innebär att arbeta mot samma mål i en process 
som innefattar olika kategorier aktörer –politiker, ekonomer, administratörer och 
vårdpersonal. Hur vet vi att en gemensam syn är vid handen? Vilka blir 
konsekvenserna om den som har huvudansvaret för att ta fram beslutsunderlag 
(vårdens professioner) har en annan uppfattning om mål än den som ska tolka 
underlag och ta beslut (politiker)? 
 
Även inom den medicinska professionen kan skillnader existera i uppfattningen 
av hälsa, från en mer snäv biologisk definition till en bredare sådan, som 
inkluderar både en psykologisk och en psykosocial dimension (Hoedemaekers 
och Dekkers 2003a). Antagligen blir det så att en bredare (holistisk) definition 
kommer att kräva mer insatser och resurser om hälso- och sjukvården ska leva 
upp till innehållet, än vad som är fallet med en mindre omfattande variant 
(Hoedemaekers och Dekkers 2003a).  
 
Breda definitioner av hälsobegreppet är knappast användbara för 
prioriteringssyften. Om målet sätts till att förbättra livskvalitet måste vi fastställa 
vad som är en tillräcklig, minimal och optimal nivå. Om målet istället är att 
minimera hälsorisker krävs att vi fastställer vilka risker som ska uppfattas som 
allvarliga och vilka nivåer som kräver någon form av medicinsk intervention 
(Hoedemaekers och Dekkers 2003a). Konsensus kring centrala begrepp är 
viktigt vid beslut om prioritering och en blandning av betydelsen av 
nyckelbegrepp kan skada hela processen.  
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Valet av fakta (eller information) ska styras av två faktorer, anser Liss (2003a): 
de etiska principer som utgör basen för värdegrunden samt målet för hälso- och 
sjukvården. Detta är inte minst viktigt i ett hälso- och sjukvårdssystem av vår 
typ där behov utgör en central komponent vid resursfördelning. Att 
operationalisera (praktiskt tillämpa) begreppet behov utan att ställa detta i 
relation till verksamhetens mål blir inte meningsfullt. Det är t ex stor skillnad på 
tolkningen av behov i en situation där målet är frånvaro av sjuklighet jämfört 
med en situation där målet är hälsa i vid bemärkelse. Detta kan få avgörande 
betydelse för hur man bedömer om en viss teknologi ska inkluderas i den 
offentliga sjukvården eller inte. Situationen blir än mer komplicerad om 
aktiviteter som innefattar prevention ska ställas mot andra aktiviteter. Vilket 
tidsperspektiv (mål) vi arbetar med i detta fall blir sannolikt avgörande för hur vi 
bedömer angelägenhetsgraden för preventiva insatser i jämförelse med 
terapeutiska.  
 
Två av de centrala komponenterna i den s k etiska plattformen för prioritering av 
hälso- och sjukvård, nämligen behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen förutsätter att vi har en uppfattning om hälso- och 
sjukvårdens mål. Principerna i sig ger ingen vägledning i detta avseende, 
påpekar Liss (2003b). Vad som krävs är mål vilka står i samklang med någon 
form av etisk teori. Exempel på etiska teorier är en ”rättviseteori” (lika 
möjligheter för alla att förverkliga sina livsmål) eller en ”utilitaristisk” teori (att 
maximera hälsovinsten i befolkningen).29  
 
Om det är så att hälso- och sjukvårdslagen eller den s k etiska plattformen inte 
ger uttömmande svar på frågan om hälso- och sjukvårdens mål är detta inget 
skäl till att avfärda problematiken. Det är snarast en uppfordran till en 
fortlöpande diskussion i samband med praktisk och öppen prioritering.  
 
 
5.2 Begreppet behov och dess mål 
 
Behov är ett centralt begrepp inom en offentligfinansierad hälso- och sjukvård 
(se även 4.1). Genom att fastställa vad som i ett samhälle ska accepteras som 
behov, och vad som faller utanför, kan grunden för relationen mellan individen 
och hälso- och sjukvården påverkas.30  

                                        
29 Beroende på vilken etisk teori vi utgår från kommer vi att landa i olika mål för hälso- och sjukvården vilket 
också påverkar vilka underlag som behövs i en prioriteringsprocess. För en diskussion om alternativa etiska 
teorier som kan ha relevans vid prioritering se Melin 2003.  
30 Behov kan uppfattas som ett mycket politiskt begrepp varigenom ett samhälle bestämmer vad som för stunden 
är en rimlig nivå på livskvalitet och inte minst – vilket blir ständigt aktuellt genom ny medicinsk teknologi för 
diagnostik och behandling – på nivån på insatser för att reducera risken för att drabbas av olycka och ohälsa. Se 
Stone 1997.  
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Ett första problem är att skilja ”behov” från ”efterfrågan”. Det finns en uppsjö 
av försök att definiera begreppet behov och att skilja behov från efterfrågan. Är 
efterfrågan en särskild typ av behov, eller tillhör de två helt skilda kategorier?31  
 
I samband med prioritering av kollektivt finansierade resurser hamnar vi i en 
situation där ”normativa behov” kommer att fastställas. Någon, vare sig denna 
någon representerar medicinsk sakkunskap eller har ett mandat från 
befolkningen (politiker), kommer att göra en värdering av vilka behov som är 
acceptabla och på vilken nivå dessa ska ligga. Även om beslutsfattandet sägs 
vara baserat på fakta kommer man inte undan att ta ställning i värderingsfrågor, 
nämligen att fastställa behovets mål (Liss 2003a). Vi kan möjligen empiriskt 
söka fastställa hur det aktuella (o)hälsotillståndet i befolkningen ser ut. För att 
uttala oss om aktuellt vårdbehov måste vi fastställa ett mål för behovet. Det är 
detta som avgör hur stort gapet är mellan aktuellt hälsotillstånd och det tillstånd 
som vi önskar uppnå (Liss 2003a). Sedan måste vi också hantera frågan om 
vilka medel som kan bli aktuella för att åtgärda behov som identifierats. Således 
står vi här inför flera normativa ställningstaganden (värderingar). Ett sätt att få 
hjälp kan vara att luta sig mot någon form av etisk teori.  
 
Exempel på en sådan etisk teori är den som presenterats av den amerikanska 
filosofen Norman Daniels där behov av sjukvård behandlas utifrån ett liberalt 
jämlikhetsperspektiv. Daniels söker utveckla John Rawls’ klassiska rättviseteori 
till att omfatta även sjukvård.32 Enligt Daniels leder försämringar av det 
funktionssätt som är karakteristiskt för människosläktet till att en individ inte får 
samma möjlighet att fritt utforma sin livsplan eller föreställning om ett gott liv. 
Med livsplan menar Daniels en långsiktig plan i vilken en individ inkluderar 
sina aktiviteter för att kunna tillfredsställa önskningar på ett harmoniskt sätt 
(Daniels 1995). Daniels drar slutsatsen att vi bör använda försämring av det 
normala omfånget av möjligheter som ett grovt mått på den relativa vikten av 
olika behov av sjukvård. Det är med andra ord viktigast att förebygga eller bota 
de sjukdomstillstånd, som mest begränsar en individs del av det normala 
omfånget av möjligheter. Om några individer utvecklar extravaganta preferenser 
har samhället inget ansvar för att tillfredsställa dessa.33  
 
 

                                        
31 För en översikt se Liss (1993).  
32 Enligt Rawls (1970) har samhället ett ansvar för att garantera individer en rättvis del av basala friheter och 
möjligheter och de medel som behövs för att förverkliga olika människors föreställningar om ett gott liv. Dessa 
medel kallar Rawls primära sociala nyttigheter (eng. prima ry social goods).  
33 För en översikt på svenska av Daniels teori se Melin (2003).  



37 

5.3 Evidens och effektivitet 
 
Vikten av att klara ut gemensamma definitioner framgick ovan (5.1). Det kan 
också finnas anledning att beakta frågan om de som berörs av en 
prioriteringsprocess skiljer sig åt i synen på vad som ska utmärka effektivitet. 
Effektivitet är ett centralt begrepp när man tar fram beslutsunderlag (se 4.2 och 
4.3). En studie från Nederländerna visar att kliniker (i detta fall psykiatriker och 
kardiologier) uppfattade begreppet effektivitet annorlunda än den grupp som 
hade ansvaret för att utveckla kliniska riktlinjer och studier av 
kostnadseffektivitet (CEA). Även om klinikerna explicit accepterade att CEA 
ska ingå som beslutsunderlag, var deras normativa uppfattning (värderingar) om 
effektivitet annorlunda än bland dem som utvecklade beslutsunderlagen (Berg, 
ter Meulen och van den Burg 2001). Det säger sig självt att problem då kan 
uppstå vid tillämpningen av beslutsunderlag i en prioriteringsprocess (Biller-
Andorno, Lie och ter Meulen 2003).  
 
 
5.4 Rättvisa och solidaritet 
 
I vår typ av hälso- och sjukvårdssystem som bygger på solidarisk finansiering34 
och med tydliga inslag av ”rättvisetänkande”35 blir det svårt att inte knyta de 
avvägningar som prioriteringsprocessen ofrånkomligt nödvändiggör till just 
dessa centrala dimensioner. För övrigt är detta inget svenskt fenomen, utan 
flertalet hälso- och sjukvårdssystem i Västeuropa har, om än i varierade grad, 
inslag av solidarisk finansiering36 och bygger på ”rättvis fördelning” av resurser. 
I en prioriteringsprocess kan man inte enbart förlita sig på evidensbaserade 
fakta, utan dessa måste balanseras genom en öppen diskussion om ”rättvisa” 
(justice) och solidaritet (solidarity) menar Hoedemaekers och Dekkers (2003b).  
 
 
5.5 Exempel på ”normativ checklista”  
 
Hur kan värderingar komma in i olika skeden i en tänkt prioriteringsprocess? 
Hoedemaekers och Dekkers (2003b) utgår från en prioriteringsprocess, som 
innehåller flera steg, och i varje steg bör en ”normativ checklista” tillämpas, 
anser de.  

                                        
34 Solidarisk finansiering innebär att det inte finns någon given knytning mellan omfattningen på den 
ekonomiska insatsen (skatten) och uttaget ur systemet i form av tjänster (sjukvård). Det innebär i praktiken att 
personer med god hälsa subventionerar vården för den del av befolkningen som drabbas av ohälsa.  
35 För svenskt vidkommande är ”rättviseinslaget” knutet till föreställningen att vård ska fördelas efter ”behov” 
samt att alla i princip ska kunna få del av hälso- och sjukvårdens tjänster oavsett ekonomisk status, kön, religion 
etc. Däremot ingår inte i hälso- och sjukvårdens uppdrag att ”utjämna” hälsan i befolkningen.  
36 Genom att de antingen är skattefinansierade eller finansierade genom obligatoriska socialförsäkringar.  
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Författarna exemplifierar på följande sätt och det framgår då tydligt att varje 
steg har inslag av värderingar och avvägningar: 
 
1. Urval av sjukdomstillstånd och fastställande av gränser och mått 
q Gränser satta utifrån överenskomna mål: att bibehålla och återställa 

biologisk hälsa eller att bibehålla och återställa det totala psykosociala 
välbefinnandet, alternativt att främja individens autonomi.  

q Överenskommelser om smala (biologiska) eller breda (biopsykosociala) 
begrepp avseende hälsa, ohälsa, sjukdom och hälsorisker. 

q Utvärdering av livskvalitet (quality of life) eller sjukdomsbörda (disease 
burden): 

- Ska sjukdomsbörda omfatta enbart patienten, eller också inkludera familj 
och vårdare? 

- Vilka dimensioner (biologiska, psykosociala och/eller sociala) av 
begreppet ska beaktas? 

- Vilken referenspunkt för normalitet (minimum, genomsnittlig [statistisk] 
eller optimal) måste användas för att bedöma de olika dimensionerna 
inom detta begrepp? 

- Vilka rättvise- och solidaritetsprinciper ska ges tyngd i dessa 
överväganden: ett patientorienterat kriterium som betonar normal 
individuell funktion och förmågan att uppnå egna livsmål, eller ett 
samhällsorienterat kriterium som betonar normal funktion i samhället.  

q Gränssättning: att fastställa nedre gränser för dessa aspekter (tveksamma 
fall får hanteras vidare i processen). 

 
2. Effektivitet och kostnadseffektivitet för medicinska tjänster 

q Användning och tolkning av QALYs: ska smala (biologiska) eller breda 
(biopsykosociala) begrepp avseende hälsa, ohälsa, sjukdom och 
hälsorisker användas? 

q Finns skillnader i användning av QALYs och tolkningar mellan 
hälsoekonomer och teknologiforskare och andra bedömare bland 
relevanta aktörer? 

q Vilka kostnader ska inkluderas? 
q Gränssättning: att fastställa nedre gränser för dessa aspekter (tveksamma 

fall får hanteras vidare i processen). 
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3. Avvägningar 
q Begreppsmässiga frågor (se 1 ovan) 
q Rättvisa/solidaritet: 

- För patienter med en sjukdomsbörda över eller nära de bestämda 
gränserna (threshold area), men med behandlingar eller 
interventioner där effektivitet och/eller kostnadseffektivitet är 
tveksam, okänd eller otillräcklig: att ta reda på antalet patienter för 
vilka medicinsk intervention kan vara effektiv.  

- För patienter med en sjukdomsbörda inom de bestämda gränserna, 
men där behandlingar eller interventioner är tillräckligt 
effektiva/kostnadseffektiva: utvärdering av negativa 
inkomsteffekter av icke offentlig finansiering, privata försäkringar 
och beakta användningen av resurserna för andra patientgrupper. 

- För patienter med en sjukdomsbörda under de bestämda gränserna 
men med effektiv och/eller kostnadseffektiv medicinsk 
intervention: utvärdering av de negativa effekterna av att fråntas 
möjligheten att erhålla interventionen och beakta användningen av 
resurserna för andra patientgrupper. 

- I fall med tveksam effektivitet vid behandlingar eller intervention, 
beakta möjligheten att pröva sig fram (trial and error approach) för 
att avgöra en interventions effektivitet när så är möjligt.  

 
4. Privat finansiering eller privat delbetalning (co-payment) 
q Är den totala kostnaden för medicinsk intervention på nationell nivå 

orimlig? 
q Är privat finansiering en möjlighet för att reducera de totala kostnaderna? 
q Utvärdering av inkomst- och hälsoeffekter i fall med privat 

egenbetalning? 
q Utvärdering av inkomst- och hälsoeffekter i fall med privat delbetalning? 
q Utvärdering av inkomst- och hälsoeffekter i fall med privat försäkring.  

 

De steg i processen och det innehåll som presenteras av Hoedemaekers och 
Dekkers (2003b) utgår i mångt och mycket från situationen i det nederländska 
hälso- och sjukvårdssystemet, även om författarna strävar efter att vara 
generella. Det är inte säkert att alla punkter är relevanta för svenskt 
vidkommande. Sammanställningen ska uppfattas som exempel, och visar snarast 
komplexiteten i en prioriteringsprocess. Den främsta lärdomen är att vi ställs 
inför en mängd avgöranden som innehåller värderingar, innefattar fastställandet 
av definitioner och sättandet av gränser, och att vi inte kommer undan dessa 
ställningstaganden. Frågorna kan inte lösas genom att hänvisa till fakta.  
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Vi måste i dessa fall föra en diskussion som erkänner att värderingar har en 
naturlig plats i processen, och att värderingarna måste föras tillbaka till 
grundläggande etiska teorier. 
 
 
6. INSTITUTIONER FÖR INTERN LEGITIMITET 
 
 
6.1 Begreppet ”institutioner” 
 
Institutioner – ett begrepp som sedan 1980-talet tilldragit sig stort intresse inom 
samhällsvetenskaperna – kan studeras med utgångspunkt i stora organisationer 
(nationalstat) – eller små organisationer (företag eller offentlig förvaltning).37 
Institutioner är inte liktydigt med organisationer, utan ska snarast uppfattas som 
en form av kollektivt beteende (procedurer, handlingsmönster, rutiner, normer, 
preferenser, gemensamma attityder, värderingar; ibland används ett begrepp som 
”kultur” i detta sammanhang). Den gemensamma nämnaren mellan olika 
skolbildningar och angreppssätt är uppfattningen att individernas beteenden inte 
uppstår i ett vakuum, utan att det sammanhang du ingår i avgör hur du uppfattar 
din omgivning och kanske hela världen, hur du uppträder och vilka värderingar 
du har. I vissa fall är den institutionella ramen given (du är en del av 
nationalstaten och dess historia) medan i andra fall institutioner medvetet kan 
skapas för att påverka relationer mellan grupper och individer.38 Det är i det 
senare fallet som det ”institutionella synsättet” blir särskilt intressant i samband 
med prioriteringsprocessen. Frågan är: har vissa huvudmän bättre institutionella 
förutsättningar än andra att bedriva en öppen och systematisk prioritering? 
Följdfrågan blir: kan en huvudman själv påverka dessa förutsättningar genom att 
förändra sin organisation? Och vad skulle man kunna mena med ”institution” i 
detta sammanhang?  
 
Det är i gränslandet mellan statsvetenskaplig och organisationssociologisk 
teoribildning och forskning som vi i första hand måste söka efter kunskap.39 Vi 
finner där ett stöd för uppfattningen att individer påverkas genom att de ingår i 
en viss organisation.  

                                        
37 Inom samhällsvetenskaperna går skolbildningen under namnet ”den nya institutionalismen” (new 
institutionalism) och återfinns främst bland statsvetare, sociologer och ekonomer, i olika varianter. För en 
utmärkt översikt se Hall och Taylor 1996.  
38 I detta fall används ibland begreppet ”design”, för att visa att det finns en medveten tanke bakom skapandet av 
nya institutionella förutsättningar, där avsikten är att påverka individer, t ex för att dessa s ka förändra sin 
uppfattning och sina handlingsmönster. Olika uppfattningar existerar förvisso, med avseende på om rationellt 
kalkylerande individer kan påverka ”designen” av institutionella förutsättningar, eller om man så att säga är en 
given del av dessa, utan att egentligen kunna påverka.  
39 Bland statsvetare kan nämnas i första hand March och Olsen (1989) och bland organisationssociologer Powell 
och DiMaggio (1991) 
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Tillhörigheten sätter spår inte bara i handlingssätt, utan det styr identiteter och 
önskemål (preferenser). Individer som har ”socialiserats” in i vissa 
organisationer tenderar att tillägna sig dess normer, ser saker på ett visst sätt, 
vilket också får genomslag i beteendet.40  
 
 
6.2 Att skapa förtroende genom ”institutioner” 
 
Har det ovanstående betydelse för att förstå förutsättningarna för att bedriva en 
prioriteringsprocess? Ja, i högsta grad har det betydelse när vi diskuterar 
förutsättningar för att skapa intern legitimitet för prioriteringar i hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvården som organisation är känd (ökänd!) för att den 
omfattar olika kategorier av beslutsfattare (politiker, administratörer, 
vårdprofessioner), vilka uppfattar sina roller olika och utgår från olika 
förutsättningar. Man skulle gott kunna hävda att hälso- och sjukvården i 
normalfallet har flera ”kulturer”.41  
 
Öppen och systematisk prioritering förutsätter, å andra sidan, en gemensam syn 
på grundläggande frågor. Det förutsätter dialog mellan olika kategorier av 
beslutsfattare. Kan ”institutioner” skapas som förstärker möjligheterna att agera 
tillsammans, att skapa intern legitimitet, d v s att de inblandade tror på vad de 
håller på med och kan presentera en gemensam uppfattning utåt? En svensk 
studie av statsvetaren Li Bennich-Björkman tyder på att landstingens 
organisation kan vara olika i detta avseende, och att förutsättningarna kan 
påverkas. Hon presenterar en i högsta grad ”institutionell analys” av 
förutsättningarna att bedriva öppen prioritering i landstingsmiljön.  
 
Prioriteringsbeslut inom sjukvården tillhör en kategori av politiska beslut som 
utgör ett risktagande för makthavarna, menar Bennich-Björkman (2004). För att 
över huvud taget våga driva riskpolitik (det begrepp hon använder) av den typ 
som politiska prioriteringar innebär fordras en hög grad av samsyn och 
inomorganisatoriskt förtroende som är ytterst svårt att etablera i ett 
beslutssystem som sjukvårdens. Det beror dels på att valda politiker konkurrerar 
om makten och dels på att allianser mellan läkare, patientgrupper och politiker 
förekommer.  
 

                                        
40 Ett institutionellt synsätt dyker upp även hos filosofen Norman Daniels och hans medförfattare, läkaren James 
Sabin, när de diskuterar förutsättningar för att prioriteringar ska kunna uppfattas som rättvisa. Apropå varför 
amerikaner har svårare än europeer att acceptera begränsningar i utbudet av hälso- och sjukvård skriver de: 
”American institutions teach lessons that disguise the need to face limits on resources and to share them fairly, 
and these messages shape cultural attitudes.” (Daniels och Sabin 2002, s. 7).  
41 Problemet med olika ”kulturer” är ”urgammalt” inom svensk hälso- och sjukvård; åtminstone har det 
diskuterats under de senaste 50 åren. Se t.ex. Biörck 1953.  
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Det gäller då att skapa en beslutskultur som vilar på förtroende, på relationer av 
förtroende mellan nyckelgrupper men också inom dessa grupper, påpekar 
Bennich-Björkman (2004). Hon undersöker förhållanden i två landsting – 
Östergötland och Uppsala – och konstaterar att ansträngningarna för att skapa 
”inomorganisatoriskt förtroende” skiljer sig åt mellan dessa huvudmän. 
Bennich-Björkman hävdar att i Östergötland har under lång tid landstinget 
genomgått en medveten förändring som inneburit att beslutsansvaret 
decentraliserats, samtidigt som den centrala administrationen har en stark 
ställning. Landstinget i Östergötland har, till skillnad från Uppsala, byggt upp 
”breda kontaktytor och institutionaliserade möten mellan politiker, profession 
och administration.” Landstinget i Östergötland har skapat ”institutionaliserade 
kontaktytor” för kommunikation mellan nyckelgrupper där gemensamt bärande 
idéer och värderingar har mejslats fram. Situationen inom Landstinget i Uppsala 
län är helt annorlunda, menar författaren, där den ”kultur” som utvecklats inte 
präglas av förtroende utan snarare av distans, ibland av misstro, och från 
politikernas sida även av vanmakt.  
 
Östergötlands institutionella struktur har format en landstingskultur som i sin tur 
skapar större potentiella förutsättningar för ett politiskt ansvar för prioriteringar, 
menar Bennich-Björkman, vilket nu också visats i handling.42 Det är en process 
som pågått under lång tid. Lösningen är dock inte att kopiera processen i 
Östergötland.43  
 
Den viktigaste lärdomen av Bennich-Björkmans jämförelse mellan de två 
huvudmännen är att personlig kommunikation mellan olika aktörer (politiker, 
tjänstemän och vårdpersonal) genererar inomorganisatoriskt förtroende, 
förväntningar och förutsebarhet. Om man skapar mötesplatser över gränser kan 
en process av förtroendeskapande sättas igång (denna behöver inte exakt likna 
den som förevarit i Östergötland). Prioritering kräver ett långsiktigt handlande, 
som inte enbart kan utgå från ”modiga individer” i organisationen utan också 
förutsätter en genomtänkt organisation, där mötesplatser byggs upp långsiktigt.  
 

                                        
42 Författaren syftar på landstingets offentliggörande av ”listor” med rangordning och uteslutning av vissa 
medicinska åtgärder under hösten 2003.  
43 Att kopiera kan vara både omöjligt och olämpligt. Däremot kan man dra viktiga lärdomar: mötesplatser skapar 
förtroende, men detta sker inte ”över en natt”. Den av Bennich-Björkman beskrivna processen i Östergötland går 
ca. 25 år tillbaka i tiden och är resultatet av både medvetna handlingar och ”situationsberoende” lösningar som är 
unika för detta landsting.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Innehållet i rapporten ligger i linje med de erfarenheter som vunnits under ett 
drygt decennium av tänkande om och praktiska försök med prioriteringar i flera 
länder. I rapporten argumenteras för att prioriteringsprocessen ska uppfattas som 
en syntes där olika inslag utgör komplement till varandra. Slutsatsen blir att 
prioriteringsprocessen för ”intern legitimitet” bör byggas av fyra huvudsakliga 
komponenter: arbetsformer, beslutsunderlag, värderingsplattform och 
förtroendeskapande institutioner. Samtliga komponenter är viktiga, och 
prioriteringsprocessen kommer att ”halta” om någon av dessa saknas. Däremot 
kan vi i verkliga livet aldrig räkna med att alla delar ska vara kompletta, utan 
man måste utgå från att prioriteringsprocessen ska genomföras även då 
fullständig kunskap eller optimala förutsättningar saknas. Särskilt vad gäller 
inslag av beslutsunderlag och förtroendeskapande institutioner kommer alltid 
ett ”underskott” att föreligga.  
 
Avsikten med denna rapport är inte att bedöma enskilda arbetsformer eller 
metoder (hur bra dessa är eller hur bra de fungerar), utan att visa på viktiga 
”komponenter” som bör ingå i en prioriteringsprocess för att skapa intern 
legitimitet (förtroende för processen inom hälso- och sjukvårdens organisation). 
Något ska dock sägas om varje ”komponent”: 
 
Arbetsformer 
 
De arbetsformer som redovisas i rapporten skiljer sig åt och omfattar inte i 
samtliga fall en ”komplett” prioriteringsprocess, d v s att de inkluderar beslut 
om rangordning och åtföljande konsekvenser (ransonering av insatser eller 
bortval av insatser). Arbetsformerna PBMA och Medicinskt programarbete 
behöver inte innehålla beslut om bortval av insatser. Medicinskt programarbete 
är ingen standardiserad metod utan befinner sig under utveckling i Sverige. Den 
har inte samma teoretiska förankring som PBMA och MMA vilka kan sägas 
bygga på inslag i ekonomisk teori. Medicinskt programarbete tar vanligtvis sin 
utgångspunkt i någon form av behovsanalys, medan inslagen av prioritering 
(rangordning och val) kan variera. Arbetsformen MMA – som bedrivits i form 
av ett experiment i Kanada - är ett försök att driva processen längre i riktning 
mot vad vi med svenska termer skulle kalla ”horisontell” prioritering, d v s att 
välja mellan olika insatser med bibehållande av ett befolkningsansvar.44 
Arbetsformer behöver utvecklas vidare för både ”vertikal” och ”horisontell” 
prioritering.  

                                        
44 Man bör dock observera att MMA bygger på antaganden om att målet är att maximera nyttan för hela 
befolkningen, vilket inte behöver tolkas som detsamma som att fördela resurser efter behov.  
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Gemensamt för dessa bör vara ambitionen att stärka förutsättningarna för intern 
legitimitet, och därför måste arbetsformerna kunna samspela med övriga 
komponenter som behandlas i rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Det finns en risk med att blanda metoder för att ta fram beslutsunderlag, som 
utgår från motsägelsefulla principer om vad som är önskvärda mål för samhället 
och för vården. Varje metod kan vara meningsfull i kraft av sin egen logik, men 
kan vara svår att tillämpa inom en hel samhällssektor, t ex hälso- och sjukvård. 
Ett sådant exempel kan vara QALYs. När metoderna tillämpas selektivt i vissa 
delar av sjukvården kan de bli ”omöjliga” med avseende på utfall av 
resursfördelningen. Det finns alltid en risk att för mycket kraft ägnas åt att ta 
fram beslutsunderlag, medan de ansvariga för prioriteringsprocessen inte tar 
ställning till frågor som: varför behöver vi detta underlag, vad representerar 
detta underlag och hur ska vi använda detta underlag tillsammans med annan typ 
av information?  
 
Värderingsplattform 
 
Prioriteringsprocessen innehåller en serie ställningstaganden och avvägningar, 
vilka bör vara konsistenta, och sammantaget leda arbetet i en riktning som de 
inblandade önskar. Inslag av värderingar är ofrånkomliga, och de inblandade bör 
tänka igenom konsekvenserna av olika ställningstaganden. I vissa fall har de 
inblandade i en beslutsprocess svårt att erkänna och explicit visa att värderingar 
används. En möjlighet kan vara att utveckla en ”normativ checklista” efter de 
principer som visats i rapporten (avsnitt 5.5).  
 
Förtroendeskapande institutioner 
 
Detta är en bortglömd komponent, som borde vara en självklarhet i en 
prioriteringsprocess inom vår typ av hälso- och sjukvårdssystem, där aktörer av 
olika slag förekommer: politiker, administratörer, forskare, professioner. 
Arbetsformerna inom prioriteringsprocessen kan lägga grunden för 
förtroendeskapande institutioner, men det är också möjligt att det behövs andra 
åtgärder. Samtidigt är byggandet av förtroendeskapande institutioner den kanske 
svåraste komponenten att säkerställa. Den kräver långsiktighet, vilket kan vara 
svårt att åstadkomma i dagens organisationer som utmärks av krav på förändring 
och flexibilitet. 
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7.1 Beslutsunderlag kan inte blandas hur som helst 
 
Man möter fortfarande i Sverige år 2004 ett önsketänkande som går ut på att 
prioriteringar kan lösas genom ”tekniska verktyg”. Konkret innebär det att 
intresset nästan uteslutande riktas mot de delar i ”verktygslådan” som är 
metoder för att ta fram beslutsunderlag. Det är emellertid en grov förenkling att 
tro att dessa underlag skulle kunna stå för sig själva i en prioriteringsprocess. De 
ger en bit av sanningen, givet de antaganden och avvägningar som ligger i 
metoderna. Underlagen måste hanteras i en organisation av beslutsfattare som är 
samspelta i tolkningen av grundläggande principer för hur resurser ska fördelas 
och där målen för hälso- och sjukvården är tydliga. Eller för att citera Tragakes 
och Vienonen (1998) som diskuterar inneboende motsättningar i de principer 
(antaganden) som olika beslutsunderlag representerar:  
 

”When these principles are applied selectively to particular health services, at 
different times or in combinations, their internal consistency with respect to 
their distributive implications collapses, and the rationing or priority setting 
actually taking place may end up looking like a collection of random activities 
bearing no relation to any underlying theory of distributive justice.”  

Tragakes och Vienonen 1998, s. 7 
 
Vi kan tänka oss två sätt att bygga en prioriteringsprocess, vilka båda är ytterst 
problematiska, och kan leda till att den interna legitimiteten blir lidande (och 
därmed på sikt även den externa). I det första fallet (fig. 5) används ”verktyg” 
för att samla in beslutsunderlag vilka bygger på helt olika antaganden och i 
grunden olika syn på fördelningsprinciper och mål för hälso- och sjukvården. 
Resultaten som dessa ”verktyg” genererar läggs samman inom ett 
sjukdomsområde, utan att någon egentligen försöker bedöma vad de (resultaten) 
står för, om de är motsägelsefulla, eller om de bygger på helt olika antaganden 
om mål för hälso- och sjukvårdens aktiviteter. Det saknas en process som kan 
hantera och bedöma de olika ”logiker” som dessa ”verktyg” (metoder, tekniker) 
representerar. De kan i och för sig generera viktig och utmärkt information (om 
sjukdomar och medicinska metoder). Men det behövs arbetsformer för att 
bedöma användbarheten och hur resultaten ska kombineras. Detta är ingen 
”teknisk” fråga utan en fråga om insikt och förmågan att ta ställning. 
Underlagen ska endast uppfattas som en hjälp i detta sammanhang.  
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Figur 5. Beslutsunderlag med motstridiga principer inom samma 
sjukdomsområde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I det andra fallet (fig. 6) har vi flera sjukdomsområden där beslutsunderlagen 
tagits fram på olika vägar, med olika uppsättningar ”verktyg”, och där man 
söker lägga samman (aggregera) resultaten för att ligga till grund för en 
komplett prioriteringsprocess mellan sjukdomsområden. Om förmågan att se 
vilka ”logiker” som finns representerade inom respektive sjukdomsområde 
saknas, är risken uppenbar att prioriteringsprocessen blir svår eller omöjlig att 
genomföra.  
 
Figur 6. Beslutsunderlag med motstridiga principer från olika sjukdomsområden 
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7.2 Arbetsformen som sammanhållande komponent 
 
I en tidigare rapport (Garpenby 2003) beskrevs prioriteringsprocessens olika 
steg (initiering, problemformulering, beslutsfattande och implementering).  
 
Det är omöjligt att tänka sig en ”standardprocess” för prioritering av hälso- och 
sjukvård. I praktiken kommer en process att innehålla flera steg, vilka vart och 
ett är uppbyggt av olika arbetsformer (det blir särskilt aktuellt i fallet med både 
vertikal och horisontell prioritering). Varje arbetsform kommer i sin tur att 
behöva omfatta flera moment, såsom initiering, problemformulering, 
beslutsfattande och implementering. Vilka aktörer (medicinsk profession, andra 
vårdyrkesgrupper, forskare, administratörer och politiker) som är inblandade i 
de olika stegen kan variera beroende på typ av hälso- och sjukvårdssystem.  
 
Poängen i sammanhanget är att varje moment kräver inslag från vår 
”verktygslåda” av olika slag. För att skapa en gemensam problemuppfattning 
vid initiering av processen behövs sannolikt förtroendeskapande institutioner 
(vilka ibland behöver byggas upp långt i förväg) liksom en diskussion och ett 
ställningstagande som utgår från värderingar (beträffande mål och 
grundläggande principer, etiska teorier).  
 
Vid problemformulering kommer de inblandade att ställas inför flera alternativ 
vid val av metoder för att ta fram beslutsunderlag. Även här krävs inslag av 
värderingar. Detsamma gäller vid beslutsfattandet, medan implementeringen 
kräver att de inblandade kan visa upp ett gemensamt ställningstagande, vilket 
underlättas av förtroendeskapande institutioner.  
 
Figur 7. Ett ”moment” i en prioriteringsprocess med olika inslag från 
”verktygslådan” 
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En pragmatisk ansats blir i praktiken det enda möjliga (Mitton och Patten 2004). 
Vi började rapporten (kapitel 2) med att referera till den ”kombinationsstrategi” 
som den brittiska hälsoekonomen Joanna Coast lanserat, som är ett försök att 
kombinera en mer rationell strategi där framtagandet av beslutsunderlag står i 
centrum, med en strategi som går ut på fortgående förhandlingar mellan parter 
och kritiskt granskande av underlag (vilken går under namnet pluralistisk 
förhandling).45 Jag har genom denna rapport försökt visa att 
kombinationsstrategin rymmer flera tankar som är hållbara när det gäller att 
skapa internt förtroende för prioritering inom hälso- och sjukvårdens egen 
organisation (intern legitimitet). Men medan Coast lägger tonvikten på sökandet 
efter goda beslutsunderlag (vilka också är nödvändiga), bör vi istället rikta 
blicken mot utvecklingen av arbetsformer. Det är förmågan bland olika 
intressenter (politiker, forskare, sjukvårdsadministratörer och vårdprofessioner) 
att tillsammans hitta stabila arbetsformer för att hantera, tolka och agera utifrån 
information, som är nyckeln till intern legitimitet. Det må vara praktiskt att 
ibland skilja på vertikal och horisontell prioritering, där ansvarsfördelningen ser 
olika ut mellan aktörer, men det interna förtroendet förutsätter en fördjupad 
dialog mellan politiker, administratörer och vårdens professioner. Det interna 
förtroendet kommer att skadas om vi går riktning mot en konstlad 
gränsdragning.  
 
 

                                        
45 För en översikt över dessa och andra strategier för prioritering av hälso- och sjukvård se Garpenby 2003.  
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Bilaga 1 
 
RAWP  Exempel på hälso- och socialindikatorstrategin 
 
I de nationer där hälso- och sjukvård fördelas till befolkningen via en 
skattefinansierad organisation har den geografiska fördelningen av resurser 
kommit att tilldra sig stort intresse. Anledningen är att fördelningen av resurser 
förväntas spegla den lokala befolkningens ”behov” av hälso- och sjukvård. 
Storbritannien är en nation där utvecklingen av metoder för den geografiska 
resursfördelningen stått i centrum i mer än 25 år. År 1974 rekommenderade en 
arbetsgrupp (the Resource Allocation Working Party) under hälsoministeriet en 
ny princip för resursfördelning mellan sjukhus och inom primärvård i England. I 
avsaknad av adekvata data som beskriver befolkningens faktiska behov, föreslog 
arbetsgruppen användningen av åldersstandardiserade mortalitetsdata. Denna 
”formula” användes under perioden 1977-1990, och medförde en viss 
omfördelning av resurser från storstäder till ”fattiga” landsbygdsområden.  
 
Det blev med tiden alltmer uppenbart att den ursprungliga s k RAWP-modellen 
hade stora brister och borde ersättas av en ”fördelningsnyckel” där indikatorer 
på befolkningens faktiska hälsostatus kombinerades med sociala indikatorer för 
området (eng. social deprivation). Den ”formula” som var i bruk mellan 1991 
och 1995 kritiserades dock både för metodologiska brister och för att den gav 
”orättvisa” resultat (Sheldon och Carr-Hill 1992, Judge och Mays 1994). Efter 
att en grupp hälsoekonomer från York University fått i uppdrag att utarbeta en 
ny ”fördelningsnyckel” infördes denna successiv från 1995. En stor nyhet i den  
s k York-modellen var att data för faktisk användning av sjukhustjänster 
inkluderades (Carr-Hill et al 1994, Smith et al 1994). Modellen skulle också 
kunna hantera olika ”störande” faktorer såsom olikheter i tillgång till 
sjukhusplatser och till allmänläkare. Senare brittiska regeringar har dock avstått 
från att fullt ut tillämpa modellen, vilken skulle medföra en omfördelning från 
landsbygd till innerstäder. Modellen söker ta hänsyn till både hälsofaktorer och 
socioekonomiska faktorer:  
 
Försök att förfina metoderna för geografisk resursallokering pågår i 
Storbritannien, bl a genom att inkludera mer aktuella data och även 
socialtjänstdata (Carr-Hill et al 2002). Erfarenheterna från utvecklingen och 
tillämpningen av RAWP och dess efterföljare är dels att det är komplicerat att ta 
fram indikatorer som kan sägas avspegla befolkningens ”behov” och dels att 
små justeringar i metoden kan få betydande effekter med avseende på utfallet,  
d v s den lokala fördelningen av resurser. 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Den moderna epidemiologiska metoden 
 
Den föreslagna metoden för behovsanalys är enligt Stevens och Raftery (1994) 
uppbyggd av sju olika komponenter (vilka endast redovisas i sammandrag): 
 
1) Formulering av problemet  
 
En detaljerad redogörelse för det aktuella problemet i sitt sammanhang utgör en 
viktig startpunkt för ”behovsanalys”. Den aktuella sjukdomen ska relateras till 
relevanta tjänster som produceras av hälso- och sjukvården, vilket i vissa fall är 
okomplicerat och i andra fall problematiskt. Sjukdomar och sjukdomsgrupper 
kan vara svåra att placera in i nuvarande struktur för hälso- och sjukvård, och de 
kan vara ”gränsöverskridande”. 
 
2) Underkategorier  
 
Hur man bryter ned det aktuella hälsoproblemet i olika kategorier kan i vissa fall 
vara självklart (t ex diabetes typ I och typ II), medan det för andra tillstånd inte 
är självklart utan kräver analys och motivering. I många fall är inte de gängse 
medicinska kategorierna särskilt användbara för sådana behovsanalyser som 
syftar till ”upphandling av tjänster”. Det kanske behövs någon form av 
underkategorier som beskriver sjukdomens konsekvenser eller 
”allvarlighetsgrad”.  
 
3) Prevalens och incidens  
 
Information om sjukdomars förekomst i befolkningen (prevalens och incidens) 
är centrala för metoden, men man bör vara medveten om att dess relevans kan 
variera, beroende på förekomsten av effektiva insatser (vilket avgör om ett 
behov föreligger). I många fall finns dessa uppgifter i en form som inte är 
relevant för planering av hälso- och sjukvård, utan data måste överföras till 
användbara kategorier. 
 
4) Tillgängliga tjänster  
 
Kunskap om det aktuella lokala utbudet av tjänster för hälso- och sjukvård ska 
vägas in i en behovsanalys. Liksom beträffande de andra ”komponenterna” kan 
det behövas en genomgång av hur och i vilka kategorier tjänsteutbudet ska 
beskrivas. Uppgifter om såväl struktur, som process och resultat kan 
förekomma, även om det sistnämnda är mera ovanligt.  
 



 

5) Tjänsternas effektivitet och kostnadseffektivitet  
 
Kunskaper om effekterna (eng. effectiveness) av olika interventioner i samband 
med aktuella hälsoproblem är viktiga att beakta. I de fall sådana uppgifter 
saknas ska detta särskilt noteras. Författarna anlägger ett perspektiv som nära 
ansluter till tankegångarna i ”evidensbaserad medicin” (EBM) och betonar 
betydelsen av styrka och riktning på aktuell ”evidens” (Stevens och Raftery 
1997, s. 24). Däremot lämnar inte författarna några anvisningar hur 
kostnadseffektivitet ska fastställas.  
 
6) Modeller för vård 
 
Under ideala omständigheter kan information om incidens och prevalens 
kombineras med uppgifter om effekter av olika insatser från hälso- och sjukvård, 
för att fastställa ”behov”. I verkligheten föreligger många svårigheter beroende 
på avsaknaden av data (för incidens och prevalens och effekt och 
kostnadseffekt), avsaknad av konsensus beträffande lämplig nivå där 
intervention är aktuell, problem med att definiera ”svårighetsgrader” för olika 
tillstånd, och oklarheter om hur vården ska organiseras. Ofta krävs att 
beställaren av tjänster gör en enkel modell att utgå från med avseende på å ena 
sidan sjukdomskategorier (befolkningsnivå, svåra tillstånd, enkla tillstånd) och å 
andra sidan möjligheter för prevention, intervention och rehabilitering.  
 
7) Resultat, mål, information och forskning 
 
Utvecklingen av lämpliga resultatmått och mål är en betydelsefull del av en 
behovsanalys: vad man bör eftersträva (t ex undvika återfall i sjukdom x, 
förbättrade dagliga aktiviteter för personer med sjukdom y). Det praktiska värdet 
av sådana mått och mål är emellertid inte helt klarlagt, menar författarna och 
hänvisar till förhållanden i Storbritannien. 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Användningen av QALYs  
 
QALYs används idag i anslutning till studier av medicinska teknologier 
inklusive läkemedel världen över. Metoden med dess specifika nyttomått (cost 
per QALY) har också accepterats som beslutsunderlag av offentliga 
myndigheter i många länder. Den organisation inom den brittiska offentliga 
sjukvården NHS, som har att bedöma medicinska teknologier och utfärda 
riktlinjer angående dess användande, the National Institute for Clinical 
Excellence (NICE), efterfrågar tre typer av resultatmått (evidens): kliniska 
resultat, QALYs och data som visar kostnadsimplikationer för sjukvård och 
socialvård. En studie av utfärdade riktlinjer kommer dock fram till att det är 
svårt att exakt avgöra hur QALYs och andra resultatmått påverkat 
ställningstaganden inom NICE. QALYs är bara en typ av evidens som vägs in i 
besluten (Raftery 2001).  
 
En översikt av hur ekonomiska utvärderingar används vid rekommendationer 
avseende subventionering av läkemedel i ett antal länder visar att samtliga 
studerade länder godtar QALYs som utfallsmått. I Nederländerna anges till och 
med att QALY är det utfallsmått som föredras (Jönsson och Lundkvist 2002). I 
Australien har underlag som visar kostnader per QALY blivit mera vanligt vid 
ställningstagande till subventionering av läkemedel (George, Harris och 
Mitchell 2001). Dessa studier säger dock inget om vilken betydelse som tillmäts 
beslutsunderlag där QALYs använts, endast att beslutsunderlag med sådana 
nyttomått inkluderas i den totala bedömningen.  
 
 
 



 

Bilaga 4 
 
En kortfattad redovisning av kritiken mot QALYs.46  
 
1. Tekniska frågor 
 
a) Invändningar har rests mot den ensidiga fokuseringen på ett nyttomått som 

ska spegla behandlingens resultat (eng. outcome utility). Därmed utesluts 
andra aspekter som kan vara viktiga för patienter, nämligen hur behandlingen 
utförs. Det kan vara så att QALYs egentligen favoriserar en behandling som 
är mindre attraktiv för patienter. Metoden fångar inte heller in effekter som 
ligger vid sidan av hälsa, t ex vinster i samhällsproduktivitet. Mot denna 
kritik kan invändas att metoden är ett hjälpmedel vid resursfördelning, och 
utesluter inte att andra överväganden göras utifrån annan information.  

b) Tillämpningen av QALYs förutsätter att uppfattningar i befolkningen 
avseende livskvalitet (en bedömning av olika hälsotillstånd) kan genomföras. 
Detta sker med hjälp av olika livskvalitetsinstrument, ursprungligen den s k 
Rosser-matrisen (Rosser och Kind 1978). Kritik mot denna teknik kan dock 
inte uppfattas som en kritik mot QALYs, som är ”neutral” med avseende på 
vilket instrument som ska användas. Det finns andra möjliga instrument, t ex 
EuroQol.  

c) En omfattande diskussion har förts kring frågan om vem som ska tillfrågas 
angående aktuella värderingar av hälsotillstånd; de som har egna erfarenheter 
av tillståndet eller ett representativt urval av allmänheten. Upphovsmännen 
bakom QALYs hävdar det senare alternativet med motiveringen att 
resursfördelning inom sjukvården är en angelägenhet för hela samhället 
(Williams 1985). Positionen har kritiserats eftersom den kan innebära att 
sociala värderingar av olika hälsotillstånd tar överhanden (en följd kan bli att 
vissa tillstånd betraktas som mindre värda, t ex ett liv i rullstol. QALYs är 
dock indifferent med avseende på vem som ska tillfrågas angående 
hälsotillstånd.  

d) Vanligtvis används livskvalitetsinstrument där den svarande anmodas 
bedöma statiska hälsotillstånd. Hälsan kan dock variera över tiden, vilket inte 
alltid kommer till uttryck. Denna kritik avser dock inte QALYs utan det sätt 
på vilket nyttomåttet framställs.47  

                                        
46 För en översikt av de vanligaste invändningarna se i första hand Edgar et al 1998. För en diskussion om 
”tekniska” frågor i anslutning till QALYs se Johannesson et al 1996.  
47 Kritik har riktats mot QALYs för att inte spegla de ”sanna” preferenserna hos individen (Mehrez och Gafni 
1989). Det hävdas att individer mycket väl kan föredra en situation med färre ”kvalitetsjusterade levnadsår” 
framför flera. Ett alternativt mått har presenterats, benämnt ”antal år vid full hälsa ekvivalenter” (eng. healthy 
years equivalents eller HYEs). HYEs utgår från samma ekonomiska teori som QALYs och syftar också till ett 
”nyttomått” som kombinerar livslängd och livskvalitet. Medan QALYs bygger på en värdering av statiska 
hälsotillstånd siktar HYEs till värdering av hälsa över tiden. HYEs använder en etablerad metod för att pröva 
individers preferenser (standard gamble) (Mehrez och Gafni 1991). 



 

e) Kritik har också framförts mot att QALY-tabeller (eng. cost-per-QALY 
league tables) kan innehålla information från studier vilka är hämtade från 
olika tidsperioder och olika länder. Tillgången på data och det faktum att data 
härrör från olika miljöer och tidsperioder är dock ett vanligt problem och 
måste kunna hanteras – problemet är inte unikt för QALYs. Snarast 
understryker det vikten av att inte ensidigt använda QALY-tabeller som 
underlag för beslut.  

f) I sin ursprungliga form var QALYs tänkt att behandla individer lika på så sätt 
att ett ”kvalitetsjusterat levnadsår” ska vara lika mycket värt oberoende av 
vem det tillfaller (”a QALY is a QALY”). Metoden skulle inte diskriminera 
med avseende på ålder, socioekonomisk status, etniskt ursprung eller någon 
annan ”ovidkommande” faktor. Emellertid har det hävdats att QALYs 
implicit diskriminerar äldre eftersom dessa aldrig kan ha samma ”nytta” som 
yngre i form av levnadsår. Detta kan dock lösas genom att olika ”vikter” 
introduceras så att en QALY blir värd 1,1 för en grupp individer eller 0,9. 
Rent tekniskt är detta inget större problem, men man kan spekulera i hur det 
kommer att uppfattas av omgivningen. Frågan är naturligtvis vem som har 
rätt att bestämma över dessa vikter, och vilken vikt som ska tillföras vilken 
grupp.  

g) En diskussion bland främst ekonomer har också förts angående 
”diskonteringen” av QALYs. Diskontering (eng. discounting) är praxis i 
ekonomiska kalkyler avseende kostnader och nytta.48 Frågan som har rests 
gäller vilken faktor för diskontering som ska användas, eller om en sådan 
över huvud taget ska användas i detta sammanhang. En diskontering med en 
låg faktor eller ingen diskontering alls kan påverka utfallet för t ex prevention 
och andra åtgärder där nyttan visar sig först långt senare.  

 
2. Etiska frågor 
 
a) QALYs har kritiserats för att ansatsen sätter samhällsnyttan före individens 

nytta (och att den därmed ger uttryck för en s k utilitaristisk samhällssyn).49 
Det kan dock hävdas att så längre QALYs avspeglar befolkningens 
preferenser behöver detta inte vara fallet (så länge de underliggande 
bedömningarna sker genom att man tillfrågar ett representativt urval av 
befolkningen). Det har även hävdats att förutsättningarna för tillämpningen 
av QALYs bör stå klart för de individer som delar med sig av sina 
värderingar avseende hälsotillstånd (”a contractarian justification”).  

 

                                        
48 Diskonteringen bygger på ett antagande i ekonomisk teori att individer värdesätter nytta - och kostnader - i 
mindre grad ju längre bort i tiden dessa kan tillgodogöras. Det hävdas att även kollektiva beslutsfattare i 
samhället ska väga in en sådana faktor i  sina kalkyler (eng. social time preference).  
49 Den klassiska utilitarismen vill skapa största möjliga nytta för största möjliga antal människor.  



 

b) Det har även ifrågasatts om befolkningen över huvud taget bör konsulteras i 
samband med resursfördelning i hälso- och sjukvården, och om en illa 
informerad opinion verkligen bör komma till uttryck. Å andra sidan kan det i 
princip sägas vara önskvärt med deltagande av medborgare i ett demokratiskt 
samhälle.50  

c) Det har också hävdats att metoden ”undervärderar” sådana insatser i 
sjukvården som räddar liv (eng. life-saving). En behandling som säkerställer 
tio ”goda” levnadsår skulle vara att föredra framför sex stycken behandlingar 
som säkerställer ett ”gott” levnadsår för var och en (givet samma kostnader). 
Metoden går därmed på tvärs mot uppfattningen att ”rädda liv” alltid är mera 
värt än att förlänga liv.  

d) Som framgått ovan har metoden i sin ursprungliga form kritiserats för att 
diskriminera de äldre. En lösning som lagts fram är att införa någon form av 
”vikter”. Att metoden ”gynnar” yngre har också försvarats med argumentet 
att detta inte nödvändigtvis är orättvist, då äldre redan haft möjlighet att leva 
ett hälsosamt liv – dagens resursfördelning kan då sikta mot att ge yngre 
samma möjlighet (”fair innings argument”) (Williams 1997).  

 
Metoden har även påståtts missgynna patienter vars behandling inte varit 
framgångsrik, och som skulle kunna dra nytta av en ny behandling som ger en 
viss förbättring och för att den inte tar hänsyn till fördelningen av resurser efter 
behov. Frågan är dock om detta alltid behöver vara fallet. Inget i själva metoden 
säger att endast QALY-tabeller ska användas för att ta ställning till 
resursfördelning. Man kan mycket väl tänka sig att QALYs och behovsanalys 
kan användas parallellt av beslutsfattare. 
 

                                        
50 Detta är ett fundamentalt problem vid t ex prioritering. Det är självklart i en demokrati att befolkningen 
tillfrågas, men vad är det egentligen som en ”oinformerad” opinion speglar, och är en opinion som inte vet något 
om hur metoden är tänkt att användas verkligen en ”korrekt” opinion.  
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