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FÖRORD 
 
En viktig del av PrioriteringsCentrums uppdrag är att förtydliga grundläggande 
begrepp och principer för prioritering inom vård och omsorg. En någorlunda 
logisk och enhetlig användning av centrala begrepp är en nödvändig grund för 
att åstadkomma en effektiv metodutveckling. Den livliga debatt som förts om 
prioriteringar i Sverige visar på stora skillnader i hur olika debattörer uppfattar 
centrala begrepp och därmed också uppfattar det praktiska arbetet med 
prioriteringar inom vård och omsorg på olika sätt. Detta bekräftas också av flera 
intervjustudier bland vårdpersonal.  
 
Denna rapport är avsedd som en introduktion till begreppen fördelning, 
prioritering och ransonering. Begreppens innehåll förändras med ändrad 
språkanvändning och i takt med nyvunna erfarenheter från pågående 
utvecklingsarbete. Därför har vi valt att revidera den rapport om de centrala 
begreppen som publicerades 2002. 
 
Versioner av utkast till manus har presenterats och diskuterats inom 
PrioriteringsCentrum. Det framgår att inte alla medarbetare är helt överens om 
alla delar av rapporten men att vi är rörande eniga om betydelsen av en 
gemensam begreppsapparat i landet. Med reservation för att det kan komma att 
ske förändringar av begreppens innehåll i framtiden så speglar rapporten 
PriorteringsCentrum officiella uppfattning.  
 
 
Linköping, December 2004 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare PrioriteringsCentrum 
 



  

 
 



  

FÖRFATTARENS FÖRORD TILL DEN REVIDERADE 
UPPLAGAN 
 
Revideringen har i första hand inriktats på att skapa en klarare struktur och en 
något förenklad framställning där vissa komplicerade resonemang har förändrats 
eller utelämnats. Ett exempel på detta är uppräkningen av åtgärder i en situation 
av knapphet där antalet åtgärder har reducerats från åtta till tre. I den nya 
upplagan har omsorg fått ett större utrymme för att indikera att begreppen är 
tillämpliga även på den omsorg i gränslandet till hälso- och sjukvård som 
bedrivs inom den kommunala verksamheten. Revideringen har också medfört en 
mer substantiell förändring. Den rör en typ av beslut som innebär att vissa behov 
inte kommer att åtgärdas. Det kan t ex handla om att behovet av vård för lättare 
besvär inte kommer att åtgärdas inom offentlig vård. Denna typ av beslut har 
tidigare betraktats som en prioritering. I denna reviderade upplaga betraktas 
beslutet att “välja bort” som en form av ransonering. Däremot innebär valet av 
vad som skall lämnas utanför offentlig finansiering en prioritering. I analysen av 
begreppet “ransonering” har tillkommit ytterligare en form – indikationsändring. 
Det handlar om att behovet blir åtgärdat först då tillståndet försämrats orimligt 
mycket. 
 
Ett stort tack till Marie Broqvist, Sven Larsson och andra medarbetare vid 
PrioriteringsCentrum för värdefulla kommentarer till det reviderade manuset. 
 
Linköping, oktober 2004 
 
 
Per-Erik Liss 
 



  



  

FÖRFATTARENS FÖRORD 
 
Rapporten är avsedd som en introduktion till begreppen fördelning, prioritering 
och ransonering. Begreppens innehåll kan förändras med ändrad 
språkanvändning. Rapporten gör därför inga anspråk på att presentera en slutlig 
analys. Versioner av utkast till manus har presenterats och diskuterats i olika 
sammanhang. Några preliminära tankar ventilerades i form av workshops vid 
prioriteringskonferensen i Linköping i oktober 2001. Utkast har diskuterats i 
seminarieserien ”Mål och prioriteringar” vid tema H, Linköpings universitet. Ett 
preliminärt manus har också ventilerats vid ett internt seminarium inom 
Prioriteringscentrum. Jag vill rikta ett tack till alla deltagarna i dessa 
sammanhang för värdefulla kommentarer och synpunkter.  
 
Linköping, augusti 
 
 
Per-Erik Liss 
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SAMMANFATTNING 
 
I diskussioner om resursfördelning förekommer andra begrepp närbesläktade 
med begreppet prioritering som t ex ransonering, besparing eller 
utbudsminskning. Det händer ibland att termen prioritering används för att 
benämna samtliga aktiviteter som är aktuella vid fördelning av begränsade 
resurser. Begreppet prioritering förekommer dessutom i ett flertal olika 
innebörder. Denna oklara och mångtydiga användning av begreppet prioritering 
är otillfredsställande både ur handlings- och kommunikationssynpunkt. Enligt 
prioriteringsutredningen, och senare riksdagen, skall prioriteringsbesluten 
vägledas av de tre etiska riktlinjerna Människovärdesprincipen, Behovs- eller 
solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen. Frågan blir då vilka 
beslut det är som skall räknas som prioriteringsbeslut och därmed vägledas av 
riktlinjerna. Ur kommunikationssynpunkt är det viktigt med en enhetlig 
terminologi. När ett begrepp omedvetet används i olika betydelser blir följden 
ofta missförstånd, ofruktbara diskussioner och i slutändan minskad rationalitet i 
olika processer. Syftet med denna skrift är att redovisa resultatet av en analys av 
begreppen “fördelning”, “prioritering” och “ransonering”. 

 
Begreppet fördelning 

 
Resultatet av analysen av begreppet “fördelning” kan sammanfattas i några 
påståenden som finns förklarade i kapitlet om fördelning. 
 

• Med termen “fördelning” kan vi endera syfta på en process där något 
fördelas, eller på ett tillstånd som är resultatet av en process.  

 
• Det som fördelas kallas fördelningsobjekt. 

 
• Standardformen av fördelning som process innebär att det som utgör 

fördelningsobjekt delas upp och delas ut till olika mottagare som t ex 
sjukhus, vårdcentraler, kliniker eller patienter.  

 
• Avgörande kriterier för om beslut skall räknas som fördelning är att de är 

medvetna och mottagarna kända. 
 

• Processer kan vara av två slag – planerade eller oplanerade. Den 
planerade processen kännetecknas av att deltagarna i processen har en 
gemensam målsättning att komma fram till ett resultat. Den oplanerade 
processen kan innehålla moment av slump eller sakna sammanhängande 
målsättning. 
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Med termen “fördelning” kan vi även syfta på ett tillstånd. Vi betraktar då ett 
visst tillstånd ur fördelningssynpunkt – hur det som utgör fördelningsobjektet är 
fördelat mellan olika mottagare. Vid denna användning av termen “fördelning” 
finns inga krav på att processen som leder fram till tillståndet innehåller 
medvetna val.  
 
Begreppet prioritering 
 
Kärnan i begreppet “prioritering” fångas av Nationalencyklopedins formulering 
“ge företräde åt”. Beslutet att ge företräde åt något eller någon innebär ett val 
baserat på en rangordning. 
 
Att prioritera innebär att rangordna eller välja ut. 
 
Rangordning är en central komponent i begreppet “prioritering”. Prioritering 
innebär också att utifrån rangordningen välja ut de alternativ som skall sättas 
före och åtgärdas framför de alternativ som skall senareläggas eller inte åtgärdas 
alls. Vi måste dock ställa vissa krav på rangordning respektive val för att de skall 
kunna räknas som prioritering. Resonemangen har lett fram till att följande 
villkor måste vara uppfyllda:  
 
- alternativen måste vara övervägda, 
- de måste vara relevanta. 
 
Det sista villkoret innebär att en rangordning mellan två alternativ utgör 
prioritering endast om bägge alternativen skulle ha kunnat komma ifråga. Bägge 
villkoren är nödvändiga för att ett beslut skall räknas som en prioritering. 
Tillsammans utgör villkoren en tillräcklig betingelse för att en rangordning skall 
räknas som en prioritering.  
 
Det som vi rangordnar eller prioriterar mellan, t ex olika sjukdomstillstånd, 
behandlingar, etc kommer att benämnas prioriteringsobjekt.  
 
Prioriteringskriterium är det som vägleder rangordningen. Det är vad vi 
prioriterar med avseende på och anges av de etiska riktlinjerna. 
 
Horisontella prioriteringar innebär val mellan t ex verksamhetsområden, 
kliniker eller sjukdomsgrupper. Vertikala prioriteringar innebär val mellan t ex 
sjukdomar inom en sjukdomsgrupp eller mellan olika behandlingsformer för en 
enskild patient. 
 
Öppen prioritering innebär att prioriteringsbesluten, grunderna och 
resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem. 
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Begreppet ransonering  
 
Vi kan med termen “ransonering” syfta på både ett beslut och ett tillstånd. 
 
- Beslut B innebär en ransonering i den utsträckning B fattas med insikten att 

behovet inte blir optimalt åtgärdat. 
 
- Tillstånd T utgör en ransonering i den utsträckning T innebär att behoven inte 

är optimalt åtgärdade. 
 
Begränsning av behovets tillfredsställande utgör kärnan i ransoneringsbegreppet. 
Begränsningen kan ske på flera olika sätt. Vi kan därför tala om olika typer av 
ransonering. 
 
- Målransonering – en begränsning av behovsmålet, d v s optimal hälsa eller 

livskvalitet kommer ej att uppnås. 
- Bortval – vissa besvär, sjukdomar eller tillstånd av nedsatt livskvalitet blir 

inte alls att åtgärdade. 
- Tidsransonering – t ex ökade väntetider för patienten, vilket betyder en 

begränsning av hur snabbt patientens behov blir tillfredsställt. 
- Utspädning – glesare återbesök, sämre protestyper, personal med lägre  

utbildning, billigare läkemedel med sämre effekt eller med flera  
biverkningar än ett dyrare alternativ.  

- Indikationsförändringar – ökad försämring innan behovet åtgärdas. 
 
Besparing och satsning i relation till prioritering och ransonering  
 
Besparing eller minskning av vårdutbud kan vara en vanlig form för 
ransonering. Men alla besparingar eller minskningar av vårdutbud innebär inte 
ransonering. Det kan t ex ibland handla om att anpassa utbudet till förändrade 
behov hos befolkningen. En satsning på ett visst område kan ha förgåtts av ett 
prioriteringsbeslut. Men enbart beslutet att satsa resurser på ett område kan inte 
räknas som en prioritering. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Diskussioner om resursfördelning inom vård och omsorg utgår från 
uppfattningen att det råder ett gap mellan individernas behov och tillgängliga 
resurser. Beslutsfattare av olika kategorier ställs inför svåra val rörande hur 
knappa resurser på bästa sätt skall användas. Besluten både föregås och 
efterföljs i många fall av debatter och diskussioner. I dessa sammanhang 
förekommer ett antal centrala begrepp. En del har blivit föremål för analys, t ex 
begreppen “vårdbehov” (Liss 2001) och “hälsa” (Nordenfelt 1991), medan andra 
inte analyserats i tillräcklig utsträckning. 
 
I diskussionerna om resursfördelning förekommer andra begrepp närbesläktade 
med begreppet prioritering som t ex ransonering, besparing eller 
utbudsminskning. Det händer ibland att termen prioritering används för att 
benämna samtliga aktiviteter som är aktuella vid fördelning av begränsade 
resurser. Begreppet prioritering förekommer dessutom i ett flertal olika 
innebörder. Denna oklara och mångtydiga användning av begreppet prioritering 
är otillfredsställande både ur handlings- och kommunikationssynpunkt. Enligt 
prioriteringsutredningen, och senare riksdagen, skall prioriteringsbesluten 
vägledas av de tre etiska riktlinjerna Människovärdesprincipen, Behovs- eller 
solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen. Frågan blir då vilka 
beslut det är som skall räknas som prioriteringsbeslut och därmed vägledas av 
riktlinjerna. Ur kommunikationssynpunkt är det viktigt med en enhetlig 
terminologi. När ett begrepp omedvetet används i olika betydelser blir följden 
ofta missförstånd, ofruktbara diskussioner och i slutändan minskad rationalitet i 
olika processer.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna skrift är att redovisa resultatet av en analys av begreppen 
fördelning, prioritering och ransonering. Två klargöranden är här nödvändiga för 
att undvika missförstånd. Det ena rör syftet med begreppsanalysen, det andra rör 
skillnaden mellan begrepp och teorier.  
 
1.2.1 Klassificerande syfte 
Vi kan ha olika syften med att utföra en begreppsanalys. Vi ska här skilja mellan 
två syften – ett normativt och ett neutralt klassificerande syfte.  
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Ett normativt syfte innebär att vi söker svar på normativa frågor, t ex hur en 
lämplig prioritering bör se ut. Det kan handla om att ange vilka typer av 
aktiviteter vi bör respektive inte bör utföra. Ett normativt syfte kan leda fram till 
förslag som innebär att endast lämpliga, effektiva eller bra processer kommer att 
räknas som prioritering. Olämpliga eller ineffektiva processer kommer då per 
definition inte att räknas som prioriteringsprocesser, även om de motsvarar 
övriga kriterier på en prioriteringsprocess. En normativ definition av begreppet 
prioritering skulle t ex kunna innebära att ett beslut som uppfattas som orättvist 
inte kommer att räknas som ett prioriteringsbeslut, just därför att det betraktas 
som orättvist.  
 
I denna skrift har syftet varit ett annat, nämligen att skapa en neutral 
terminologi. Syftet har varit att skapa kriterier med vars hjälp vi kan klassificera 
olika beslut. För att uttrycka det lite metaforiskt, vi försöker skapa ett antal fack 
i vilka vi kan sortera in olika typer av beslut. Givet resultatet av vår analys kan 
vi sedan klassificera vissa beslut som fördelning, andra som prioritering, några 
som ransonering och slutligen andra som t ex besparing. En sådan klassificering 
tar ingen hänsyn till om det är bra, rationella eller effektiva beslut. De beslut 
eller processer som kommer att kunna räknas som prioritering eller ransonering 
kan vara både ineffektiva och etiskt olämpliga. Det kan med andra ord finnas 
både goda och dåliga exempel på prioritering respektive ransonering.  
 
Den fråga vi avser att besvara handlar således inte om vad som kännetecknar ett 
lämpligt, bra eller effektivt prioriteringsbeslut. Den handlar om vilka beslut 
(aktiviteter eller processer) vi skall benämna fördelning, prioritering respektive 
ransonering.  
 
1.2.2 Skillnad begrepp – teori 
Det andra klargörandet berör skillnaden mellan begrepp och teorier. Låt oss 
illustrera denna skillnad genom att använda begreppet “hälsa”. När vi talar om 
teorier om hälsa handlar det om något annat än då vi talar om begreppet “hälsa”. 
Det är vanligt att forskare intresserar sig för olika aspekter på hälsa, t ex vad 
som orsakar ohälsa, hur ohälsan är fördelad i befolkningen, hur vi bäst främjar 
hälsa, hur vi effektivast åtgärdar ohälsa, vad hälsa betyder för människor eller 
hur ohälsa påverkar människors livssituation. Det handlar då om teorier om 
hälsa. Svar på dessa frågor är fundamentala för en ansvarsfull hälso- och 
sjukvård. 
 
En del hälsoteoretiker är dock i första hand intresserade av själva begreppet 
“hälsa”. De söker svar på frågor av typen: “Vad är det närmare bestämt vi syftar 
på när vi säger att någon är vid hälsa eller att någon saknar hälsa? Vad är det 
som vi skall främja när vi skall främja hälsa?”  
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Hälsoteoretikernas analyser leder fram till definitioner av begreppet “hälsa” och 
definitionerna anger kriterier med vilkas hjälp vi kan besvara sådana frågor.  
 
På samma sätt söker vi genom analys av begreppen  “fördelning”, “prioritering” 
och “ransonering” svar på frågor som “vad är det vi syftar på när vi använder 
dessa termer? Vad bör känneteckna det som vi benämner fördelning, prioritering 
respektive ransonering? Vad bör känneteckna en öppen prioritering?” Vi söker 
inte svar på frågor om hur prioriteringar sker idag, hur vi lämpligast utför 
prioriteringar, hur en bra öppen prioriteringsprocess bör se ut eller vilka 
konsekvenserna blir av olika prioriteringsbeslut. Sådana frågor är viktiga men de 
kan inte besvaras enbart med en begreppsanalys.   
 
 
1.3 Åtgärder i en situation av knapphet 
 
Uppfattningen att resurserna är knappa utgör utgångspunkten för många 
diskussioner om resursfördelning. Vi kan skilja mellan två situationer av 
knapphet inom vård och omsorg. För det första en situation där vi kan möta alla 
behov fullt ut men inte samtidigt. För det andra en situation där vi inte kan möta 
alla behov fullt ut utan endera tvingas välja bort de mindre angelägna eller avstå 
ifrån att optimalt åtgärda en del behov.  
 
I den första situationen kommer alla att få sina behov helt åtgärdade men inte 
samtidigt utan i en viss ordning där några sätts före och andra senareläggs. Detta 
är en välkänd och i många fall oundviklig situation. En intervju med en 
sjuksköterska illustrerar en sådan situation (Höglund, A.T. 2003, s. 26-27).  
 

Det är hennes första ensamma kväll på avdelningen. Där fanns en man som var 
döende och frun som vakade, en ung flicka hade smärtor från ett bukmigrän, en 
astmatiker behövde hjälp med ett astmaanfall, en patient blödde mycket och 
behövde blod. Personalen meddelar att de tror att den döende mannen har gått 
bort. 
 

Sjuksköterskan kommer under kvällens lopp att åtgärda samtliga personers 
behov, men de kan inte få dem åtgärdade samtidigt. Sjuksköterskan måste skapa 
en arbetsordning där behoven åtgärdas i tur och ordning. Prioritering i denna 
situation handlar om att skapa en sådan ordning.  
  
I den andra situationen räcker inte resurserna till för att tillfredsställa alla behov. 
I en sådan situation kan vi i princip välja mellan flera alternativ: 
 
1. åtgärda alla behov men inget optimalt, 
2. åtgärda en del behov optimalt, andra inte alls, 
3. åtgärda en del behov optimalt, åtgärda andra enbart till någon grad. 
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Prioritering i en sådan situation innebär att vi rangordnar behoven – vi skapar en 
prioriteringsordning – och anger sedan vilka behov som skall åtgärdas optimalt, 
till en viss grad eller inte alls.  
 
Listan på alternativ kan utökas och den kan preciseras ytterligare men den är 
tillräcklig för att illustrera mångfalden. Aktiviteterna har kommit att få olika 
benämningar i olika sammanhang. Vi talar om fördelning av resurser mellan 
olika mottagare med avseende på vårdbehov (SOU 1996:163). Vi talar om 
prioriteringar (SOU 1995:5). En benämning som inte är så vanlig i detta 
sammanhang är ransonering (Kjellstrand 1990). Men som vi skall se passar den 
vanliga betydelsen hos begreppet ransonering in i detta sammanhang. I det 
engelska språket förekommer termer som “allocation” (Buchanan 1996), 
“rationing” (Ham och Coulter 2001) och “priority setting” (Olsen 1997). Frågan 
blir nu vilka av ovanstående principiella aktiviteter vi skall benämna fördelning, 
prioritering respektive ransonering. (Svaret får vi i kapitel 5.) 
 
 
2. BEGREPPET FÖRDELNING 
 
I detta kapitel kommer vi att fokusera på begreppet “fördelning”. Vi är alla 
bekanta med att vi behöver fördela vår dagliga tid eller våra resurser mellan 
olika aktiviteter rörande familj, arbete, fritid, etc. Vi är också vana vid att 
använda ordet fördelning i vår vardag. Den fråga vi skall behandla i detta kapitel 
rör begreppet “fördelning” i samband med fördelning av resurser inom vård och 
omsorg. Vad menar vi då vi talar om fördelning av resurser?  
 
Resultatet av begreppsanalysen kan sammanfattas i en rad påståenden som 
kommer att förklaras i den efterföljande texten. 
 
1. Med termen “fördelning” kan vi endera syfta på en process där något fördelas, 
eller på ett tillstånd som är resultatet av en process.  
 
2. Det som fördelas kallas fördelningsobjekt. 
 
3. Standardformen av fördelning som process innebär att det som utgör 
fördelningsobjekt delas upp och delas ut till olika mottagare som t ex sjukhus, 
vårdcentraler, kliniker, patienter eller brukare.  
 
4. Avgörande kriterier för om beslut skall räknas som fördelning är att de är 
medvetna och mottagarna kända. 



5 

 
5. Processer kan vara av två slag – planerade eller oplanerade. Den planerade 
processen kännetecknas av att deltagarna i processen har en gemensam 
målsättning att komma fram till ett resultat. Den oplanerade processen kan 
innehålla moment av slump eller sakna sammanhängande målsättning. 
  
6. Med termen “fördelning” kan vi även syfta på ett tillstånd. Vi betraktar då ett 
visst tillstånd ur fördelningssynpunkt – hur det som utgör fördelningsobjektet är 
fördelat mellan olika mottagare. Vid denna användning av termen “fördelning” 
finns inga krav på att processen som leder fram till tillståndet innehåller 
medvetna val. 
 
I detta kapitel analyserar vi begreppet fördelning utan att gå in på tänkbara 
former för fördelning som t ex prioritering eller ransonering. I praktiken skulle 
en ren fördelning kräva att vi har tillräckligt med resurser. En sådan situation 
måste dock betraktas som ytterst sällsynt, framför allt inom vård och omsorg. En 
rationell fördelning när det råder knapphet på resurser kräver prioritering eller 
ransonering.  
 
Även om knappheten på resurser inom vård och omsorg är orsak till det stora 
intresset för hur resurserna bäst fördelas är varken begreppet “fördelning” eller 
begreppet “prioritering” begränsat till situationer av knapphet. Frågor om hur 
resurser bäst fördelas kan vara lika aktuella vid situationer av överskott. Vid 
fördelning av ett överskott kan t ex frågan uppstå om vad eller vem som i första 
hand skall få tillgång till överskottet. 
 
 
2.1 Fördelning som process 
 
Termen “fördelning” brukar användas i två skilda huvudbetydelser – dels för att 
beteckna ett beslut eller en process och dels för att beteckna ett resultat eller 
tillstånd. När en betraktare av en fördelning påstår att “vid fördelningen av de 
knappa vårdresurserna har de inte följt de angivna riktlinjerna”, handlar det om 
fördelning som process. Betraktaren syftar på själva fördelningsprocessen. När 
betraktaren å andra sidan hävdar att “fördelningen är inte rättvis därför att vissa 
grupper är förfördelade” handlar det om fördelning som tillstånd. Termen 
“fördelning” används här för att beteckna ett tillstånd som kännetecknas av att 
några har för lite i jämförelse med andra. I denna rapport kommer fokus i första 
hand att ligga på fördelning som process. 
 
Vi kan fatta beslut om fördelning av något på olika nivåer och det kan handla 
om att fördela olika saker.  
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För att ta några exempel: handläggaren fördelar resurser mellan olika brukare, 
sjuksköterskan fördelar sin tid mellan patienter eller mellan patienter och 
administration; klinikchefen fördelar personella resurser mellan avdelningarna; 
den politiska nämnden fördelar ekonomiska resurser mellan vårdcentraler.  
 
Fördelningen av något innebär i regel processer av olika slag innehållande t ex 
diskussioner, beslut och genomförande. Det är därför nödvändigt att säga något 
om begreppet process. Termen “process” kan användas i två huvudbetydelser, 
dels syftande på en planerad verksamhet och dels syftande på något oplanerat 
(Buchanan 1996). I den första betydelsen handlar det om en rad av händelser 
som involverar medvetna beslut. Det gemensamma hos dessa beslut är den 
yttersta avsikten att komma fram till ett resultat, t ex ett beslut om fördelning av 
resurser. De som deltar i processen har alla för avsikt att uppnå ett 
fördelningsresultat av något slag. Det kan vara fråga om fördelning av en given 
budget där flera aktörer är inblandade. Det handlar här om en planerad process. 
 
En process kan också vara oplanerad. Det handlar då om en rad av händelser 
som är oförutsedda, där sluttillståndet är en följd av slump eller följden av ett 
antal individuella handlingar utan inbördes samordning. Här förekommer inget 
gemensamt avsett resultat. Typexemplet är processer som sker i naturen, t ex 
förändringar i vädret, klimatförändringar eller nedbrytningsprocesser. 
Fördelningen på en fri marknad kan utgöra ett annat exempel. Enskilda individer 
köper och säljer utan inbördes samordning vilket leder till en fördelning som 
inte är planerad. I denna rapport kommer vi endast att diskutera planerade 
processer.  
 
Med termen “process” kan vi syfta på hela skeendet vid fördelning av resurser – 
inte bara på själva besluten utan också på alla de olika åtgärder som krävs för att 
t ex genomföra besluten. I denna skrift kommer vi dock inte att beröra 
genomförandefasen. När vi talar om fördelnings-, prioriterings- respektive 
ransoneringsprocess avser vi endast ingående beslut samt de resonemang eller 
diskussioner som föregår besluten.  
 
 
2.2 Fördelningsobjekt  
 
En fördelning innebär alltid en fördelning av något. Det kan handla om att 
fördela sin tid mellan olika aktiviteter, det kan handla om att fördela 
ekonomiska, personella eller materiella resurser. Men det kan även handla om 
fördelning av t ex hälsa, ohälsa, sjukdom, skada eller risker. Det som fördelas 
kommer i denna rapport att benämnas fördelningsobjekt. Vid en fördelning av 
ekonomiska resurser mellan t ex olika kliniker utgör “ekonomiska resurser” 
fördelningsobjektet. 
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Oftast använder vi samma fördelningsobjekt både när vi fördelar (fördelning 
som process) och när vi betraktar resultatet eller tillståndet (fördelning som 
tillstånd). Vi kan t ex besluta om att fördela ekonomiska resurser mellan några 
vårdcentraler och sedan granska resultatet genom att undersöka vilka 
ekonomiska resurser respektive vårdcentral nu faktiskt förfogar över. Det är 
dock fullt möjligt att använda olika fördelningsobjekt i olika skeden. Betrakta 
följande fiktiva påstående: “det föreslagna sättet att fördela de ekonomiska 
resurserna mellan primärvård och slutenvård kommer inte att märkbart påverka 
ohälsans fördelning bland befolkningen”. I påståendet ingår fördelning både som 
process (det föreslagna sättet) och som tillstånd (ohälsans fördelning). Vid 
fördelning som process utgörs fördelningsobjektet av ekonomiska resurser 
medan fördelningen som tillstånd har ohälsa som fördelningsobjekt.  
 
 
2.3 Den vanliga betydelsen hos termen “fördela” 
 
Att fördela innebär normalt ett medvetet beslut att dela upp och dela ut något  
(t ex resurser) till två eller flera mottagare. Fördelning av resurser inom vård och 
omsorg kan ske mellan geografiska områden, sjukhus, boendeformer, kliniker, 
vårdcentraler, patient/brukarkategorier o s v Standardformen av fördelning 
innebär att något medvetet delas upp mellan två eller flera mottagare samt att 
respektive del delas ut till mottagarna. 
 
De exempel på fördelning som vi presenterade tidigare illustrerar den vanliga 
meningen hos termen. Sjuksköterskan gör inte enbart en uppdelning av sin tid på 
papperet utan ägnar faktiskt tid åt patienterna. Klinikchefens fördelning av de 
personella resurserna innebär i praktiken att personalen kommer att tjänstgöra 
enligt intentionerna. Den politiska nämndens fördelning av de ekonomiska 
resurserna innebär att vårdcentralerna också får tillgång till resurserna. 
 
2.3.1 Avvikelser från den vanliga meningen hos termen “fördela” 
Avvikelser från den vanliga meningen hos termen “fördela” kan förekomma på 
åtminstone två punkter. För det första kan termen ibland användas i en 
begränsad betydelse där den endast betecknar beslutet att dela upp vad som 
utgör fördelningsobjektet (t ex ekonomiska resurser). I dessa fall använder vi 
termen “fördelning” för att beteckna beslutet om hur uppdelningen skall se ut. 
Ett exempel på detta är då arbetsledaren gör ett arbetsschema där hon fördelar 
personalens tid. Hon gör här endast en uppdelning på papperet. Själva 
“utdelningen” av tiden gör sedan personalen.    
 
För det andra kan avvikelsen beröra en innehållslig aspekt av fördelningen. Den 
vanliga meningen hos termen “fördela” innebär att alla mottagare får någon del 
av fördelningsobjektet.  
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Termen “dela upp” kan dock användas i en vid mening som innebär att någon 
potentiell mottagare blir helt utan. Vi skulle t ex kunna fördela en ekonomisk 
resurs X mellan A och B på så sätt att A får hela X medan B får ingenting. Vad 
som ändå berättigar oss till att betrakta en sådan uppdelning som fördelning är 
det faktum att den som blivit utan, B i detta fall, har funnits med i 
övervägandena som ett alternativ. Vår normala användning av termen ”dela upp” 
inkluderar sådana överväganden. Att dela upp något mellan t ex två potentiella 
mottagare innebär att båda mottagarna till en viss grad är föremål för reflektion. 
Vid t ex ett uppköp av vissa behandlingar inom primärvården kan hela uppköpet 
gå till den offentliga vården medan det privata alternativet blir utan.  
 
 
2.4 Avgörande kriterium 
 
Att medvetet överväga alternativ är ett avgörande kriterium. För att en process 
skall kunna betecknas som en fördelning måste den innehålla ett medvetet val 
mellan alternativen. Att enbart dela ut en given resurs till en enskild mottagare 
bör inte betraktas som en fördelning. Att t ex ge en slant till tiggaren framför dig 
men inte till den för dig okände tiggaren bakom hörnet kan inte betecknas som 
en (planerad) fördelning mellan tiggarna. Har du däremot två tiggare framför dig 
och beslutar att ge en delbar summa endast till den ene kan vi beteckna 
tilldelningen som en (planerad) fördelning mellan de två tiggarna. Inom hälso- 
och sjukvården kan den politiska nämnden besluta att satsa på en viss sektor,  
t ex psykiatrin, och tilldela den extra resurser. För att vi ska kunna kalla detta för 
en fördelning måste nämnden ha övervägt andra alternativ. Har den inte det får 
vi benämna beslutet för utdelning eller tilldelning.   
 
 
2.5 Fördelning som tillstånd 
 
Saken är dock annorlunda när det handlar om fördelning som tillstånd. Det 
tillstånd vi betraktar ur fördelningssynpunkt kan vara en konsekvens av 
medvetna beslut med avsikt att åstadkomma en viss fördelning, d v s 
konsekvens av en planerad process, men det behöver inte vara det. Tillståndet 
kan vara en följd av en process som innehåller både slump, omedvetna 
handlingar samt medvetna handlingar med andra avsikter, d v s resultat av en 
oplanerad process. Oavsett hur resultatet har kommit till stånd kan vi betrakta 
tillståndet som en fördelning. I detta fall gäller inte kravet på att samtliga 
mottagare skall ha funnits med i övervägandena som föregick beslutet för att vi 
skall betrakta resultatet som en fördelning. När vi bedömer en fördelning som 
tillstånd ser vi endast till vad olika mottagare har i relation till varandra.  
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Däremot måste vi ställa kravet på att de alternativ (t ex personer, grupper eller 
vårdenheter) som ingår i bedömningen av tillståndet rimligtvis skulle ha kunnat 
vara mottagare. Om t ex tre kusiner delar på ett arv kan vi när vi jämför vad var 
och en har erhållit tala om en fördelning mellan dem även om någon av 
kusinerna har blivit helt utan. Men vi kan inte tala om en fördelning av arvet 
mellan kusinerna och någon helt utomstående, t ex grannens barn, eftersom de 
aldrig kommit ifråga för att få del av arvet. Inom hälso- och sjukvårdsområdet 
kan vi betrakta resultatet av landstingets fördelning av sina resurser mellan t ex 
sjukhus, kliniker eller vårdcentraler. Vi jämför då vilka resurser enheterna har i 
förhållande till varandra. Däremot kan vi inte jämföra landstingets enheter med 
utomstående enheter där hela det ekonomiska ansvaret ligger hos andra (t ex 
kommunala enheter) och samtidigt tala om fördelning av landstingets resurser. 
De kommunala enheter som här avses skulle aldrig komma ifråga i en fördelning 
av landstingets resurser.  Skulle det däremot finnas en tredje part, t ex staten, som 
distribuerar resurser mellan landstingens och kommunernas ansvarsområden kan 
vi tala om fördelning då vi jämför de båda ansvarsområdena.  
 
 
2.6 Värderingskriterier 
 
Vi är oftast inte enbart intresserade av hur en fördelning rent praktiskt skall 
genomföras eller hur ett fördelningsresultat rent faktiskt ser ut. Vi är också i 
regel intresserade av att bedöma eller värdera processen eller resultatet. För detta 
ändamål behöver vi kriterier. Bedömningskriteriet ger vägledning för 
bedömning eller värdering av processen och fördelningsobjektet kan ingå i 
bedömningskriteriet. Det kan t ex handla om att bedöma i vilken grad som 
fördelningsobjektet är fördelade på ett etiskt försvarbart sätt. 
Bedömningskriteriet kan avse både processen och tillståndet och kan bestå av 
etiska principer, t ex den av prioriteringsutredningen föreslagna etiska 
plattformen med de tre principerna Människovärdesprincipen, Behov- eller 
solidaritetsprincipen samt Kostnadseffektivitetsprincipen. 
 
Vi kan i vissa situationer bedöma en fördelning som tillstånd genom att bedöma 
processen som har fört fram till tillståndet. Vi skulle t ex kunna anse att om 
processen är rättvis är också tillståndet rättvist oavsett om en del har fått mycket 
och andra litet. Ett typexempel på detta kan vi hämta från allmänna politiska val. 
Ett valresultat betraktas som rättvist, oavsett mandatfördelning eller vad vi 
tycker om resultatet, om själva valprocessen har gått rätt till. På samma sätt 
skulle resultatet av en prioriteringsprocess, som t ex innehåller inslag av 
medborgarmedverkan, kunna accepteras av flertalet därför att själva processen 
upplevs som legitim. Det omvända kan också förekomma även om det är mindre 
vanligt.  
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Vi skulle kunna bedöma en fördelning som process genom att bedöma det 
tillstånd som utgör resultatet. Om tillståndet anses rättvist betraktas även 
processen som rättvis enbart därför att tillståndet anses vara rättvist.  
 
 
2.7 Formella definitioner av begreppet fördelning 
 
Vi har beskrivit begreppet “fördelning” genom att ange och förtydliga viktiga 
kännetecken som process, tillstånd, fördelningsobjekt och standardform. För att 
motsvara de filosofiska kraven på exakthet i analysen och underlätta tolkningen 
av resultatet kan det vara lämpligt att avsluta med formella definitioner.  
  

• Processen P innebär en fördelning av X i den utsträckning P utförs i syfte 
att dela upp eller dela ut X mellan två eller flera mottagare.  

 
• Tillståndet T innebär en fördelning av X i den utsträckning delar av X 

tillfallit två eller flera mottagare, alternativt att X endast tillfallit en 
mottagare men delar av X kunde rimligen ha tillfallit ytterligare minst en 
mottagare. 

 
 
3. PRIORITERING 
 
I detta kapitel kommer fokus att ligga på begreppet “prioritering”. Vilka beslut 
som kan ingå i en prioriteringsprocess kommer att utgöra den centrala frågan. 
Kapitlet innehåller även en diskussion om grunderna för prioritering samt vad 
som kännetecknar horisontella och vertikala prioriteringar. Ett särskilt avsnitt 
kommer att ägnas åt begreppet “öppen prioritering”. Men det är naturligt att 
börja med analysen av begreppet “prioritering”.  
 
 
3.1 Begreppet prioritering 
 
Låt oss starta med att uttrycka prioriteringsbegreppets innehåll i en kortfattat 
men kärnfull formulering: 
 
Att prioritera innebär att rangordna eller välja ut.  
 
1. Att prioritera innebär att rangordna olika alternativ. Rangordningen kan ske på 
olika nivåer och beröra två eller flera alternativ.  
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Det skulle kunna handla om att på den politiska nivån rangordna behov hos 
olika befolkningsgrupper, att inom en klinik rangordna vårdbehov eller att på 
individnivå rangordna olika aktiviteter genom att göra en arbetsordning (som 
exemplet med sjuksköterskan som hade att prioritera mellan några patienter på 
sin avdelning). 
 
2. Prioritering innebär också att utifrån rangordningen välja ut de alternativ som 
skall sättas före och åtgärdas framför de alternativ som skall senareläggas eller 
inte åtgärdas alls. Ett exempel på det senare utgör förslaget att behandling för 
godartade hudtumörer utan symtom inte skall ingå i landstingets vårdutbud. 
Valet kan också handla om vilka alternativ som skall åtgärdas optimalt 
respektive endast till viss del. Exempel på det senare är indikationsskärpningar 
(för t ex lindrig hösnuva), begränsning av operation till det ena ögat och 
slopande av efterkontroller (Landstinget i Östergötland, http://e.lio.se). 
  
Prioritering innebär således endera enbart rangordning (punkt 1) eller 
rangordning och “välja ut” (punkt 2). Däremot ingår inte beslut om vad som 
skall ske med de vårdbehov som valts ut. Beslut om att t ex inte optimalt åtgärda 
behov ingår inte i prioriteringsbegreppet utan kommer att betecknas ransonering 
(se kapitel 4). Vi måste dock ställa vissa krav för att en rangordning respektive 
ett val skall kunna räknas som prioritering. Vilka dessa krav är skall vi nu 
försöka kartlägga med en fördjupad analys av begreppet “prioritering”. Vi startar 
med en kort historik om begreppet. 
 
3.1.1 Kort historik 
“Prioritera” betyder enligt Nationalencyklopedin “ge företräde åt”. Ordet lär ha 
funnits i bruk sedan början av 1800-talet. Det har förmodligen bildats från det 
juridiska “prioritet” vilket betyder företrädes- eller förmånsrätt. Termen 
“prioritet” i sin tur har rötter i det latinska prior som betyder “den främre” eller 
“den bättre”. Det moderna “prioritera” eller substantivet “prioritering” kan 
förekomma inom flera olika områden. I denna rapport kommer vi dock att 
analysera begreppet prioritering inom området vård och omsorg.  
 
3.1.2 Prioriteringsutredningens formuleringar säger inte allt  
Prioriteringsutredningen fick i uppdrag att även klargöra prioriteringsbegreppet. 
Utredningen karaktäriserar begreppet prioritering med formuleringarna 
“prioritera betyder att sätta före”, “prioritering innebär att något väljs och att 
annat väljs bort” (SOU 1995:5, s. 45). 
 
Det tycks vara vanligt att använda termen “prioritering” på detta sätt. Prioriterar 
vi sjukdomsgrupp A före sjukdomsgrupp B innebär det att A går före B vid t ex 
resursfördelning. Utredningens formuleringar är troligen i första hand till för att 
ange vilka aktiviteter som riktlinjerna är avsedda för.  
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Formuleringarna säger därför inte allt om prioriteringsbegreppet. För det första 
utgör inte alla former av “sätta före” prioritering. Att ge en person med 
vårdbehov företräde framför en person utan vårdbehov kan inte betraktas som en 
prioritering mellan vårdbehov. Ett exempel på detta utgör läkaren som bedömer 
att person A, till skillnad mot person B, har behov att bli undersökt av en 
specialist och därför skriver en remiss för A men inte för B. Vi kan nu inte säga 
att läkaren har prioriterat A i förhållande till B, när det gäller remisser, eftersom 
B inte bedömdes vara i behov av att bli undersökt av specialist. 
 
För det andra utgör inte alla val en prioritering. Att t ex välja bort behandlingar 
därför att de i sig anses vara etiskt problematiska (t ex aktiv eutanasi) eller för 
att vi inte är säkra på att de är till nytta för patienten (t ex screening för 
prostatacancer), kan inte betecknas som en prioritering. 
En fullständig definition av prioriteringsbegreppet kräver därför ytterligare 
analys.  
 
3.1.3 Prioriteringsobjekt – det som vi rangordnar 
En prioritering innebär alltid att vi prioriterar mellan något, d v s vi gör en 
rangordning mellan två eller flera saker. Vi kan t ex prioritera mellan individer, 
åtgärder, sjukdomsgrupper, kliniker, vårdcentraler, sjukhus, boende o s v. Det 
som vi prioriterar mellan kommer här att benämnas prioriteringsobjekt. När vi  
t ex prioriterar mellan olika sjukdomsgrupper utgör sjukdomsgrupp 
prioriteringsobjektet. Ett ofta använt prioriteringsobjekt är kombinationer av 
hälsotillstånd och åtgärd/insats. 
 
Det är vanligt att rangordna olika alternativ på så sätt att alla alternativen får 
olika positioner på listan. En klinik kan t ex ha fått till uppgift att rangordna 
sjukdomstillstånd inom en sjukdomsgrupp i tio grupper. Vi får då en 
rangordningslista på tio positioner. För att en rangordning skall räknas som en 
prioritering behöver vi dock inte göra en fullständig lista där alla alternativ får 
olika positioner. Vi kan i princip göra en enklare rangordning. Vi kan sätta det 
ena sjukdomstillståndet före alla de andra utan att inbördes rangordna de andra. 
Vi får då en rangordningslista med enbart två positioner – det angelägna 
tillståndet och de övriga sammanslagna i en klump.   
 
3.1.4 Prioriteringskriterium – det som vägleder rangordningen 
Att prioritera mellan olika alternativ innebär att vi jämför de olika alternativen 
och sedan rangordnar dem. Jämförelsen innebär att vi rangordnar eller 
prioriterar med avseende på något. Vi använder i regel kriterier av något slag 
som vägledning vid rangordningen. Vilka kriterier vi skall använda kommer att 
avgöras av den värdegrund som vi utgår ifrån. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) skall vi utgå ifrån de tre principerna Människovärdesprincipen, Behovs- 
eller solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen.  
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Det betyder att vi bör prioritera (rangordna) med avseende på behov eller 
kostnadseffektivitet men inte med avseende på personliga egenskaper som ålder, 
kön eller social status.  
 
Själva prioriteringsbegreppet är dock inte begränsat till dessa kriterier. Använder 
vi en annan värdegrund kommer vi att prioritera med avseende på andra 
kriterier. Det som vi gör en prioritering med avseende på kommer i 
fortsättningen att benämnas prioriteringskriterium. I de fall då vi t ex prioriterar 
med avseende på behov utgör behov prioriteringskriteriet. 
 
Det kan inträffa att det vi prioriterar med avseende på är identiskt med det som 
vi prioriterar mellan, eller med andra ord, prioriteringskriteriet är identiskt med 
prioriteringsobjektet. Detta inträffar då vi talar om att prioritera mellan behov 
med avseende på behov. Men det vanligaste torde vara att det vi prioriterar med 
avseende på är något annat än det vi prioriterar mellan. Vi kan t ex prioritera 
mellan olika sjukdomsgrupper med avseende på behovens storlek.  
 
3.1.5 Prioriteringskriteriets två dimensioner – vad och hur 
Vad vi prioriterar med avseende på har här betecknats prioriteringskriterium. 
Vad som bör utgöra prioriteringskriterium är i grunden en etisk fråga. Det 
bestäms av de etiska principer eller riktlinjer som är avsedda att vägleda 
besluten.  
 
Prioriteringskriteriet består av två dimensioner – kvalitativ och kvantitativ. Den 
kvalitativa dimensionen berör vad vi bör ta hänsyn till då vi prioriterar. Den 
kvantitativa dimensionen berör anvisningar om hur vi bör välja mellan det vi 
skall prioritera med avseende på. Vi kan illustrera de bägge dimensionerna med 
uttrycket “störst vårdbehov bör få vård först”. Detta prioriteringskriterium anger 
vårdbehov som den kvalitativa dimensionen och “störst” som den kvantitativa 
dimensionen, d v s hur vi skall välja mellan vårdbehoven.  
 
3.1.6 Alla former av rangordning utgör inte prioritering 
Låt oss betrakta ett standardexempel på prioritering. Röntgenläkaren har ett 
antal remisser som hon måste ta ställning till. Läkaren granskar dem alla och gör 
sedan en rangordning mellan dem med avseende på behovets storlek, d v s 
sjukdomens eller skadans svårighetsgrad.  
 
Övervägda alternativ. Standardexemplet illustrerar att prioritera innebär att 
rangordna alternativ. Läkaren bedömer att alla remisser skall bli föremål för 
åtgärd och det är hennes uppgift att ange ordningen. Rangordningen i sin tur 
innebär att alternativen är övervägda, d v s prioriteringsobjekten är jämförda. Vi 
kan t ex inte säga att vi har rangordnat A före B om vi aldrig övervägt B. Vi kan 
illustrera detta krav genom följande exempel.  
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En politisk nämnd står inför valet att fördela en given resurs mellan låt oss säga 
psykiska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Efter att ha övervägt de två 
alternativen beslutar nämnden att låta hjärt-kärlsjukdomar få hela den aktuella 
resursen. Nämnden har prioriterat hjärt-kärlsjukdomar före psykiska sjukdomar i 
detta exempel. 
 
I ett annat exempel har vi ett mindre realistiskt scenario. Här har den politiska 
nämnden beslutat att ge den aktuella resursen till hjärt-kärlsjukdomar utan att 
överväga andra alternativ – utan att jämföra t ex vårdbehovens storlek med 
andra sjukdomsgrupper. Här finns med andra ord ingen rangordning mellan 
sjukdomsgrupper. Vi kan därför inte säga att nämnden har prioriterat hjärt-
kärlsjukdomar i detta fall. Ett vanligt uttryck för att benämna nämndens 
agerande är “satsa på”. Nämnden har i detta exempel satsat på hjärt-
kärlsjukdomar men inte prioriterat dessa sjukdomar.  
 
Även i det första exemplet kan vi säga att nämnden satsat på hjärt-kärlsjukdomar 
men satsningen har i detta fall föregåtts av en medveten rangordning mellan 
sjukdomsgrupper. Den har föregåtts av en prioritering. I det andra exemplet har 
nämnden däremot gjort en satsning men utan att göra en prioritering. Exemplen 
illustrerar att prioritering och “satsa på” inte är samma sak även om de kan 
förekomma i en och samma situation. 
  
Relevanta alternativ – behov och verksamma åtgärder.  Varje medveten 
rangordning innebär dock inte en prioritering. Förutom att den måste inkludera 
ett övervägande av alternativ – en jämförelse mellan prioriteringsobjekten – 
måste vi även ställa vissa krav på alternativen. De måste vara relevanta i 
betydelsen att de skulle ha kunnat komma ifråga. Antag att vi har en situation 
där sjuksköterskan på vårdcentralen tar emot telefonsamtal från två personer. 
Hon bedömer att person A har behov av att bli undersökt av läkare snarast 
medan person B inte har detta behov utan kan avvakta och återkomma om 
tillståndet förvärras. Vi kan inte här säga att sjuksköterskan har prioriterat A före 
B. Anledning till detta är att B:s tillstånd, enligt bedömningen, i nuläget inte 
föranleder ett läkarbesök. B bedöms inte ha ett vårdbehov och behöver därför 
inte bli undersökt av läkare.  
 
Beslutet att fördela resursen till den person som har behov men inte till den 
person som inte har behov kan inte betecknas som en prioritering av behov. Det 
handlar här inte om att rangordna behov. Beslutet att avstå ifrån att ge vård till 
en person utan behov av vård grundar sig inte i en jämförelse mellan olika 
behov, utan i rationella överväganden avseende rätt användning av resurser (vi 
slösar inte med resurser där de inte behövs). Handlar rangordningen däremot om 
två behov som kan åtgärdas var för sig men inte samtidigt eller tillsammans, 
innebär beslutet att åtgärda det ena behovet före det andra en prioritering.  
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Om sjuksköterskan i exemplet ovan hade gjort bedömningen att både A och B 
har behov av att bli undersökt av läkare men att A har störst behov och därför 
erbjudit A en läkartid före B, kan vi säga att hon har prioriterat A före B.  
 
För att en rangordning skall räknas som en prioritering är det med andra ord inte 
tillräckligt att den är medveten. Den bör även inkludera ett övervägande av 
relevanta alternativ, d v s en jämförelse mellan alternativ som samtliga skulle 
kunna komma ifråga. Beslutet att t ex inte ge en person tid hos läkaren därför att 
sjuksköterskan bedömer att personen i nuläget inte har behov av att träffa en 
läkare skall inte räknas som en prioritering. 
 
På liknande sätt måste vi resonera när det gäller behov som vi kan åtgärda i 
relation till behov som vi inte kan åtgärda på grund av det vetenskapliga 
kunskapsläget. Antag att vi har en situation där person A har ett vårdbehov som 
vi kan åtgärda och B har ett vårdbehov som vi inte kan åtgärda. I denna situation 
väljer vi att behandla A men inte B (det handlar här om botande behandling). Vi 
kan då inte säga att vi har prioriterat A före B angående en botande behandling, 
även om vi har valt att ge en sådan till A men inte B. Anledningen till detta är att 
B inte skulle ha kommit ifråga för (botande) behandling eftersom ingen sådan 
finns. 
 
En person utan behov kommer inte ifråga för behandling eller åtgärd. På samma 
sätt kommer inte en behandling att genomföras som är overksam – som inte är 
till tillräcklig nytta för patienten. Detta innebär att rangordningen mellan två 
behandlingar där den ena bedöms vara verksam och den andra overksam inte 
skall betraktas som en prioritering. Skulle däremot rangordningen stå mellan två 
behandlingar eller åtgärder som bägge bedöms vara till nytta för patienten 
innebär det att vi gör en prioritering när vi medvetet väljer den ena behandlingen 
eller åtgärden före den andra.  
 
Resonemanget ovan innehåller exempel med behov och verksamma 
behandlingar. Detta får inte tolkas så att själva begreppet “prioritering” är 
begränsat till dessa alternativ.  Prioriteringsbegreppet är i sig inte knutet till något 
särskilt objekt eller kriterium. 
 
3.1.7 Sammanfattande slutsats om begreppet prioritering 
Att prioritera innebär att rangordna eller välja ut. Prioritering handlar om att 
rangordna olika alternativ och på basis av denna rangordning göra ett val 
angående t ex vilka alternativ som skall sättas före, senareläggas, åtgärdas till en 
viss grad eller inte åtgärdas alls. 
 
Alla typer av rangordning eller alla sätt att välja kan dock inte räknas som 
prioritering.  
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Att t ex välja bort en typ av behandling eller åtgärd därför att den i sig anses 
vara etiskt problematisk eller att den inte bedöms vara till nytta för patienten kan 
inte betecknas som en prioritering. Vi måste ställa vissa krav för att en 
rangordning respektive ett val skall kunna räknas som prioritering.  
 
Resonemangen har lett fram till följande krav. För att en rangordning eller val 
mellan X och Y skall räknas som en prioritering måste följande två villkor vara 
uppfyllda: 
 
- X och Y är bägge övervägda, 
- X och Y utgör relevanta alternativ.  
 
Det sista villkoret innebär, som nämnts tidigare, att en rangordning mellan två 
alternativ utgör prioritering endast om bägge alternativen skulle ha kunna 
komma ifråga. Bägge villkoren är nödvändiga för att ett beslut skall räknas som 
en prioritering. Tillsammans utgör villkoren en tillräcklig betingelse för att en 
rangordning skall räknas som en prioritering. Detta betyder att alla beslut som 
innebär en rangordning och uppfyller de två villkoren skall räknas som 
prioritering oavsett vad som kännetecknar besluten för övrigt. I formuleringen 
av villkoren har vi använt endast två alternativ, X och Y. Det är underförstått att 
resonemangen gäller även i situationer där rangordningen involverar flera 
alternativ.  
 
Följande rangordningar (där behov eller åtgärder utgör objektet) skall inte 
räknas som prioritering:  
 
- mellan övervägt och icke övervägt behov,  
- mellan behov och tillstånd som inte utgör behov, 
- mellan behov vi kan åtgärda och behov vi inte kan åtgärda (på grund av t ex 

avsaknad av kunskap), och 
- mellan åtgärder som bedöms verksamma och åtgärder som bedöms 

overksamma. 
 
 
3.2. Vilka beslut ingår i en prioriteringsprocess? 
 
Normalt är det flera olika beslut inblandade i en prioritering. Att prioritera 
mellan t ex behov betyder att vi medvetet skapar en rangordning mellan 
behoven. Detta är ett viktigt inslag. Men vi är normalt inte nöjda med att enbart 
skapa en rangordning, vi vill ta ytterligare något eller några steg. Kombinationen 
av olika beslut bildar en fördelningsprocess. Vilka beslut som kommer att ingå i 
en process kan vara beroende av situationen. Vi kan illustrera detta genom att 
skilja mellan två olika situationer.  
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Situation 1: vi kan åtgärda alla behov optimalt men inte samtidigt. 
I denna situation får vi åtgärda behoven i en viss ordning. Det kan handla om en 
tillfällig resursbrist vid en stor olycka, vid temporär personalbrist eller när en ny 
metod introduceras. Denna typ av prioritering har alltid funnits och kommer 
alltid att finnas. Det är omöjligt att samtidigt ge vård eller omsorg till alla som 
behöver det. I en sådan situation består prioriteringsprocessen i princip av två 
beslut: 
 
- beslut om hur behoven skall rangordnas, 
- beslut om hur rangordningen skall tillämpas – t ex att åtgärda behoven enligt 

denna rangordning.  
 
I praktiken handlar det oftast om ett beslut – det som rör rangordningen. Den 
implicita utgångspunkten är då att behoven rangordnas efter den ordning som de 
skall åtgärdas. Men det förekommer att vi skiljer på de två besluten. Ett exempel 
på detta finner vi i prioriteringsutredningen Vårdens svåra val (SOU 1995:5). 
Utredningen föreslår en prioriteringsordning bestående av fem grupper (senare 
ändrad till fyra grupper) där t ex vård av livshotande akuta sjukdomar hamnar i 
den första gruppen och vård av andra skäl än sjukdom i femte gruppen. På 
frågan om hur denna ordning skall tillämpas förslår utredningen inte att grupp 1 
alltid går före de andra grupperna, utan att behovstäckningen skall vara större i 
grupp 1 än i övriga grupper. Med andra ord anser utredningen att sjukdom i t ex 
grupp 3 vid något tillfälle kan få gå före sjukdom i grupp 1. 
 
Situation 2: vi kan inte åtgärda alla behov. 
I denna situation förekommer behov som inte kan åtgärdas optimalt. I praktiken 
kan detta innebära ett nej till offentlig vård för vissa behov som patienten då får 
avstå ifrån eller åtgärda genom egenvård. I en sådan situation förekommer i 
princip tre olika typer av beslut. Den ena berör rangordningen av behoven. Den 
andra berör frågan om “välja ut”, d v s var linjen i denna rangordning skall dras 
som skiljer de behov som skall åtgärdas optimalt från de behov som inte skall 
åtgärdas optimalt. (Uttrycket att ”dra linjen” används här metaforiskt för att 
markera beslut om olika nivåer i rangordningen.) Den tredje typen av beslut 
berör frågan om vad som skall ske med behoven på de olika nivåerna.  
 
De två första besluten – rörande rangordning respektive valet (linjedragningen) 
– ingår i begreppet prioritering. Däremot ingår inte den tredje typen av beslut,  
d v s de beslut som berör vad som skall ske med de olika alternativen på bägge 
sidor om linjen. Den tredje typen av beslut kan beröra olika saker och ges olika 
innehåll. Den kan beröra behoven som hamnat ovanför linjen och innebära t ex 
att alla dessa behov skall åtgärdas optimalt efter den föreslagna rangordningen.  
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Den kan också beröra de behov som hamnat under linjen och innebära att de 
endast skall åtgärdas till viss del eller inte alls. I det senare fallet har vi en 
process som innehåller både prioritering och ransonering.  
 
3.2.1 Kombination av prioritering och ransonering 
När besluten berör de behov som hamnat under linjen handlar det om i vilken 
grad som behoven skall tillfredsställas – enbart till en viss grad eller inte alls. 
Beslutet att inte åtgärda behoven optimalt skall inte betraktas som ett 
prioriteringsbeslut utan som ett ransoneringsbeslut (mer om begreppet 
ransonering i kapitel 4). Detta betyder att då vi har en process där vi fattar alla 
tre typerna av beslut så gör vi dels en ransonering (beslut om att inte åtgärda 
vissa behov optimalt) och dels en prioritering (beslut om rangordning och val av 
de behov som skall respektive inte skall åtgärdas optimalt).  
 
I en situation där inte alla behov av vård eller omsorg kan åtgärdas fullt ut på 
grund av resursbrist kan fördelningsprocessen innehålla både prioriterings- och 
ransoneringsbeslut. Någon kan t ex besluta om att alla behov inte kan åtgärdas 
optimalt, göra en rangordning mellan de olika behoven samt utifrån 
rangordningen välja ut de behov som inte skall åtgärdas optimalt.  
 
Vi har här tre beslut: 
 
- beslut om att inte åtgärda alla behov optimalt – ransoneringsbeslut,  
- beslut om rangordning – prioriteringsbeslut, 
- beslut om att välja ut de behov som skall respektive inte skall åtgärdas 

optimalt – prioriteringsbeslut.   
 
I inledningsavsnittet presenterade vi tre alternativ som exempel på olika 
kombinationer av beslut i en situation då resurserna inte räcker till att åtgärda 
alla behov. Beslutet i alternativ 1 (åtgärda inget behov optimalt) utgör inte ett 
prioriteringsbeslut. Den typen av beslut kommer senare att benämnas 
ransoneringsbeslut. Alternativ 2 och 3 däremot innehåller prioriteringsbeslut. De 
innehåller beslut om rangordning samt om var i rangordningen linjen skall dras. 
Alternativ 2 och 3  innehåller även ransoneringsbeslut eftersom där ingår beslut 
om vad som skall ske på de bägge sidorna om linjen. 
 
3.2.2 Begränsat prioriteringsbegrepp 
Vi har här illustrerat att vid fördelning av knappa resurser då vi inte kan åtgärda 
alla behov fullt ut, kan prioriteringsbeslut förekomma i kombination med 
ransoneringsbeslut. Detta blir följden av att vi har begränsat begreppet 
prioritering till att endast omfatta rangordning av alternativen och beslutet att ur 
rangordningen välja ut det som skall sättas före (linjedragning).  
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Beslutet att t ex inte alls åtgärda (välja bort) något av de behov som hamnat 
under linjen betecknas inte som ett prioriteringsbeslut utan som ett 
ransoneringsbeslut. På just denna punkt kan vi finna olika åsikter i litteraturen. I 
den tidigare versionen av denna rapport (2002:4) betraktades beslutet att “välja 
bort” som ett prioriteringsbeslut. Även i prioriteringsutredningen betraktas ett 
sådant beslut som en prioritering. Vi finner uttryck för samma åsikt i Svenska 
Läkaresällskapets rapport “Öppna prioriteringar i hälso- och sjukvård” (sid 27). 
Däremot betraktas beslutet att “välja bort” som en ransonering i 
“Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004. Beslutsstöd för prioriteringar” 
(sid 17).  
 
I den här reviderade versionen betraktas alltså beslutet att “välja bort” som ett 
ransoneringsbeslut på samma sätt som i Socialstyrelsens riktlinjer. På denna 
punkt avviker den reviderade versionen från den ursprungliga versionen.  
 
3.2.3 Passiv prioritering 
De flesta prioriteringsbeslut torde ske innan åtgärder har vidtagits för att dela ut 
resurser eftersom besluten anger hur resurserna skall fördelas. Men det är också 
möjligt att tala om prioritering i efterhand – då fördelningen redan är gjord och 
vi betraktar resultatet. Vi har då vad som kan kallas för en passiv prioritering. 
Det handlar om att medvetet och fritt acceptera resultatet av en 
fördelningsprocess. Det kan t ex handla om att en potentiell mottagare har blivit 
utan något, eller har erhållit mindre jämfört med en annan mottagare. Men 
accepterandet av rangordningen mellan mottagarna måste vara medveten och 
frivillig i meningen att den som accepterar måste ha makt att ändra tillståndet. 
Ett exempel på denna typ av prioritering skulle vara då en politisk församling, 
som har makt att besluta om en förändring av ett fördelningsresultat, fattar ett 
medvetet beslut att inte ändra på resultatet.  
 
 
3.3. Grunder för prioritering 
 
En prioritering kan involvera viktiga beslut i den meningen att de får 
konsekvenser för människors hälsa och livskvalitet. Det är därför önskvärt att de 
är rationella och baserade på en stabil grund. Detta betyder att de bör vara 
baserade på fakta rörande prioriteringskriteriet, t ex behov eller olika 
behandlingars eller åtgärders relativa kostnadseffektivitet. Men även valet av 
fakta bör vara rationellt. Vilka fakta om behov vi bör utgå ifrån beror på 
resultatet av analysen av begreppet behov. Men huruvida de fakta som skall 
ligga till grund för prioriteringen bör vara fakta om behov beror i sin tur på vilka 
etiska principer som skall vägleda prioriteringsbesluten.  
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Behov är intressant endast om behovsprincipen är en princip som bör användas 
(ensam eller tillsammans med andra) för vägledning. Prioriteringens grunder 
innehåller med andra ord tre komponenter: fakta, begrepp och värden.  
 
Figur 1 Prioriteringens grunder 
 
 Värden: etiska principer.  
 
 Begrepp: “behov” och “kostnadseffektivitet”. 

 
Fakta: sjukdomens eller skadans svårighetsgrad, 
åtgärders kostnader i relation till effekt. 

 
Det existerar en hierarki mellan dem. Vi vet inte vilka fakta vi bör utgå ifrån 
innan den begreppsliga komponenten är analyserad. Vi vet inte vilka begrepp vi 
bör analysera innan värdekomponenten – den etiska plattformen – är klarlagd.  
 
De etiska principer som bildar värdegrund för prioriteringsbeslut ger oss vad 
som här har kallats prioriteringskriterium. Detta kriterium i sin tur innehåller i 
regel både kvalitativa (vad) och kvantitativa (hur) dimensioner. Detta betyder 
dock inte att prioriteringsbegreppet i sitt innehåll förutsätter ett visst 
prioriteringskriterium. För att ett beslut skall räknas som en prioritering är det 
tillräckligt med en övervägd rangordning i enlighet med ett relevant 
prioriteringskriterium. I princip kan vad som helst som är kopplat till människor 
utgöra prioriteringskriterium. Däremot ställs andra krav på en etiskt grundad 
prioritering. Prioriteringskriteriet måste då hämtas från etiska överväganden. 
 
3.3.1 Köprincipen som exempel på prioriteringskriterium  
En prioritering mellan behov eller personer kan t ex ske utan hänsyn till 
behovens karaktär. Ett exempel på detta är att följa principen ”först till 
kvarn…”. Här är det inte behovets karaktär som avgör prioriteringsordningen 
utan i vilken följd som personer med behov har kommit i kontakt med bedömare 
eller handläggare. I detta fall utgörs prioriteringskriteriet av principen ”först till 
kvarn…”. Principen kan benämnas köprincipen eftersom de sökande normalt 
bildar en kö och blir åtgärdade i den ordning de inträtt i kön. I brist på annan 
information kan det ibland uppfattas som acceptabelt att följa denna princip vid 
fördelning av resurser. (En kö kan spegla människors efterfrågan av vård eller 
omsorg. Efterfrågan kan därför utgöra en indikator på förekomsten av behov, 
men har vissa svagheter både angående behovets existens och 
angelägenhetsgrad, se Liss 2001.) 
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En kö kan uppstå som en konsekvens av ett fördelningsbeslut. Ett nedprioriterat 
område kan tilldelas resurser som långt ifrån täcker efterfrågan eller behoven. 
Samtidigt är det viktigt att notera att ordningen i en kö inte automatiskt är ett 
resultat av prioritering. En kö kan uppstå utan att den är ett resultat av att någon 
skapat ordningen genom medvetna val. Detta gäller en betydande del av de 
personer som köar för planerade operationer.  
 
3.3.2 Behov som prioriteringskriterium 
Prioriteringen kan naturligtvis även baseras på en bedömning av behovens 
karaktär, och så bör ske enligt § 2 i hälso- och sjukvårdslagen. Behovens storlek 
eller angelägenhetsgrad eller något annat hos dem kommer då att vara 
avgörande för hur de rangordnas. Prioriteringsordningen grundas med andra ord 
i en rangordning av behoven. Detta förutsätter att behoven på något sätt 
graderas. Att gradera behov innebär att tillskriva behovet ett värde. Det finns 
flera sätt att gradera behov och vilket sätt vi väljer vid en prioritering får 
konsekvenser för rangordningen och därmed för prioriteringsbesluten.   
 
Prioriteringsutredningen valde att gradera behoven i enlighet med sjukdomens 
och skadans svårighetsgrad: ju svårare sjukdom eller skada, desto större behov 
av vård. Svårighetsgraden i sin tur bör bedömas efter fyra parametrar: smärta, 
funktionsnedsättning, medicinsk prognos och existentiell nöd, enligt 
utredningen. Detta sätt att gradera behov får den konsekvensen att lidande som 
inte är orsakat av sjukdom eller skada, men som sjukvården kan åtgärda, får en 
låg gradering oavsett hur allvarligt lidandet är. Ett alternativt sätt att gradera 
behov hade varit att gradera efter lidandets svårighetsgrad utan att ta hänsyn till 
vad som orsakat det. Vad vi här pekar på är att en etiskt försvarbar prioritering 
förutsätter en etiskt försvarbar avgränsning av hälso- och sjukvårdens uppgift. I 
det avseendet ger den etiska plattform som prioriteringsutredningen presenterade 
knappast någon vägledning alls (Liss, 2003). 
 
Det faktum att de etiska riktlinjerna anger behovets storlek som 
prioriteringskriterium kan i vissa fall skapa spänningar i den praktiska 
sjukvården. Riktlinjerna innebär att prioriteringar bör ske med avseende på 
behov och efter behovets storlek. I en situation där väntrummet är fyllt av 
patienter betyder ett strikt följande av riktlinjerna att behovsprincipen går före 
köprincipen. Med andra ord, patienterna bör inte prioriteras efter vilken ordning 
de har kommit in i väntrummet utan efter behovets storlek. För att vara säker på 
att de sökande tas emot i den ordning som anges av prioriteringskriteriet skulle 
någon form av förundersökning vara nödvändig, vilket i praktiken är svårt att 
genomföra. Innan behoven är bedömda måste vi därför använda andra 
prioriteringskriterier, t ex köprincipen.   
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3.4 Horisontella och vertikala prioriteringar 
 
Prioritering innebär en rangordning eller val mellan övervägda alternativ. Det är 
vanligt att skilja mellan olika former av prioriteringar i enlighet med 
prioriteringsobjektens karaktär. Vi kan prioritera mellan t ex geografiska 
områden, verksamhetsområden, vårdcentraler, kliniker, boendeformer, 
vårdformer, grupper av personer, sjukdomsgrupper, enskilda individer eller 
behandlingsformer.   
 
En ofta förekommande distinktion är den mellan horisontella och vertikala 
prioriteringar (Karlsson 2002). Horisontella prioriteringar betecknar då val 
mellan t ex verksamhetsområden, vårdcentraler eller kliniker. Medan vertikala 
prioriteringar betecknar val mellan patienter inom t ex en klinik eller 
sjukdomsgrupp, eller mellan olika behandlingsformer för en enskild patient. Det 
är dock oklart var gränsen skall dras mellan horisontella och vertikala 
prioriteringar. Vi kan t ex låta kliniken utgöra gränsdragningskriteriet. Det skulle 
då betyda att alla val inom kliniken, t ex mellan sjukdomsgrupper, diagnoser 
eller patientgrupper med samma diagnos, betecknas som vertikal prioritering.  
 
Alternativt skulle sjukdomsgruppen kunna utgöra kriteriet. Det skulle då betyda 
att val inom en sjukdomsgrupp räknas som vertikal prioritering medan val 
mellan sjukdomsgrupper räknas som horisontell prioritering. Vi får en ännu 
snävare avgränsning av vertikal prioritering om vi drar gränsen vid personen. 
Vertikal prioritering innebär då prioritering mellan olika behandlingsformer för 
en enskild person, t ex mellan prevention, botande behandling, omvårdnad eller 
rehabilitering. Val mellan personer inom samma sjukdomsgrupp skulle då 
betecknas som horisontell prioritering. I Socialstyrelsens riktlinjer för 
hjärtsjukvård 2004 (sid. 17) avses med vertikal prioritering rangordning inom ett 
verksamhetsområde eller en sjukdomsgrupp. Med horisontell prioritering avses 
rangordning mellan olika verksamhetsområden eller mellan olika 
sjukdomsgrupper.  
 
I ett läge då språkbruket är instabilt är det lämpligt att låta syftet med 
distinktionen avgöra gränsdragningsproblemet. Vilket är syftet med 
distinktionen mellan horisontella och vertikala prioriteringar?  
 
Ett tänkbart svar skulle kunna vara att olika riktlinjer skall tillämpas. Vid 
horisontella prioriteringar bör andra riktlinjer tillämpas än vid vertikala 
prioriteringar. Detta är dock inget hållbart svar eftersom både 
prioriteringsutredningen och riksdagen hävdar att samma riktlinjer skall 
tillämpas vid alla typer och former av prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 
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Kanske är syftet att markera en rollfördelning där politiker utför horisontella 
prioriteringar medan vårdprofessionerna utför de vertikala prioriteringarna? 
Detta verkar vara ett rimligt svar. Politiker och medlemmar av 
vårdprofessionerna har olika roller och olika kompetenser. Men detta får inte 
leda till missförstånd. Det är inte de olika kompetenserna som är avgörande. 
Både värdefrågor och faktafrågor är inblandade i bägge typerna av 
prioriteringar. Om t ex behovsprincipen tillämpas som riktlinje innebär detta att 
alla prioriteringsbeslut innehåller komponenter av både fakta och värde. 
Faktakomponenten berör det aktuella hälsotillståndet (diagnos) samt förväntad 
effekt (positiv eller negativ) av behandling eller konsekvenser av utebliven 
behandling. Värdekomponenten berör bl a behovets mål samt eventuellt val 
mellan relativt likvärdiga behandlingar.  
 
Det är en rimlig tanke att politiker (eller medborgare) står för värdekomponenten 
medan vårdprofessionerna står för faktakomponenten. Men eftersom de bägge 
komponenterna finns representerade vid alla former av prioriteringar (efter 
behov) skulle detta betyda att ett samarbete mellan politiker och 
vårdprofessioner är nödvändigt vid alla former av prioriteringar.  
 
Det kan dock finnas organisatoriska skäl för en rollfördelning. Politikerna skulle 
kunna få huvudansvaret för de horisontella prioriteringarna medan 
vårdprofessionerna får huvudansvaret för de vertikala prioriteringarna. I bägge 
fallen innebär ansvaret att hänsyn tas till både värde- och faktakomponenter. 
Politikerna är skyldiga att inhämta de faktauppgifter som är nödvändiga för att 
tillsammans med värderingarna skapa ansvarsfulla horisontella 
prioriteringsbeslut. På samma sätt är vårdprofessionerna skyldiga att inhämta de 
värderingar som tillsammans med faktauppgifterna är nödvändiga för 
ansvarsfulla vertikala prioriteringsbeslut. Konklusionen av detta resonemang blir 
att gränsen mellan vad som utgör horisontella respektive vertikala prioriteringar 
bör bedömas efter var gränsen går för de olika rollerna. 
 
Till vilken grad hälso- och sjukvårdslagen, med inskrivna etiska riktlinjer, ger 
utrymme för lokala eller avvikande värderingar är oklart. Eftersom riktlinjer är 
vaga till sin karaktär torde dock utrymme finnas för tolkningar och preciseringar. 
Dessutom kan kompletteringar krävas. Behovsbegreppet utgör här ett exempel. 
Målkomponenten i detta begrepp är inte preciserat i riktlinjerna. I själva verket 
visar en undersökning att den etiska plattform som är inskriven i hälso- och 
sjukvårdslagen måste kompletteras med en princip som anger verksamhetens 
mål eftersom frågan om detta mål i grunden är en etisk fråga och existerande 
riktlinjer inte ger vägledning (Liss 2003).  
 
 



24 

3.5. Begreppet öppen prioritering 
 
Det är vanligare idag att tala om öppna prioriteringar. Prioriteringar har alltid 
förekommit men det nya i dagens situation är ett mer uttalat krav på att de skall 
vara öppna. Av direktiven till prioriteringsutredningen framgår att de etiska 
principerna skall ge vägledning och ligga till grund för öppna diskussioner om 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Det framgår också att behovet av 
öppna och medvetna prioriteringar ökar samt att öppet redovisade grunder för 
prioriteringar gör det möjligt att kritiskt granska dem (SOU 1995:5). Ibland talar 
vi också om explicita respektive implicita prioriteringar (Ham and Coulter 
2001). Frågan blir då vad vi bör mena med öppna/slutna respektive 
explicita/implicita prioriteringar.  
 
3.5.1 En första formulering av begreppet öppen prioritering 
Grundtanken med öppna prioriteringar tycks vara att de skall kunna bli föremål 
för diskussioner såväl inom vården och omsorgen som bland intresserade 
medborgare. Öppenheten skall också kunna främja en dialog mellan olika 
aktörer beträffande fördelning av resurser inom vård och omsorg. 
Huvudkomponenten i begreppet “öppen prioritering” torde därför vara 
offentlighet. Vi kan fånga denna grundtanke i följande allmänna formulering av 
begreppet öppen prioritering: 
 
Att prioriteringen är öppen innebär att besluten är tillgängliga för den som 
önskar ta del av dem. 
 
Denna första formulering kan preciseras med avseende på vad i besluten som 
skall vara tillgängligt för att vi skall kunna betrakta dem som öppna. Vi skall nu 
fördjupa analysen på detta område. 
 
3.5.2 Fördjupad analys av begreppet öppen prioritering 
Studiet av litteratur samt deltagande i seminarier och andra diskussioner har 
givit intrycket att talet om öppna prioriteringar kretsar kring fyra dimensioner: 
offentlighet, användning av kriterier, grad av medvetenhet samt vem som fattar 
besluten. De fyra dimensionerna är alla tänkbara men i denna rapport används 
de enbart för att strukturera analysen av begreppet “öppen prioritering” samt 
illustrera hur det har använts i några sammanhang. Offentligheten är den 
centrala dimensionen. Analysen kommer att leda fram till en stipulering av 
begreppet där offentligheten eller tillgängligheten utgör den avgörande 
komponenten. 
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(1) Offentlighet. Att prioriteringen är öppen betyder att den är offentlig, vilket i 
sin tur betyder att den är tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
Offentligheten kan variera i grad längs två parametrar (a) vem som får tillgång 
till något och (b) vad exakt tillgången avser.  
 
a) Offentligheten hos prioriteringsbeslutet kan variera i grad i enlighet med hur 
många personer eller grupper som får möjlighet att ta del av beslutet. Vi kan tala 
om en minimal grad av öppenhet om t ex beslutet är fattat av en liten grupp av 
personer och informationen om beslutet stannar inom en mindre grupp utan att 
andra har möjlighet att ta del av beslutet. En maximal grad av öppenhet uppnås 
då alla individer i samhället ges möjligheter att ta del av beslutet. Graden av 
öppenhet i detta avseende kommer att variera med informationsmetoder, 
språkval, etc. Publicering via en hemsida når t ex inte alla individer i 
befolkningen som skulle kunna ta del av beslutet. Fullständig öppenhet i detta 
avseende är svårt – i praktiken omöjligt – att uppnå eftersom inte alla människor 
i ett samhälle har förmåga att uppfatta informationen.  
 
(b) Offentligheten hos prioriteringsbeslutet kan också variera med vad 
informationen avser. Det går här att göra en indelning i tre faktorer: resultatet av 
beslutet, grunderna för beslutet, resonemangen bakom beslutet. Grunderna för 
beslutet innehåller både värdekomponenter och faktakomponenter. Till 
faktakomponenten räknas t ex bedömda risker och förväntade konsekvenser av 
besluten. Resonemangen bakom beslutet rör t ex värdering av risker och 
avvägning mellan hänsyn till behovets storlek och åtgärdens relativa 
kostnadseffektivitet. Vi når en viss grad av öppenhet om endast resultatet av 
beslutet förmedlas till individerna. Vi får en ökad grad av öppenhet om vi 
dessutom förmedlar grunderna bakom besluten. Den högsta graden av öppenhet 
i detta avseende uppnås när förutom resultaten och grunderna även 
resonemangen bakom besluten görs tillgängliga. 
 
Olika kombinationer av (a) och (b) är möjliga. Samtliga medborgare kan t ex ges 
möjlighet att få ta del av resultatet, medan endast vissa grupper (t ex anställda 
inom vården) ges möjlighet att ta del av hela beslutet, d v s de tre 
komponenterna i beslutet. Högsta grad av öppenhet uppnår vi, som nämndes 
tidigare, då samtliga medborgare (alla grupper) ges möjlighet att ta del av hela 
beslutet.  
 
2. Användning av kriterier. Med talet om öppna prioriteringar kan också avses 
beslut som fattats i enlighet med vissa riktlinjer eller kriterier. Detta gäller även 
talet om explicita prioriteringar. Att prioriteringen är öppen respektive att den 
sker explicit betyder då att beslutet är grundat i vissa riktlinjer eller kriterier. 
Graden av öppenhet kommer då att variera med t ex vagheten eller flexibiliteten 
hos kriterierna.  
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Väldefinierade respektive rigida kriterier ger högre grad av öppenhet än vaga 
respektive flexibla kriterier. Att t ex följa riktlinjen “fördela vården rättvist” vid 
beslut innebär lägre grad av öppenhet än att följa riktlinjen “störst behov skall 
åtgärdas först”. Prioriteringsutredningens kategoriska rangordning av de tre 
principerna människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen innebär ett visst inslag av rigiditet. Ett alternativ 
är t ex att jämställa de två sistnämnda principerna och göra en avvägning mellan 
dem från fall till fall. Ett prioriteringsbeslut som är grundat i det senare 
alternativet skulle då vara mindre öppet eller explicit än ett beslut grundat i 
prioriteringsutredningens alternativ.  
 
3. Grad av medvetenhet. Med öppna respektive slutna prioriteringar kan avses 
medvetna respektive omedvetna prioriteringar. Vanligast är dock att i detta 
sammanhang använda termerna explicit respektive implicit. En explicit 
prioritering är då en medveten (avsiktlig) prioritering medan en implicit 
prioritering följaktligen är en omedveten (oavsiktlig) prioritering.  
 
För att ett beslut skall räknas som en prioritering måste det inkludera en 
medveten rangordning. Uttrycket ”omedveten prioritering” kan därför framstå 
som en motsägelse. Graden av medvetenhet varierar dock i flera avseenden: 
medvetenhet om att det sker en prioritering, om grunderna för prioriteringen 
samt konsekvenserna av prioriteringen. För att beslutet skall räknas som en 
prioritering är det tillräckligt att beslutsfattaren är medveten om att han eller hon 
gör en övervägd rangordning. Att prioriteringen är omedveten betyder då att 
beslutsfattaren är omedveten om grunderna för rangordningen eller dess 
konsekvenser. 
 
Att ett prioriteringsbeslut i hög grad är explicit betyder följaktligen att 
beslutsfattaren är medveten om att det är ett prioriteringsbeslut, vilka grunderna 
är för beslutet samt vilka konsekvenser beslutet får. Att beslutet till en låg grad 
är explicit innebär en viss grad av omedvetenhet avseende de två sistnämnda 
komponenterna. Att prioriteringen är implicit i detta avseende innebär 
följaktligen att beslutsfattaren är omedveten om grunderna för beslutet eller dess 
konsekvenser. Han eller hon kan t ex vara omedveten om vilka etiska principer 
eller vilken rangordning mellan principerna som de faktiskt har utgått från i sitt 
beslut.  
 
Uttrycket “implicit prioritering” förekommer även i en annan betydelse. Ett 
beslut där avsikten inte är att göra en prioritering kan dock få 
fördelningseffekter. Ett rent besparingsbeslut skulle t ex kunna innebära att en 
viss verksamhet försvinner. Effekten blir här densamma som om någon fattat 
beslutet att prioritera ned verksamheten. Det är frestande att beteckna ett sådant 
beslut för en implicit prioritering.  
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Det faller dock utanför ramarna för vad som bör betecknas prioritering eftersom 
beslutet inte motsvarar kriterierna på ett prioriteringsbeslut. Besparingsbeslutet 
innehåller i detta fall t ex ingen jämförelse mellan de aktuella verksamheterna. 
Beslutet att göra en besparing skulle dock kunna inkludera en jämförelse och 
rangordning av alternativ. I så fall föregås besparingen av ett prioriteringsbeslut.  
 
4. Grad av medborgarinflytande. Ett flertal olika aktörer kan vara inblandade i 
en fördelningsprocess. Patienter, vårdpersonal, administratörer, politiker samt 
andra medborgare skulle kunna påverka eller delta i ett prioriteringsbeslut. Med 
öppna respektive explicita prioriteringar avses ibland beslut fattade av 
företrädare för medborgarna. Uttrycket “slutna prioriteringar” används inte i 
samma utsträckning som “öppna prioriteringar”. I detta sammanhang skulle 
dock slutna respektive implicita prioriteringar beteckna beslut fattade av 
administratörer eller vårdpersonal.  
 
I talet om öppna prioriteringar inkluderas ibland även en direkt medverkan av 
medborgaren (Broqvist 2002). Eftersom även politiker, administratörer och 
vårdpersonal alla är medborgare förekommer även uttrycket “den vanliga 
medborgaren”. Medborgarmedverkan i prioriteringsprocessen avser i regel 
deltagande från lekmannen som varken är patient, patientföreträdare, 
vårdpersonal, administratör eller politiker. Det finns exempel på olika former av 
medborgarmedverkan. Ett exempel utgör “citizen jury” som har tillämpats i 
Storbritannien. Denna form av medverkan innebär ett sorts rådslag där ett urval 
av lekmän samlas under ett antal dagar för att efter information från experter och 
andra (t ex patienter) ge en rekommendation till prioriteringsbeslut (Garpenby 
2002). Det handlar här om rekommendation från en informerad opinion. Ett 
annat exempel utgör den rena enkätundersökningen. I det fallet avser resultatet 
oinformerade medborgares åsikter.  
 
Det är möjligt att begränsa begreppet “öppen prioritering” till processer där 
endast informerade medborgare deltar. I så fall skulle inte en 
prioriteringsprocess som involverar en oinformerad medborgare betecknas som 
öppen. Ytterligare begränsningar är möjliga genom att t ex ställa krav på viss 
information. Vi skulle också kunna kombinera några av de fyra dimensionerna. 
Vi skulle t ex kunna kombinera “användning av kriterier” med “grad av 
medborgarinflytande”, vilket skulle innebära att vi kräver att medborgaren är 
informerad om vilka principer som beslutet skall baseras på för att processen 
skall benämnas “öppen prioritering”. 
 
Andra kombinationer av de fyra dimensionerna är också möjliga och kanske 
vanliga. Socialstyrelsen verkar kombinera 1, 2 och 3 vid definition av ”öppna 
prioriteringar” (SoS-rapport 1999:16, s. 103 ).  
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Den säger att:  
 
”Öppna prioriteringar förutsätter att resursanvändningen i sjukvården styrs på 
ett medvetet sätt, med utgångspunkt från tydliga etiska principer och riktlinjer. 
Därmed skapas förutsättningar för offentlig insyn i och debatt om de regler som 
styr prioriteringarna och möjligheter att följa upp att de beslut som fattas ligger 
i linje med reglerna” 

 
Denna kombination förekommer också i Socialstyrelsens riktlinjer för 
hjärtsjukvård 2004 (sid.17). Där heter det att: 
 

“Öppen prioritering innebär att prioriteringen görs medvetet, baserad på 
redovisade principer och med bifogade motiveringar samt att beslutet är 
offentligt i någon utsträckning. Den som så önskar skall kunna ta del av hur 
beslutet fattats och motiveringarna för beslutet” 

 
I direktiven till prioriteringsutredningen anför statsrådet under rubriken 
”öppenhet” (SOU 1995:5, s. 206):  
 

”Det har ibland framställts som om valet står mellan å ena sidan att inte göra 
några prioriteringar alls och å andra sidan att göra prioriteringar. Men enligt 
min bedömning är det snarare fråga om att göra omedvetna prioriteringar eller 
att göra medvetna prioriteringar som antingen är uttryckliga eller outtalade”. 

 
Med öppna prioriteringar verkar statsrådet här avse dimensionerna “grad av 
medvetenhet” och “offentlighet”. Statsrådet säger också att värderingarna bakom 
prioriteringsbesluten i sjukvården bör göras tydliga och diskuteras öppet. I 
öppenheten inkluderas här värderingsgrunderna för besluten.  
 
I Svenska Läkaresällskapets rapport “Öppna prioriteringar i hälso- och 
sjukvård” förekommer en något snävare syn på öppna prioriteringar (sid.7). Där 
heter det att: 
 

“En öppen prioritering innebär att man redovisar grunderna för 
prioriteringarna och vad som rangordnas högt och lågt bland de insatser som 
den skattefinansierade vården ska stå för. Detta så att alla intressenter – 
allmänhet, patienter, beslutsfattare och sjukvårdspersonal – är informerade och 
har möjlighet att påverka hur prioriteringar görs.” 

 
Detta synsätt utgår endast från den första dimensionen om offentlighet. 
Resultatet av prioriteringarna och grunderna för dem skall redovisas för stora 
grupper.  
 
3.5.3 Sammanfattande slutsats om begreppet öppen prioritering 
Talet om öppna prioriteringar har ökat under senare tid.  
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Tanken på något som kan betecknas som öppen prioritering aktualiserades i 
samband med direktiven till prioriteringsutredningen. Vi har dock inget etablerat 
språkbruk avseende begreppet. I en sådan situation får vi stipulera en 
användning. Stipuleringen bör då ha en rationell grund. Det är vanligt att 
använda ett lämplighetskriterium som grund för stipuleringen. Vi kan t ex utgå 
från avsikten med att använda begreppet.  
 
Socialstyrelsen framför två argument för öppna prioriteringar. De minskar risken 
för orättvisor och ineffektivitet, de medför offentlig insyn och debatt om regler 
samt de ökar möjligheterna att följa upp om beslut sker i linje med reglerna. Vi 
kan i diskussioner av olika slag även stöta på avsikter som berör kravet på 
acceptans eller legitimitet för prioriteringsbesluten. En lämplig definition skulle 
då kunna vara en som skapar ett begrepp där endast processer som tenderar att 
skapa denna acceptans eller legitimitet ingår. Andra processer kommer då per 
definition inte att betecknas som öppna prioriteringar. Endast processer som bör 
utföras för att nå acceptans eller legitimitet skulle i så fall utgöra öppna 
prioriteringar.  
 
Ett sådant förfarande skulle kunna vara lämpligt om syftet med 
begreppsanalysen hade varit normativt. Detta är dock inte lämpligt givet den 
klassificerande utgångspunkten för analysen. En sådan analys har inget 
normativt syfte och kan därför inkludera processer som inte är avsedda att skapa 
acceptans eller legitimitet. I stället för ett lämplighetskriterium som berör syftet 
med användningen av begreppet öppna prioriteringar kan ett rimlighetskriterium 
användas. Begreppet “öppna prioriteringar” kan då ges en vid mening på så sätt 
att det inkluderar ett flertal processer, men det finns samtidigt gränser. Det får 
inte inkludera processer som rimligtvis inte kan betecknas som öppna, t ex ett 
beslut fattat av en mindre krets av personer och som stannar inom kretsen. 
 
Vi skulle kunna kombinera de olika dimensionerna som diskuterats ovan på 
olika sätt. En av dimensionerna är dock särskilt framträdande och jag kommer 
här att stipulera en definition av begreppet “öppen prioritering” enbart med 
denna dimension som grund men där de övriga ingår. Givet det syfte som 
Socialstyrelsen anger är det offentligheten som är det centrala. 
Fördelningsbesluten bör vara offentliga, d v s tillgängliga för dem som vill ta del 
av dem. Nästa fråga blir då vad som skall vara tillgängligt för att fördelningen 
eller prioriteringen skall räknas som öppen. Enligt min mening är det rimligt att 
information om följande komponenter är tillgänglig:  
 
1. själva besluten om rangordning, linjedragning samt vad som skall ske med 
objekten på de olika nivåerna; 
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2. grunderna för besluten – de värden och fakta (inklusive förväntade 
konsekvenser) som utgör utgångspunkterna;  
 
3. resonemangen bakom besluten – t ex hur olika etiska hänsyn har vägts 
samman, hur fakta har tolkats eller hur risker har värderats. 
 
Den formella definitionen av begreppet “öppen prioritering” får följande 
formulering: 
 
En prioritering är öppen i den utsträckning prioriteringsbesluten, grunderna 
och resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem. 
 
Definitionen anger vad som skall vara tillgängligt – besluten, grunderna och 
resonemangen. Den anger däremot inte graden av tillgänglighet. I det teoretiska 
perspektivet är prioriteringen öppen när besluten är tillgängliga för någon 
utanför beslutskretsen. Detta är så långt vi kan gå i en begreppsanalys med ett 
klassificerande syfte. Det är en normativ fråga hur öppen vi vill att en 
prioritering skall vara och denna fråga kan inte besvaras med en begreppsanalys.  
 
 
4. RANSONERING AV VÅRD OCH OMSORG 
 
I detta avsnitt skall vi analysera ett begrepp som sällan används explicit vid 
diskussioner om fördelning av resurser inom vård och omsorg. I praktiken 
handlar det om att handskas med gapet mellan behov och tillgängliga resurser 
genom att begränsa möjligheterna att möta behoven fullt ut. Det kan t ex handla 
om att glesa ut antalet dialystillfällen för de ordinarie patienterna och på så sätt 
göra plats för ytterligare en dialyspatient, att öka väntetiden för starroperationer 
eller att begränsa antal timmar sjukgymnastik vid rehabiliteringen efter en 
skada. Detta sätt att möta en resursbrist genom utspädning eller 
utbudsbegränsning innebär att möjligheten att tillfredsställa behov kommer att 
begränsas. Sådana åtgärder kommer att benämnas ransonering.  
 
Ransonering innebär begränsade möjligheter att optimalt tillfredsställa vård- 
eller omsorgsbehov. Ransonering kan ske på olika sätt; t ex genom att patienten 
inte blir optimalt återställd, att brukaren får mindre antal timmar hemtjänst, eller 
att den behövande får vänta orimligt lång tid på att få sitt behov åtgärdat. Vi 
skall nu utveckla analysen av begreppet “ransonering” mer i detalj.  
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 4.1 Begreppet ransonering 
 
Att ransonera betyder enligt Nationalencyklopedin att “minska tilldelningen av 
något”. En minskad tilldelning leder ofta till begränsade möjligheter, eller inga 
alls, att tillfredsställa önskningar eller behov. Termen “ransonering” kan även 
beteckna utdelning av ransoner. Enligt Nationalencyklopedin betyder 
ransonering också “det att fördela i bestämda proportioner”. En del människor 
minns fortfarande ransoneringsåtgärderna under 2:a världskriget. Det rådde 
knapphet på vissa varor och myndigheterna ansåg det nödvändigt att dela upp 
varorna i begränsade ransoner för att de hjälpligt skulle räcka till alla. 
Motbokssystemet för inköp av vin och sprit är ett något modernare exempel där 
motivet är något annat än resursknapphet. Tilldelning av fiskekvoter är ett 
aktuellt exempel på ransonering där skälet är befarad knapphet eller utplånande 
av fiskbestånd. 
 
Begränsade möjligheter utgör kärnan i begreppet “ransonering”. Utdelning av 
ransoner innebär begränsade möjligheter för människor att tillfredsställa sina 
önskningar. Under 2:a världskriget kunde inte människor köpa den mängd kött 
eller socker som de önskade. Motbokssystemet innebar begränsningar i 
möjligheterna att köpa alkoholhaltiga drycker. Tilldelning av fiskekvoter medför 
att fiskarna inte får ta upp den mängd fisk de önskar. Ransonering kan också 
innebära att möjligheterna helt uteblir. Tilldelning av t ex fiskekvoter skulle 
kunna innebära ett totalstopp för fisket under en viss tid.  
 
4.1.1 Preliminär formulering av begreppet ransonering 
Det är viktigt att ta hänsyn till människors önskningar inom vården och 
omsorgen t ex vid val av vårdcentral, läkare eller boende. Men vid val av insats, 
behandling eller fördelning av resurser är behovet det avgörande kriteriet. Vi 
kommer därför att analysera begreppet “ransonering” i termer av vårdbehov 
respektive omsorgsbehov. Den preliminära formuleringen av 
ransoneringsbegreppet blir: 
 
Ransonering inom vård och omsorg innebär begränsade möjligheter att 
tillfredsställa behov.  
 
Alla former av begränsning av möjligheter att tillfredsställa behov brukar dock 
inte räknas som ransonering. På t ex en fri marknad begränsas möjligheterna av 
prissättningen. Stor efterfrågan på en vara leder till höga priser vilket medför att 
några inte får ekonomiska möjligheter att köpa varan. En sådan begränsning 
räknas dock normalt inte som ransonering.  
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4.1.2 Begränsningen måste vara medveten 
För att begränsningen skall betraktas som ransonering måste den vara resultatet 
av ett medvetet beslut. Ett exempel på en sådan begränsning utgör 
myndigheternas beslut att ransonera drivmedel i början på 1970-talet, föranlett 
av en kris i världens oljeproduktion. Ransoneringen innebar att konsumenternas 
möjligheter att köpa den mängd drivmedel de önskade begränsades. Införandet 
av avgifter för barnhälsovård skulle kunna vara ett fiktivt exempel från hälso- 
och sjukvårdsområdet. Om avgifterna skulle begränsa möjligheterna för en 
barnfamilj att söka vård för sitt sjuka barn skulle det vara ett exempel på en form 
av ransonering. Vi kan jämföra detta exempel med den begränsning i 
människors möjligheter att köpa dyrbara varor som prissättningen på en fri 
marknad medför. Denna begränsning är inte resultatet av ett medvetet beslut och 
vi kallar den därför inte för ransonering. Exemplen illustrerar att nyckeltermen 
för att beteckna ransonering är medveten begränsning.  
 
4.1.3 Hur bedömer vi om möjligheterna är begränsade? 
Begränsade möjligheter att tillfredsställa behov innebär att behoven inte blir 
optimalt tillfredsställda. Begränsning av antalet timmar sjukgymnastik innebär 
att behovet av sjukgymnastik inte blir tillräckligt tillfredsställt. Begränsning av 
antalet timmar hemtjänst innebär att behovet av hjälp i hemmet inte kommer att 
tillfredsställas optimalt. Vi kan med andra ord bedöma om möjligheterna är 
begränsade genom att bedöma i vilken grad som behoven är tillfredsställda. Är 
de inte optimalt tillfredsställda utgör detta ett tecken på att möjligheterna är 
begränsade. Resonemanget flyttar nu fokus till frågan om vad som menas med 
att ett behov inte är optimalt tillfredsställt. Vi skall nu ägna nästa avsnitt åt denna 
fråga. 
4.1.4 Vad menas med att behovet inte är optimalt åtgärdat? 
 
Att behoven inte är optimalt åtgärdade kan betyda två saker.  
 

1. Behoven blir föremål för åtgärd men blir inte helt tillfredsställda i alla 
avseenden. Det kan handla om att förskriva ett billigare läkemedel med 
några fler biverkningar, att inte patienten blir helt återställd efter en skada 
eller att den behövande får mindre hjälp i hemmet. Vi skall senare 
utveckla analysen angående former för ransonering.  

2. Behoven blir inte alls åtgärdade. Begränsning av möjligheterna att 
tillfredsställa behov skulle kunna få till följd att några behov inte kommer 
att åtgärdas alls. Beslutet att inte behandla lättare åderbråck inom 
offentligt finansierad vård är ett exempel på en sådan form av 
begränsning. Möjligheterna att tillfredsställa behov kan också begränsas 
genom ändring av indikationer. För att ett behov av t ex ögonoperation 
skall åtgärdas krävs att synen har försämrats betydligt. 
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Denna uppdelning är dock inte tillräcklig för att besvara frågan om vad som 
avses med att behoven inte är optimalt åtgärdade. Vi måste nu fördjupa 
analysen. 
 
4.1.5 Optimalt åtgärdade behov 
Att ett vård- eller omsorgsbehov tillfredsställs fullständigt betyder att full hälsa 
eller livskvalitet är uppnådd, eller att patienten är helt återställd från sin sjukdom 
eller skada, inom rimlig tid med rimlig kvalitet. Vi kan illustrera detta genom ett 
exempel med en skidåkare som faller i slalombacken och bryter benet. Personen 
tas till sjukhus och får benbrottet fixerat och gipsat. Han får så småningom när 
gipset är borttaget en remiss till sjukgymnast för att få hjälp med att återställa 
styrkan i benmusklerna. Efter en tids träning är personen helt återställd. 
Vårdbehovet på grund av benbrottet har blivit fullständigt tillfredsställt.   
 
Ett optimalt åtgärdat vård- eller omsorgsbehov däremot innebär att vi har nått 
den grad av hälsa eller livskvalitet som kunskapsläget medger. Det kan i en del 
situationer, för vissa sjukdomar eller skador, inträffa att det inte finns möjlighet, 
på grund av forskningsläget, att uppnå full hälsa eller livskvalitet. Behovet 
kommer då inte att kunna tillfredsställas fullt ut. Det kan handla om fall där 
vetenskapen ännu inte kan ge svar på hur vi fullständigt åtgärdar ett visst behov. 
I praktiken kan därför inte behovet åtgärdas fullständigt även om det skulle 
finnas ekonomiska resurser för det. 
 
Ett optimalt tillfredsställt vård- eller omsorgsbehov innebär att den hälso- eller 
livskvalitetsnivån det är möjligt att uppnå med existerande kunskap har 
uppnåtts.  
Vad som utgör den optimala nivån i varje enskilt fall beror på det aktuella 
kunskapsläget inom vården och omsorgen. I många fall är det möjligt att uppnå  
t ex full hälsa eller att patienten blir helt återställd från sin sjukdom eller skada. I 
dessa fall innebär optimal hälsa även full hälsa. I andra fall är det inte möjligt att 
uppnå full hälsa och den optimala hälsonivån kommer då att vara lägre än den 
som utgör full hälsa. 
 
Suboptimalt åtgärdande av vård- eller omsorgsbehov innebär att behovet inte 
blir åtgärdat till den optimala nivån. 
 
Den vanliga anledningen till detta är resursbrist. I en given situation där vi har 
kunskap för att kunna uppnå ett visst tillstånd av hälsa eller livskvalitet (det 
optimala tillståndet) kan vi vara tvungna på grund av resursbrist att sätta målet 
lägre eller låta patienten vänta. Följden blir då att behovet blir åtgärdat till en 
suboptimal nivå. 
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I de fall då vi vill bedöma om ett beslut skall betecknas som ett 
ransoneringsbeslut måste vi kunna bedöma om beslutet innebär en begränsning 
av möjligheter att tillfredsställa behov. Detta kräver i sin tur att vi måste kunna 
göra denna bedömning givet en utgångsnivå. Om vi t ex vill veta om det är en 
begränsning att få vänta på vård i tre månader måste vi göra bedömningen 
utifrån en uppfattning om vad som utgör rimlig väntetid. Om rimlig väntetid i 
detta fall är en månad utgör en väntetid på tre månader en begränsning och 
därmed en ransonering. Frågan blir nu vilken utgångsnivå vi bör använda vid 
definitionen av begreppet “ransonering” – fullständigt, optimalt eller 
suboptimalt åtgärdade behov?  
 
Svaret på frågan blir – optimalt åtgärdade behov. Att ha nivån fullständigt 
åtgärdade behov som utgångspunkt för analysen av begreppet “ransonering” är 
att ställa för stora krav. Det skulle t ex innebära att allt åtgärdande av behov som 
inte medför full hälsa eller livskvalitet kommer att betraktas som ransonering. 
Ransoneringsbegreppet kommer med en sådan utgångspunkt att inkludera en 
mängd åtgärder som rimligtvis inte kan betraktas som en medveten begränsning. 
Antag att vi har en situation där en patient har behov av botande vård men det 
finns ingen medicinsk åtgärd på grund av att vi inte vet hur man botar 
sjukdomstillståndet. Vi vet endast hur vi lindrar och tröstar. Patientens behov av 
vård blir inte fullständigt tillfredsställt i denna situation. Men vi har gjort vad vi 
kunnat för att åtgärda behovet så långt det är möjligt givet den kunskap vi har. 
Det vore orimligt i en sådan situation att beteckna denna begränsning som en 
ransonering.   
 
Den motsatta konsekvensen får vi om vi använder den suboptimala nivån.  
Det skulle då betyda att endast begränsningar som består i att behov åtgärdas till 
en lägre nivå än den vi skulle kunna uppnå med givna resurser skall räknas som 
ransonering. Begränsningar vi tvingas till på grund av resursbrist skulle inte 
räknas som ransonering. Detta verkar inte rimligt. Det är ju vanligt att vi tvingas 
begränsa vården eller omsorgen på grund av resursbrist, d.v.s. ett gap mellan 
existerande behov och tillgängliga resurser. Resonemanget för oss över till den 
optimala nivån.  
 
Det förslag som ligger till grund för definitionen av begreppet “ransonering” 
innebär att den optimala nivån utgör utgångsnivå – den nivå vi kan uppnå med 
aktuell kunskap. Det är först när begränsningen innebär att graden av hälsa eller 
livskvalitet, som blir en följd av åtgärderna, understiger den optimala nivån som 
vi kan tala om ransonering. Det innebär också att varje medveten åtgärd som 
leder till en sådan begränsning kommer att betraktas som en ransonering. 
Ransonering inkluderar även den starkaste formen av begränsning, där hälsan 
eller livskvaliteten inte påverkas alls, t ex genom att ingen åtgärd blir utförd.  
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4.1.6 Flera dimensioner i begreppet “ransonering” 
Vi har hittills talat mest om optimal nivå som en viss grad av måluppfyllelse. 
Ransonering innebär begränsad grad av måluppfyllelse i relation till den 
optimala nivån. Men ytterligare dimensioner är viktiga i detta sammanhang –  
t ex den tidsmässiga dimensionen. Ett optimalt åtgärdat vårdbehov innebär, 
förutom att vi når den optimala hälsonivån, att vi också når den inom en rimlig 
tid. Följaktligen innebär detta att om åtgärdandet av vårdbehovet till optimal 
hälsonivå tar orimligt lång tid har vårdbehovet inte blivit optimalt åtgärdat – 
även om vi till slut uppnådde den optimala hälsonivån. Frågan om vad som 
utgör rimlig tid kan inte besvaras generellt. Svaret kommer att variera beroende 
på vilken sjukdom, skada eller ohälsa det är fråga om. För att en begränsning 
skall kunna betraktas som en ransonering måste det dock vara ett medvetet 
beslut. 
 
En tredje dimension berör vad vi skulle kunna beteckna som kvaliteten i vården 
och omsorgen. Ransonering innebär då att behoven inte kommer att åtgärdas 
med optimal kvalitet. Det handlar här inte om att äventyra patienternas hälsa 
eller livskvalitet utan att på marginalen begränsa möjligheterna att optimalt 
åtgärda vårdbehov genom t ex färre återbesök eller att använda ett billigare 
läkemedel med sämre effekt eller något fler biverkningar.  
 
En fjärde dimension berör hur hög grad av hälsoförsämring vi bör acceptera 
innan behovet åtgärdas. Försämring av syn eller hörsel kan utgöra exempel. Att 
behovet inte åtgärdas optimalt betyder då att försämringen är större än vad som 
kan anses vara rimligt. Det kan t ex handla om att indikationer för operation har 
förändrats.  
Att behovet åtgärdas optimalt betyder med andra ord att: 
 
• behovets mål realiseras, d v s optimal hälsa eller livskvalitet uppnås,  
• behovet åtgärdas inom en rimlig tid, 
• med rimlig kvalitet, 
• behovet åtgärdas innan försämringen blivit orimligt stor. 
 
4.1.7 Begränsningen behöver inte ske i en särskild form  
Ett vanligt sätt att begränsa människors möjligheter att köpa en viss vara är att 
utdela ransoner. Krigsransoner, motbok och fiskekvoter är exempel på detta. 
Inom vården och omsorgen kan denna form förekomma genom t ex att brukarna 
tilldelas ett standardiserat antal hemtjänsttimmar eller att ofrivilligt barnlösa 
tilldelas maximalt två försök med provrörsbefruktning.  
 
Utdelning av ransoner är en vanlig form för ransonering i allmänhet – ett 
kontrollerat sätt att begränsa möjligheterna. Men inom vård och omsorg 
förekommer även andra sätt att begränsa möjligheter till behovstillfredsställelse. 
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Det kan handla om att patienter inte blir fullständigt återställda, att människor 
får vänta lång tid på vård, att någon patient får göra färre återbesök eller att en 
del lättare besvär väljs bort från den offentligt finansierade vården. I samtliga 
fall handlar det om begränsning av möjligheter att få sina vård- eller 
omsorgsbehov optimalt tillfredsställda.  
 
Vad vi här vill framhålla är att kärnkomponenten i begreppet “ransonering” är 
“begränsade möjligheter” och att begränsningen inte är kopplad till en viss form. 
Ransonering behöver inte, med andra ord, ske endast genom tilldelning av 
ransoner.  
 
4.1.8 Ransoneringsobjekt respektive ransoneringskriterium 
En ransonering innebär alltid en begränsning av möjligheten att tillgå något, t ex 
mat, kläder, sprit, drivmedel sjukvård eller omsorg. Det som begränsas kommer 
att betecknas ransoneringsobjekt. Inom vården och omsorgen består 
ransoneringsobjekten av olika former av insatser, åtgärder eller behandlingar. De 
kan även bestå av personella, materiella eller ekonomiska resurser. Om t ex en 
patient tilldelas ett begränsat antal timmar för rehabilitering som medför att 
rehabiliteringsbehovet inte tillfredsställs optimalt utgör rehabiliteringsåtgärderna 
ransoneringsobjektet.  
 
Ransonering innebär alltid även en begränsning med avseende på något. De 
vanligaste kandidaterna torde i allmänhet vara möjligheterna att tillfredsställa 
önskningar eller behov. Eftersom behovsprincipen är central vid 
resursfördelning inom vård och omsorg har vi utfört analysen av begreppet 
“ransonering” i termer av behov. I denna rapport utgör vård- eller omsorgsbehov 
ransoneringskriteriet. 
 
 
4.2. Former av ransonering 
 
Ransonering av vård innebär begränsning av möjligheter att åtgärda behov i 
något avseende. Begränsningen kan få olika karaktär beroende på situationen. Vi 
kan dela in olika typer av ransoneringsåtgärder i fem kategorier: 
 
- Målransonering – en begränsning av behovsmålet, d v s behovet blir åtgärdat 

till en viss grad och optimal hälsa eller livskvalitet kommer ej att uppnås. 
- Bortval – vissa besvär, sjukdomar eller tillstånd av nedsatt livskvalitet blir 

inte alls att åtgärdade. 
- Tidsransonering – målet kommer ej att uppnås inom rimlig tid. 
- Utspädning – begränsning av kvaliteten. 
- Indikationsändring – ökad försämring innan behovet åtgärdas. 
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Ransoneringen inom varje huvudkategori kan ta sig olika uttryck. 
Målransonering kan ske genom medvetna beslut att inte åtgärda behoven så att 
optimal hälsa eller livskvalitet uppnås. Det kan t ex handla om att begränsa 
insatser som möjliggör aktivitet och delaktighet, t ex rehabiliteringsinsatser, eller 
insatser för hjälp i hemmet. Målransonering kan även ske genom att begränsa 
tillgängligheten. Vi kan t ex höja avgifter eller centralisera vårdutbudet så att det 
geografiska avståndet till vården ökar vilket medför att vissa vårdbehov inte att 
bli optimalt åtgärdade.  
 
Bortval handlar om beslut att inte åtgärda vissa behov inom den offentligt 
finansierade verksamheten. Beslut att brukaren i eget boende inte kan få hjälp 
med att baka bröd eller gå på promenad utgör exempel på denna form av 
ransonering. Beslut att inte utföra rituell omskärelse eller behandla lättare 
åderbråck utgör exempel inom vården. (Ransoneringen kan här föregås av 
prioriteringsbeslut angående vilka insatser eller behandlingar som inte skall 
erbjudas). 
 
Tidsransonering för med sig förseningar – behoven blir inte åtgärdade inom 
rimlig tid. Det kan ske genom att brukaren eller patienten får vänta orimligt lång 
tid innan insatsen eller behandlingen påbörjas. Det kan också ske genom att 
välja behandlingsmetoder som tar onödigt lång tid. 
 
Utspädning är en samlingsbeteckning för olika åtgärder som samtliga innebär att 
behoven inte blir åtgärdade med rimlig kvalitet. Det kan handla om glesare 
återbesök, sämre protestyper, personal med lägre utbildning samt billigare 
läkemedel med sämre effekt eller med flera biverkningar än ett dyrare alternativ 
för att nämna några exempel.  
 
Indikationsändring innebär att kriterierna för vilka behov som skall åtgärdas har 
ändrats. Det kan krävas en större grad av försämring av hälsan eller 
livskvaliteten innan behoven blir föremål för åtgärd. Beslutet att behov av 
ögonoperation endast skall åtgärdas om synförmågan har försämrats till en grad 
att den underskridit en rimlig gräns, kan utgöra ett exempel på denna form av 
ransonering. 
 
4.2.1 Ransonering som process respektive tillstånd 
Vi kan tala om ransonering både som process och som tillstånd. När vi t ex säger 
att vi måste begränsa tillgången till vissa läkemedel (vilket medför att vårdbehov 
inte blir optimalt åtgärdade) handlar det om ransonering som process. Säger vi 
däremot att de olika åtgärderna har fört med sig att vissa vårdbehov inte är 
optimalt åtgärdade har vi ett tillstånd som innebär en ransonering – ett 
ransonerat tillstånd.  
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4.2.2 Ransonering på befolkningsnivå 
Ovanstående resonemang om begreppet “ransonering” utgår från individnivån. 
Det handlar om en begränsning av möjligheterna att åtgärda individens behov av 
vård och omsorg. Det är dock möjligt att tala om ransonering även på 
befolkningsnivå. Det skulle då innebära att befolkningens behov av vård och 
omsorg inte åtgärdas optimalt. Ransonering på befolkningsnivå kan ges två 
skilda tolkningar. Enligt den ena ses befolkningens behov som summan av 
individernas behov. Ransoneringen handlar då om att ett antal individers behov 
åtgärdats till en begränsad grad. Enligt den andra tolkningen betraktas 
befolkningen som en egen enhet (egen organism). Att inte åtgärda befolkningens 
behov av vård optimalt kan då i denna tolkning betyda att vissa vårdbehov inte 
åtgärdas alls (valet av vilka vårdbehov som inte skall åtgärdas innebär en 
prioritering). 
 
Befolkningens hälsa – folkhälsan – kan beskrivas dels i uppnådd hälsonivå och 
dels i hur hälsan är fördelad i befolkningen. Ransonering kan då innebära 
antingen att den optimala hälsonivån inte uppnås genom att individernas behov 
åtgärdas till en begränsad grad, att fördelningen av hälsan i befolkningen inte är 
optimal eller en kombination av begränsad nivå och icke-optimal fördelning. 
  
4.2.3 Aktiv respektive passiv ransonering 
 
Vi kan fatta beslut om ransonering innan fördelning äger rum. En vårdenhet kan 
t ex på grund av resursbrist fatta beslut om att i fortsättningen endast erbjuda 10 
timmar sjukgymnastik mot tidigare 15 timmar för en viss funktionsnedsättning, 
väl medvetna om att detta medför att vårdbehov inte kommer att bli optimalt 
åtgärdade.   
 
Men det är också möjligt att fatta ett ransoneringsbeslut i efterhand – när 
fördelningen har ägt rum. På samma sätt som då det handlar om prioritering i 
efterhand handlar det här om att medvetet och fritt acceptera resultatet av en 
fördelningsprocess. Resultatet kan bestå i att vissa grupper inte kommer at få 
sina behov åtgärdade optimalt på grund av t ex långa väntetider. För att beslutet 
att acceptera detta tillstånd skall räknas som en ransonering måste 
beslutsfattaren frivilligt acceptera tillståndet i meningen att den har makt att 
ändra på situationen. Ransonering som process består i en sådan situation av 
beslutet att inte ändra på situationen.  
 
 
4.3 Begreppet öppen ransonering 
 
På samma sätt som vi talar om öppen prioritering kan vi också tala om öppen 
ransonering.  
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Även i detta fall kan vi analysera begreppet “öppen ransonering” utifrån de fyra 
dimensionerna offentlighet, användning av kriterier, grad av medvetenhet samt 
grad av medborgarinflytande. Slutsatsen av analysen torde inte skilja sig från 
analysen av begreppet “öppen prioritering”. Jag vill här påminna om att de fyra 
dimensionerna endast utgör tänkbara alternativ och tas upp endast av illustrativa 
skäl. Offentligheten är den enda och avgörande dimensionen vid definitionen av 
begreppet “öppen ransonering”.    
  
Det är knappast troligt att en beslutsfattare gör en ransonering rakt över all 
verksamhet i hälso- och sjukvården. Det är troligare att beslutsfattaren väljer ut 
vissa områden, t ex vissa sjukdomsgrupper, vissa sjukdomstillstånd eller vissa 
former för stöd i hemmet där vården och omsorgen skall ransoneras. Dessa val 
innebär prioritering. Med andra ord kommer i praktiken ransoneringsbeslut att 
föregås av prioriteringsbeslut. Beslutsfattaren kan t ex göra en rangordning 
bland sjukdomstillstånd och sedan besluta att ransonera vården för de tillstånd 
som hamnade längst ner på rangordningslistan. 
 
En öppen ransonering kräver inte endast att information om själva ransoneringen 
görs tillgänglig utan också att information om det prioriteringsbeslut som 
föregår ransoneringen görs tillgängligt. Kravet på öppenhet innebär här en  
redovisning av varför just vissa tillstånd eller stödformer blev ransonerade.   
 
Definitionen av begreppet öppen “ransonering” ges följande formulering: 
 
Ett ransoneringsbeslut utgör en öppen ransonering i den utsträckning beslutet, 
grunderna och resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem. 
Tillgängligheten gäller både beslut om begränsning och eventuell rangordning 
eller val som föregick ransoneringsbeslutet. 
 
 
4.4 Utbudsminskning är inte detsamma som ransonering 
 
Vi kan i praktiken åstadkomma ransoneringar genom att minska utbudet. Det 
kanske är det vanligaste sättet att ransonera inom vård och omsorg. Men 
minskning av vårdutbud utgör inte i sig ransonering. I vissa situationer är det 
möjligt att minska utbudet av vård utan att detta påverkar möjligheterna att 
tillfredsställa vårdbehov. Ett exempel på detta utgör beslutet att anpassa utbudet 
till förändringar i förekomsten av behov. I de fall behoven minskar i t ex en 
avfolkningsbygd kan detta få till följd att utbudet av vård och omsorg anpassas 
till den nya situationen genom indragning av tjänster. En sådan anpassning kan 
inte rimligen betecknas som ransonering.  
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Exemplet visar att något annat än själva beslutet om utbudsminskning är det 
avgörande för om det skall betecknas som ransonering. I denna rapport utgör 
begränsade möjligheter att tillfredsställa behov det centrala kriteriet. 
 
 
4.5 Sammanfattande slutsats om begreppet ransonering 
 
Analysen leder fram till följande formella definition av begreppet “ransonering”. 
 
Beslut B innebär ransonering av vård eller omsorg i den utsträckning B fattas 
med insikten att möjligheten att åtgärda vård- eller omsorgsbehov optimalt blir 
begränsade. 
 
Insiktskomponenten är avgörande för om ett beslut skall betecknas som 
ransonering, inte t ex konsekvenserna av beslutet. Ett beslut som råkar leda till 
att behovet hos en individ inte tillfredsställs optimalt, på grund av t ex olyckliga 
omständigheter, kan inte räknas som ett ransoneringsbeslut. Begränsningen av 
behovets tillfredsställande måste minst vara insedd för att beslutet skall räknas 
som ransonering. I en del fall kanske den i praktiken också är avsedd. 
 
Olika former av ransonering kan förekomma inom vård och omsorg.  
 
• Målransonering: optimal hälsa eller livskvalitet kommer ej att uppnås. 
• Bortval: vissa behov kommer inte alls att åtgärdas. 
• Tidsransonering: målet kommer ej att uppnås inom rimlig tid. 
• Utspädning: begränsning av kvaliteten. 
• Indikationsändring: ökad försämring innan behov åtgärdas. 
 
Talet om ransonering kan förutom beslut även avse tillstånd – det vi tidigare 
benämnde ransonerat tillstånd. Tillståndet kan vara ett resultat av en 
fördelningsprocess. För att ett tillstånd skall räknas som ransonerat krävs att 
behoven inte är optimalt åtgärdade. Däremot finns inget krav på att tillståndet 
skall vara insett i förväg av deltagarna i fördelningsprocessen. Detta kan 
uttryckas mer formellt: 
 

• Tillstånd T utgör en ransonering i den utsträckning T innebär att 
möjligheterna att åtgärda behov optimalt är begränsade. 

 
Vi har här en vid definition av begreppet “ransonerat tillstånd”. Den innebär 
förmodligen att vi alltid kommer att ha ett ransonerat tillstånd eftersom vi 
knappast kan räkna med en situation där hälso- och sjukvårdens resurser räcker 
till för att åtgärda alla vårdbehov optimalt.  
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Begreppet “öppen ransonering” kräver också öppenhet angående varför vissa 
områden eller vissa sjukdomar ransonerats. 
 
• Ett ransoneringsbeslut utgör en öppen ransonering i den utsträckning 

beslutet, grunderna och resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta 
del av dem. Tillgängligheten avser både beslut om begränsning och 
eventuella beslut om rangordning eller val som föregick 
ransoneringsbeslutet. 

 
 
5. RELATIONEN MELLAN FÖRDELNING, PRIORITERING 
OCH RANSONERING 
 
Analysen har visat att begreppen “fördelning”, “prioritering” och “ransonering” 
är helt skilda begrepp. Fördelning innebär beslut att dela upp och dela ut. 
Prioritering innebär medvetna val där övervägda alternativ rangordnas. 
Ransonering slutligen innebär beslut att begränsa möjligheterna att åtgärda 
vårdbehov optimalt. De tre begreppen är inte definierade i termer av varandra. 
Det finns därför ingen analytisk relation mellan dem. Däremot är det vanligt 
med en empirisk relation. En fördelningsprocess brukar innehålla en 
kombination av prioriteringar och ransoneringar.  
 
Vi kan betrakta begreppet “fördelning” delvis som ett paraplybegrepp. Det är 
möjligt, vanligt och oftast nödvändigt att fördela resurser inom vård och omsorg 
genom prioritering eller ransonering. Men det är i princip även möjligt att 
fördela något utan att prioritera eller ransonera. I en situation där resurserna är 
tillräckliga är det inte alltid nödvändigt att genomföra prioriteringar eller 
ransoneringar. I praktiken torde dock sådana situationer vara sällsynta inom vård 
och omsorg.  
 
Diskussioner om prioriteringar och kravet på att utföra prioriteringar eller 
ransoneringar uppstår vanligtvis i situationer av resursbrist. Men så behöver det 
inte alltid vara, varken begreppet “prioritering” eller begreppet “ransonering” är 
bundet till en sådan situation. Även i en situation av överskott på resurser kan 
det bli fråga om att prioritera. Beslutsfattaren kanske vill fördela överskottet 
enbart till vissa områden. I så fall kan valet av område föregås av en 
rangordning av tänkbara områden samt beslut om att ge överskottet till de 
områden som kommer högst på rangordningen.  
 
I en situation där resurserna räcker till för att åtgärda alla behov optimalt, men 
inte samtidigt, kommer resursfördelningen troligen att ske genom prioritering. 
Någon kommer att fatta beslut om att behoven skall åtgärdas i en viss ordning.  



42 

Väntrummet eller väntelistan kan utgöra ett exempel på platser där denna form 
av prioritering kan förekomma. Men det är även möjligt att situationen medför 
ransoneringsbeslut. I de fall då en beslutsfattare medvetet avstår ifrån att sätta in 
resurser för att snabbare behandla personerna på väntelistan innebär beslutet en 
ransonering (tidsransonering) för de personer som får vänta orimligt lång tid.  
 
En helt annan typ av situation uppträder då vi inte har möjlighet att åtgärda alla 
behov optimalt. Vi nämnde tidigare (avsnitt 1.3) olika handlingsalternativ för en 
sådan situation. 

 
1. Alla behov blir åtgärdade men inget optimalt. Detta alternativ innebär 

ransonering i en eller annan form. Målransonering innebär att alla behov 
blir åtgärdade men inte till optimal hälso- eller livskvalitetsnivå. 
Tidsransonering innebär en begränsning med avseende på tidsramen – 
behoven blir åtgärdade men vid en senare tidpunkt. Ransonering genom 
kvalitetsreduktion kan innebära ett flertal olika aktiviteter som nämndes 
tidigare. Glesare återbesök eller längre tid mellan behandlingarna är 
exempel på utspädning. Indikationsförändring innebär ökad försämring 
innan behov åtgärdas. En kombination av två eller flera former av 
ransonering är också möjlig.  

 
2. En del behov blir åtgärdade optimalt, andra inte alls. Här måste ett val 

göras avseende vilka behov som vården och omsorgen skall åtgärda 
optimalt och vilka som den inte skall åtgärda. Någon måste göra en 
prioritering genom att fatta beslut om rangordning och var linjen skall 
dras. Beslutet att inte åtgärda behoven under linjen utgör ett 
ransoneringsbeslut. Detta alternativ innebär en kombination av 
prioritering och ransonering. 

 
3. En del behov blir åtgärdade optimalt, andra enbart till en viss grad. Detta 

alternativ innebär fördelning genom både prioritering och ransonering. 
Prioriteringsbesluten rör som tidigare rangordningen samt var i denna 
ordning som linjen skall dras. Ransoneringsbesluten rör till vilken grad 
som vården och omsorgen skall åtgärda de behov som hamnar på den 
nedre nivån.  
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6. BESPARING OCH SATSNING I RELATION TILL 
PRIORITERING OCH RANSONERING 
 
Ransonering är inte detsamma som besparing. En besparing, d.v.s. ett frigörande 
av resurser för andra ändamål, innebär visserligen en begränsning – i första hand 
av resurstilldelning. Men det avgörande för om en åtgärd skall räknas som 
ransonering är om möjligheterna att åtgärda behov begränsas eller inte. Att göra 
en besparing är att begränsa tilldelningen av resurser eller att reducera befintliga 
resurser. I de flesta fall leder detta till begränsade möjligheter att tillfredsställa 
behov. Men det behöver nödvändigtvis inte göra det. Situationer kan förekomma 
där besparingen kan mötas med rationalisering eller effektivisering. En lyckad 
effektivisering skulle kunna medföra att behoven kan åtgärdas optimalt trots 
besparingen. Det kan också förekomma situationer där en besparing innebär en 
anpassning till förändrade behov i befolkningen.   
 
Samtidigt är det möjligt att ett besparingsbeslut också kan räknas som ett 
ransoneringsbeslut. Allt beror förstås på om beslutet motsvarar de villkor för 
ransonering som angivits ovan. Inser den som fattar beslutet om besparing att 
det får som följd att möjligheten att åtgärda behov begränsas skall beslutet även 
räknas som ransonering. Dessutom kan en besparing leda till ett ransonerat 
tillstånd. I de fall då besparingen inte kan mötas av rationaliseringar eller 
effektiviseringar kan följden bli att behov inte är åtgärdade optimalt.  
 
Vi kan även vända på resonemanget. Ett ransonerat tillstånd kan uppstå även om 
det inte uppstått genom besparingsbeslut. Behoven i en befolkning kan t ex ha 
ökat påtagligt inom en budgetperiod utan att nya resurser hunnit tillkomma. Det 
avgörande för om ett tillstånd skall räknas som ransonerat är om det innebär 
begränsade möjligheter att åtgärda behov.  
 
 
6.1 Att satsa är inte detsamma som att prioritera 
 
Det förekommer ibland att vi talar om satsningar inom vård och omsorg. Kanske 
fattar den politiska nämnden beslut om att satsa på ett visst område t ex 
förlossningsvården. Satsningen i sig, d v s tilldelningen av (extra) resurser, skall 
dock inte räknas som en prioritering eftersom den inte innebär en rangordning. 
Däremot kan beslutet om att satsa på ett visst område föregås av ett 
prioriteringsbeslut. Beslutet att t ex satsa på förlossningsvården kan ha föregåtts 
av omfattande diskussioner och övervägande rörande andra alternativ. Processen 
resulterade sedan i beslutet att ge företräde åt förlossningsvården. Detta beslut 
utgör då ett prioriteringsbeslut.  
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Kanske är det så att alla satsningar som görs föregås av prioriteringsbeslut. Men 
det är i princip möjligt att fatta beslut om att satsa på ett visst område utan 
prioriteringsbeslut. Beslutet om satsning kan ha fattats utan att beslutsfattarna 
har övervägt andra alternativ. Bakgrunden skulle t ex kunna vara ett starkt 
opinionstryck.  
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