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– Lär av varandra!
– Vår förmåga att lära av varandra avgör
hur vi kommer att lyckas. Därför hoppas
jag mycket på den här andra nationella
prioriteringskonferensen med mottot
”Hur går vi från ord till handling?”

Med de orden hälsade Harriet Hed-
lund, ordförande i folkhälsonämnden i
Västerbottens läns landsting, konferens-
deltagarna välkomna. 

– Vårdbehoven ökar snabbt, men det
gör inte resurserna, konstaterade hon.
Nu måste vi också bli överens om hur vi
praktiskt löser detta dilemma. Vi ska
enas om vilka verktyg vi behöver, hur vi
delar upp arbetsuppgifterna rationellt
och vi kommer att få ta del av interna-
tionella erfarenheter.

Några fakta om värdstaden Umeå gav
Eva Andersson från Kommunförbundet
Västerbotten, bland annat att Umeå har
cirka 100.000 invånare.

– Men vi skulle behöva öka till
150.000 till år 2050 för att få tillräcklig
skattekraft.

– Bland alla dem som vill bo i Umeå
finns också människor med stort vård-
behov och antalet 85 år och äldre ökar.
Hemtjänst, äldreboende och förebyg-
gande hälsoarbete prioriteras.

Eva Andersson, Kommunförbundet Västerbotten (t.v.) och Harriet Hedlund, Väs-
terbottens läns landsting, hälsade de cirka 320 konferensdeltagarna välkomna.

– Tidsandan präglar all lagstiftning.
Det gäller även lagen om priori-
teringar i hälso- och sjukvården som
utarbetades och beslutades under
perioden 1992-1997, en mörk tid i
den svenska välfärdens historia.

Det förklarade Mikael Sjöberg, stats-
sekreterare vid socialdepartementet. 

– Underskottet i statens finanser var
stort och arbetslösheten hög. I det kli-
matet etablerades det som ett faktum att
”vi inte har råd med all välfärd”.

Om lagen skulle formuleras annor-
lunda om den skrevs idag, berörde han
dock inte. Visserligen är den offentliga
sektorns ekonomi bättre, men för sjuk-
vården gäller att gapet mellan upplevda
behov och tillgängliga resurser växer. 

– Prioriteringslagen består inte av
tvingande regler utan är vägledande
riktlinjer för diskussioner och beslut på
olika nivåer inom hälso- och sjukvår-

den, sa Mikael Sjöberg.
De principer som ska styra priorite-

ringarna är: jämlikhet, behov och kost-
nadseffektivitet.

– Hälso- och sjukvårdspolitiker har
en viktig roll för att intentionerna i lag-
stiftningen ska förverkligas. De måste ha
tillgång till ett bra faktaunderlag och de
måste veta vad medborgarna vill, fram-
höll Mikael Sjöberg.

– Det finns en frustration över att det
går långsamt att komma till skott med
”skarpa” prioriteringar. Men dels tycker
jag att det faktiskt hänt en hel del, dels
måste man ha respekt för att den här
öppna dialogen tar tid. Kommunerna
ligger efter landstingen, men jag tror att
de börjar komma igång på allvar nu.

Mikael Sjöberg, Socialdepartementet,
berättade om intentionerna bakom
prioriteringslagstiftningen.

Tidsandan formar
lagstiftningen
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Plikt eller profit i vården
En ”pliktmoral” och en ”profitmoral”
kolliderar i dagens hälso- och
sjukvård. Det menade författaren
och journalisten Göran Rosenberg.

Rosenberg tog avstamp i en grundläg-
gande moralisk fråga: Varför tar vi män-
niskor över huvud taget hand om sjuka
och svaga, till skillnad från djuren?

– Jag tror att det beror på att vi själva
kan föreställa oss hur det är att bli sjuk
och svag. Och vi vet också att vi alla
kommer att bli det så småningom, me-
nade Rosenberg.

– Sjukdom och svaghet är en ofrån-
komlig del av det mänskliga livet och
samhället. Hur vi organiserar vården
idag hänger samman med vår egen vård
i framtiden. Vården lär oss vårt ofrån-
komliga beroende av andra människor.
I alla mänskliga samhällen finns plikten
att vårda sjuka och svaga, en plikt som
lär oss empati och tillit till andra.

Upplösande krafter
– I vårt moderna samhälle verkar två
starka pliktupplösande krafter: sjukvår-
dens oändliga utbud och sjukvårdens
omättliga efterfrågan. Vården handlar
alltmer om utbud och efterfrågan på en
specialiserad sjukvårdsmarknad. Då ten-
derar vården att förvandlas från en kol-
lektiv plikt till en angelägenhet för indi-
viduell kalkyl syftande till lönsamhet,
profit, i någon mening.

– Enligt min mening kommer samhäl-
let inte att kunna fungera i längden om

vi låter profitmoralen ta över pliktmora-
len inom vården.

– För tydlighetens skull: jag inte är
negativ mot profitmoralen som sådan.
Båda de här normsystemen behövs i
samhället, inom ekonomisk verksamhet
är profitmoralen nödvändig. Men de bör
inte blandas samman inom samma sek-
tor. Sjukvården bör vara fredad från pro-
fitmoralen.

Göran Rosenberg avslutade sitt anfö-
rande med att uppmana konferensens
deltagare att lyfta fram den moraliska

kärnan i prioriteringsfrågorna.
– Ordet prioritering gör mig förresten

lite betänksam. Det är svalt och odrama-
tiskt. Men i verkligheten handlar det om
de mest dramatiska val vi kan tänka oss,
val som bokstavligt talat ofta handlar om
liv eller död.

Göran Rosenbergs föredrag finns i sin
helhet på PrioriteringsCentrums hemsi-
da, http://e.lio.se/prioriteringscentrum.)

Göran Rosenberg förordade en ”pliktmoral” inom vården.

Vertikal prioritering kommer
Sessionen om vertikala priorite-
ringar, det vill säga hur man fördelar
resurser mellan olika åtgärder inom
en och samma diagnos, var en av de
mest välbesökta och uppskattade
under konferensen. 
Fyra konkreta exempel på väl utvecklat
arbete med vertikala prioriteringar gavs.
Bidragen kom från Erling Karlsson,
Landstinget i Östergötland, Evy Bergh,
Västra Götalandsregionen, Thomas
Ihre, Svenska Läkaresällskapet och
Christina Kärvinge, Socialstyrelsen.

Erling Karlsson redogjorde för det
uppmärksammade medicinska program-
arbete som sedan 1995 bedrivs i Öster-
götland och omfattar allt fler diagnoser.
Arbetet är brett upplagt med ett stort
antal deltagare, politiker, företrädare för

professionen, allmänheten och patient-
grupper. Resultatet är en angelägenhets-
gradering för olika åtgärder inom varje
område. Hur man jämför t.ex. nivå 5
inom ett visst område med samma nivå
inom ett annat är dock fortfarande
oklart.

I Västra Götalandsregionen arbetar
23 medicinska sektorsråd med de verti-
kala prioriteringarna. Råden består av
läkare i ledande ställning. En samman-
vägning av flera bedömningsvariabler
görs, där prioriteringsgrupp enligt riks-
dagsbeslut, patientens tillstånd och åt-
gärdens nytta, tas med. 

Thomas Ihre och Christina Kärvinge
berättade om motsvarande arbete med
riktlinjer som görs inom Läkaresällska-
pet respektive Socialstyrelsen.

När sessionsmoderator Per Carlsson
sammanfattade erfarenheterna konsta-
terade han att vi ännu inte har en ge-
mensam nationell standardmodell för
vertikala prioriteringar.

– Men vi ser att likheterna är stora
och jag tror att vi är på väg mot en stan-
dard tack vare det erfarenhetsutbyte
som sker.

– En gemensam sak är att alla gör en
kvalitativ bedömning och en samman-
vägning mellan olika faktorer. Det sker
genom dialog, inte genom exakta mate-
matiska formler.

På en publikfråga svarade såväl Evy
Bergh som Erling Karlsson att det myck-
et snart skulle börja fattas politiska
beslut på grundval av det vertikala prio-
teringsarbetet.
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Hälsoekonomin viktig 
vid norska prioriteringar
Hur har prioriteringsfrågorna han-
terats i Norge respektive Sverige? Vil-
ka likheter och vilka skillnader
finns? Kari Rolstad från Kommune-
nes Sentralforbund, som noga stude-
rat utvecklingen i de båda grannlän-
derna, gav svaren.

– 1987 kom den första norska priorite-
ringsutredningen. Utredningen, som
fick beteckningen Lönning 1 efter ord-
föranden Inge Lönning, väckte stort
intresse, inte minst i Sverige. Den var
ett av de tidigaste exemplen i världen
på en schematisk genomgång av prio-
riteringsproblematiken för att skapa
riktlinjer, förklarade Kari Rolstad.

Svårighetsgrad blev kriterium
Lönning 1 rekommenderade att sjukdo-
mens svårighetsgrad skulle vara det vik-
tigaste kriteriet vid prioriteringar. Tre
nivåer av åtgärder identifierades som
borde finansieras offentligt. Det var
åtgärder mot:

(1) omedelbara livshotande tillstånd,
(2) sjukdomstillstånd med mycket all-

varliga konsekvenser på lång sikt och
(3) sjukdomstillstånd med betydande

oönskade konsekvenser på sikt.
Utredningen definierade ytterligare

två områden som placerades utanför
den offentliga finansieringen.

Vårdens Svåra Val 1995
Den svenska prioriteringsutredningen
Vårdens Svåra Val publicerades 1995
och låg till grund för ett riksdagsbeslut
1997. I Vårdens Svåra Val angavs tre
övergripande principer som skulle sty-
ra prioriteringarna. Principerna var
människovärde, behov och kostnads-
effektivitet i nämnd rangordning.

– I det svenska riksdagsbeslutet an-
gavs fyra prioriteringsnivåer. Indelning-
en har vissa likheter med den norska,
men också viktiga olikheter finns, kon-
staterade Rolstad. 

Grupperna är:
(1) Vård av livshotande akuta sjuk-

domar, vård av svåra kroniska sjukdo-
mar, palliativ vård och vård i livets slut-
skede, samt vård av människor med
nedsatt autonomi.

(2) Prevention, habilitering/rehabili-
tering.

(3) Vård av mindre svåra akuta och
kroniska sjukdomar.

(4) Vård av andra skäl än sjukdom
eller skada.

Olika utredningskulturer
Kari Rolstad kommenterade att en olik-
het mellan Sverige och Norge har sitt
ursprung i skilda utredningstraditioner. 

– I Norge är statliga utredningar en
uppgift för experter, medan de i Sverige
är parlamentariskt sammansatta. Det
leder sannolikt till att de svenska utred-
ningarna är mer inriktade på att få
genomslag i verkligheten än de norska,
menade Kari Rolstad.

– Eller som Inge Lönning själv
uttryckt saken: Svenskarna bryr sig inte
om att uppfinna krutet, men de vet hur
de ska få det att smälla!

Bristande genomslag
Bristen på praktiskt genomslag av Lön-
ning 1, resulterade i att en ny utredning,
Lönning 2, fick i uppdrag att även
koppla styrmedel till modellen.

Lönning 2 flyttar tonvikten mer mot
nytta och kostnadseffektivitet. Tre prio-
riteringsgrupper föreslås, kallade skall-,
bör- och kan-åtgärder. Skall-åtgärder-
naa är grundläggande åtgärder som ska
täckas fullt ut, börtjänsterna är inte lika
angelägna men bör så långt möjligt skat-
tefinansieras. Kan-tjänsterna har lägre
prioritet och tillhandahålls om det finns

kapacitet. 
Utanför skattefinansieringen placeras

en fjärde prioriteringsgrupp, där t.ex.
kosmetiska operationer hamnar. 

Varierande styrmedel
Förutom skillnader i riktlinjer, framhöll
Kari Rolstad skillnader i styrmedel. Styr-
medlet i Lönning 1 är  en nationell häl-
soplan, i Vårdens Svåra Val en etisk
plattform och i Lönning 2 gäller en
särskild beslutsprocess i tre steg.

Vidare är hälsoekonomiska analyser
viktiga i de norska utredningarna, me-
dan den svenska mera laborerar med
begreppet patienträttigheter.

– Vårdens Svåra Val rekommenderar
ett brett folkligt deltagande i en demo-
kratisk process. Lönning 1 och 2 föror-
dar mer slutna seminarier, analyserade
Rolstad.

Oljeboom och kristid
Den ekonomiska situationen i de båda
nordiska grannländerna vid utredning-
arnas tillkomst har också givit upphov
till skillnader i anslag. I Norge flödade
det av oljepengar, medan kristid rådde i
Sverige. Därför präglas Vårdens Svåra
Val av spariver, men den levererar
endast övergripande värderingar som
stöd för åtgärder i vårdens vardag.

Kari Rolstads jämförelse av svenska och norska erfarenheter gav en god överblick
över prioriteringssträvandena i de båda länderna. 
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– Deltagardemokrati 
gynnar starka grupper
Den avslutande paneldebatten (se
nästa uppslag) hade rubriken ”Vad
skall medborgaren bidra med i
prioriteringsprocessen”? Statsveta-
ren Mikael Gilljam från Göteborgs
universitet gav bränsle till debatten
genom sitt inledningsanförande där
han satte två olika demokratiuppfatt-
ningar mot varandra: valdemokratin
och deltagardemokratin.

Deltagardemokratins anhängare menar
att ju mer politiskt aktiva medborgarna
är desto bättre är det för demokratin.
Valdemokratins anhängare anser å
andra sidan att medborgarna i princip
ska nöja sig med att välja representan-
ter i val och sedan förhålla sig relativt
passiva till nästa val, framhöll Mikael
Gilljam.

– I Sverige tycks det som om det
råder konsensus inom alla partier om
att deltagardemokratin är att föredra.
Deltagardemokratin har starka rötter i
60-talets vänsterrörelser, men det före-
faller idag som om ledningen för samt-
liga etablerade partier förespråkar del-
tagardemokrati som ett recept mot
många problem i det moderna samhäl-
let. 

Tre invändningar
Mikael Gilljam förklarade sig vara skep-
tisk till deltagardemokratin och redovi-
sade följande tre invändningar:

1. Deltagardemokratin är orealistisk
därför att alltför många människor inte
har tid, lust eller möjligheter att delta i
politiska aktiviteter. Enligt en enkät kan
mindre än hälften av medborgarna tän-
ka sig att delta i aktiviteter som kräver
kontinuerligt engagemang, t.ex. i ak-
tionsgrupp, brukarråd eller parti. 

2. Deltagardemokratin skapar ojäm-
likhet eftersom den belönar de aktiva,
som oftast tillhör ekonomiskt, socialt
och utbildningsmässigt starka grupper.

3. Deltagardemokratin gynnar den
personliga egennyttan genom att enga-
gemanget oftast gäller enskilda frågor
som man har intresse av. Politiken bör i
stället handla om att ta ansvar för hel-
heten.

Viljan god, men ändå fel
– Då kan man förstås undra varför näs-
tan alla är för deltagardemokrati när
den har alla dessa nackdelar. Jag tror att

det främst beror på en god vilja, men
att man inte tänkt igenom konsekven-
serna ordentligt, menade Mikael Gill-
jam.

Vilket var då Mikael Gilljams alterna-
tiv för att nå en bättre fungerande
demokrati?

– Vi måste i stället som medborgare
visa vilken politik och vilka politiker vi
vill ha. Om vi inte vill ha politiker som
använder sig av grov och förenklad paj-
kastningsteknik måste vi bestraffa des-
sa genom att inte återvälja dom. 

Uppvakta slumpvis utvalda
– Politikerna bör också ägna sig mer åt
”omvänd uppvaktning”. I stället för att
bara lyssna till de intressegrupper som
alltid uppvaktar politiker med kravlis-
tor, bör de själva söka upp slumpvis

utvalda personer och fråga dem om
deras uppfattningar.

– Som medborgare måste vi också
lära oss mer om vad god demokrati är,
redan i skolan måste det börja. Demo-
kratin behöver exempelvis ”goda för-
lorare”, dvs. människor som accepterar
att de tillhör minoriteten i en fråga och
rättar sig efter majoritetens beslut utan
att sabotera. 

Ska medborgaren vara aktiv i prioriteringsprocessen? Statsvetaren Mikael Gilljam
var mycket kritisk till ”deltagardemokrati”. 

Debatt om medborgarens
roll i prioriteringsprocessen
på nästa uppslag!
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Livlig paneldebatt om  
Debattpanelens reaktioner på Mikael
Gilljams inlägg skiftade. Tydligt var
att hans tankar rörde om en del
bland etablerade uppfattningar.
Den socialdemokratiske politikern Paul
Håkansson från Östergötland, här som
representant för Landstingsförbundet,
reagerade först positivt:

– Jag delar Mikael Gilljams uppfatt-
ning att den representativa demokratin
är bra. Men vi ser ju också idag att vi
har stora problem med att få den att
fungera och vi behöver komplement
och nytänkande.

Berndt Nilsson, Handikappförbun-
dens samarbetsorganisation (HSO):

– Gilljam raljerade en del över ”folk-
rörelsenostalgiker” och det är nog en
sådan jag är. Jag anser att många behö-
ver deltagardemokratin, därför att alla
inte kan vara med i den representativa
demokratin. För oss med funktionshin-
der är det till exempel väldigt svårt.

Lisbeth Löpare-Johansson, Vård-
förbundet ansåg också medborgarna
måste få spela en roll i prioriteringspro-
cessen, en roll som inte bara är begrän-
sad till att välja företrädare: – Frågorna
är så komplicerade att de måste disku-
teras i många sammanhang. Det går inte
att fånga in allt i ett val vart fjärde år.

Eva Andersson, Kommunförbundet
Västerbotten, knöt an till det Gilljam
sagt om demokratiutbildning i skolan: 

– Skolan har en viktig roll för att fost-
ra barnen i demokratins spelregler och
ideal. 

Någon invände att den representati-
va demokratin kan vara för långsam när
det gäller att nå resultat. 

Mikael Gilljam replikerade: – Jag
tror inte att den deltagande demokratin
är snabbare. Men allvarligare än tids-
aspekten är ju om processen leder åt fel
håll. Politikerna kan förbättra den rep-
resentativa demokratin genom att söka

upp slumpvis utvalda personer och frå-
ga om deras åsikter.

Paul Håkansson: – Det är riktigt att
de organiserade intressena klarar sig
bäst. Det framgår bland annat av Väl-
färdsbokslutet. Sämst går det för oorga-
niserade ungdomar.

Ulf Swanstein, Läkarförbundet, såg
en poäng med den ”omvända uppvakt-
ningen: – Idén att söka upp slumpvis
utvalda är bra. Den bör leda till ökad
rättvisa, därför att den ger människor
som inte brukar delta i politiken en
chans att göra detta.

Lisbeth Löpare-Johansson ansåg att
prioriteringsdebatten ofta sker på en
abstrakt nivå som är svår att riktigt för-
stå för många människor.

– Frågorna måste brytas ner till en
mer vardaglig nivå. Den bör handla om
så konkreta frågor som ”får jag äta i min
egen takt när jag är gammal och sjuk”.

Paul Håkansson riktade kritik mot

Debattdeltagare:
Mikael Gilljam, Göteborgs univer-
sitet, Eva Andersson Kommunför-
bundet Västerbotten, Ulf Swan-
stein Sveriges Läkarförbund, Lis-
beth Löpare-Johansson, Vårdför-
bundet, Berndt Nilsson, Handi-
kappförbundens samarbetsorga-
nisation, samt Paul Håkansson,
Landstingsförbundet.

Moderator: Staffan Ling.

Publiken deltog också i hög grad i debatten. Här lyssnar panelen tankfullt på ett inlägg.

Berndt Nilsson, Handikappförbundens
samarbetsorganisation.

Eva Andersson, Kommunförbundet
Västerbotten.
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medborgarens roll
statsvetarna för att de nästan enbart rik-
tar sitt intresse mot vad som sker i be-
slutande offentliga organ.

– Ni glömmer partierna, sa Håkans-
son med adress till statsvetaren Mikael
Gilljam. Partierna erbjuder naturliga are-
nor för prioriteringsdiskussioner och
partierna har också den fördelen att de
sätter in prioriteringsfrågorna i sitt poli-
tiska sammanhang. 

– Vi får inte hamna i ett antingen-
eller-resonemang, menade Eva Anders-
son. Åtgärder av många olika slag mås-
te användas och komplettera varandra.
Medborgardialog är ett av många an-
vändbara instrument.

Berndt Andersson tyckte det var fel
att döma ut agerande i egenintresse, när
det gäller sjukvårdsfrågor. 

– Vi funktionshindrade kämpar natur-
ligtvis för våra egna intressen. Men det
gör vi för att vi är en underpriviligierad
grupp med stora behov av sjukvårdens

resurser. Särintressena ska inte bannly-
sas, utan de ska få lämna sin informa-
tion till politikerna. Däremot har natur-
ligtvis politikerna en skyldighet att väga
samman och se till helheten.

Paul Håkansson höll med: – Vi politi-
ker ska sammanfoga alla pusselbitar av
information. Särintressena har en roll att
spela, men de ska självfallet inte få dik-
tera besluten.

Lisbeth Löpare-Johansson framhöll
att omvårdnads- och rehabiliterings-
kompetensen haft för lite att säga till om
i prioriteringsarbetet. 

– Diskussionerna handlar också för
mycket om byggnader och organisation
och för lite om vårdens innehåll.

Mot slutet av diskussionen framförde
flera debattdeltagare frustration över att
prioriteringsarbetet går för långsamt.
Underskotten är på många håll stora och
kräver snabba åtgärder.

Paul Håkansson var en av dem som

menade att prioriteringar inte räcker för
att lösa alla problem.

– Vi måste ha mer resurser också.
Ulf Swanstein menade att priorite-

ringsarbetet borde ha börjat för länge
sen, redan under de ”goda tiderna” när
det fanns gott om pengar i landstingen. 

– Då skulle vi inte hela tiden tvingas
att lösa akuta problem under tidspress,
så som nu sker.

Slutligen framfördes också kritik mott
massmedias sätt att bevaka hälso- och
sjukvårdsfrågor. Susanne Waldau från
Västerbottens läns landsting menade att
massmedias dramaturgi kräver att man
lyfter fram enskilda problem på ett sätt
som försvårar vettiga helhetsbeslut.

– Det är ett demokratiskt problem,
tyckte Susanne Waldau.

Mot slutet av debatten uppstod enig-
het kring att medborgaren har en viktig
roll att spela, men att det också finns
demokratiska risker att ge akt på.

Ulf Swanstein, Läkarförbundet. Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdför-
bundet.

Paul Håkansson, Landstinget i Öster-
götland och Landstingsförbundet.
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– Regeringen avgör på central nivå
om en viss hälso- och sjukvårds-
tjänst ska finansieras av skattemedel
eller ej.

Det berättade Ph.D. Wija Oortwijn,
University Medical Centre, Nijme-
gen, i inledningen av sin rapport om
de holländska erfarenheterna. 

Hälso- och sjukvården i Nederländerna
tillhandahålls av professionella aktörer
inom ramar fastställda av regeringen.
Utbudet av tjänster styrs av Sick Fund
Act och Exceptional Medical Expenses
Act. Den senare garanterar alla hollän-
dare tillgång till dyra behandlingar som
bedöms nödvändiga. Sick Fund Act om-
fattar omkring 70 procent av befolk-
ningen, resterande 30 procent har pri-
vat sjukförsäkring.

Stigande kostnader, ökad efterfrågan
och nya, dyrare behandlingsmöjlighe-
ter ledde till att man i början av 1980-
talet började prioritera mer medvetet
inom det holländska sjukvårdssystemet.
Debatten blev intensiv om hur kostna-
derna skulle kunna begränsas och om
vilka åtgärder som skulle innefattas i
den offentligt finansierade baspaketet
”benefit package”.

Minskad reglering
1987 publicerades den uppmärksam-
made Dekker-rapporten, som förorda-
de mindre reglering och mer marknads-
mekanismer. Kostnadsökningen lät sig
dock inte hejdas genom denna politik
och 1990 kom nya reformförslag från
hälsoministeriet, bland annat förslag till
en ny benefit package.

Dunning-rapporten, som kom året
därpå definierade följande kriterier för
offentlig finansiering: Är åtgärden nöd-
vändig? Är åtgärden medicinskt effek-
tiv? Är åtgärden kostnadseffektiv? Kan
åtgärden betalas av individen?

Kriterierna visade sig svåra att tilläm-
pa i praktiken. Men t.ex. inom läkeme-
delsområdet har kriterierna använts,
förklarade Wija Oortwijn. 

1991 befann sig den holländska häl-

so- och sjukvården vid ett viktigt väg-
skäl. Ett problem som tydliggjorts var
att man visste för lite om de använda
åtgärdernas effektivitet. Regeringen vil-
le därför stimulera användningen av
riktlinjer baserade på bevisad nytta (evi-
dence based medicine).

Nya belutsprocedurer
Det holländska praktiska priorite-
ringsarbetet genomgick en utveckling
under 1990-talet. 1993 infördes en
Delphi-procedur i vilken 126 rutinmäs-
sigt använda terapier granskades. Efter
tvivel beträffande särskilt kostnadsef-
fektiviteten ändrades proceduren 1999
till att metodiskt införskaffa information
från olika intressenter. Information låg
till grund för att sortera in åtgärder i 31
olika prioriteringsgrupper.

Konstruktionen av ett benefit packa-
ge av hälso- och sjukvårdstjänster för

kollektiv finansiering är ett viktigt hol-
ländskt bidrag till den internationella
prioriteringsdebatten. Hittills har det
dock visat sig svårt att exkludera
behandlingar från baspaketet. 

Hälsoteknologisk utvärdering
Värderingar av effektivitet och kost-
nadseffektivitet är viktiga beståndsdelar
och ett särskilt program för hälsotekno-
logisk utvärdering – health technology
assessment, HTA – har introducerats.
Prövningen enligt HTA har under de
första åren främst gällt sofistikerade
medicinska teknologier, inte sådana
som regeringen velat prioritera.

Wija Oortwijns slutsatser var att prio-
riteringsarbetet är svårt, att någon bety-
dande bantning av det finansierade bas-
paketet inte är politiskt möjlig och att
kraven på kostnadseffektivitet ökar i
takt med att utgifterna växer.

Ph.D. Wija Oortwijn och moderatorn Peter Garpenby lyssnar på en fråga från
publiken.

Holländskt ”baspaket”

Under de båda konferensdagarna tävlade inte mindre än sju sessioner och två workshops om delta-
garnas intresse. Sessionernas ämnen var Omvårdnad och rehabilitering, Prioriteringar inom primär-
vård, Internationella erfarenheter, Dialog och samverkan, Metoder i teori och praktik, Priorite-
ringar inom kommunal vård och omsorg, samt Vertikala prioriteringar – finns det en nationell stan-
dard. Workshops-rubrikerna var Prioritering i praktiken – hur kan det gå till? och Implementering av
prioriteringsbeslut.
Här följer ett referat av de tre föredragen under sessionen Internationella erfarenheter.
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Den brittiska prioriteringsmodellen
präglas av en paradox. Å ena sidan
gäller av regeringen fastställda
”breda” prioriteringsprinciper för
hela landet, å andra sidan har lokala
aktörer stor handlingsfrihet när det
gäller att avgöra vilka patienter som
ska behandlas och hur det ska ske.

Det berättade Rudolf Klein, professor
vid London School of Economics and
Political Science. De nationella priori-
teringsprinciperna är öppet redovisade,
medan de många prioriteringsbesluten
på lokala nivå saknar öppna motive-
ringar. Det har gjorts försök att göra lo-
kala ransoneringar (Klein föredrog det
ordet) mera synliga, men de har hittills
främst gällt kosmetisk kirurgi.

Det engelska sjukvårdssystemet, NHS,
är centraliserat och hierarkiskt. Utförar-
na ansvarar inför regeringen för hur
pengarna används. Enligt Klein tende-
rar regeringen att ta åt sig äran när de
nationella prioriteringsmålen nås, men
”sprider ut” skulden till andra aktörer
när de inte nås.

De lokala beställarorganisationerna,
Primary Care Trusts, förfogar över 75
procent av pengarna i NHS-systemet.
Beställarorganisationerna styrs inte av
politiskt valda nämnder som i Sverige,
men liksom här ansvarar de i princip för
befolkningsområden. Ekonomiskt är de
ansvariga inför staten och ett modifierat

DRG-system används som innebär att
pengar följer patienten.

– Ett ökat inslag av fria patientval har
införts, något man lärt från Sverige, för-
klarade Rudolf Klein.

De nationella målen handlar om allt
från att minska dödligheten i hjärtsjuk-
dom och cancer till att korta väntetider.
Att öka tillgängligheten är ett ofta ut-
tryckt folkligt krav, som politikerna
tvingas tillmötesgå. 

Försök att ”avpolitisera” priorite-

ringsbesluten sker genom ansatser
inom evidence-based medicine. NICE’s
(National Institute for Clinical Excellen-
ce) roll är att utvärdera läkemedels och
andra medicinska metoders värde, men
betydelsen har ur prioriteringssynpunkt
hittills varit begränsad.

– Det har visat sig vara lättare att god-
känna nya utgifter än att skära ner. 

Klein erkände avslutningsvis att han
inte funnit ”de vises sten” än, att det inte
finns någon enkel teknisk lösning på
prioriteringsproblemen. Han menade
dock att den medicinska professionen
har en avgörande roll, eftersom det är i
mötena med patienter som priorite-
ringssträvandena ska få sitt genomslag.

I Norge använder hälso- och sjukvår-
den nio procent av BNP, vilket är
högt i en jämförelse mellan OECD-
länderna. Kostnaderna ökar dess-
utom snabbt, med 4-5 procent om
året. Primärvården är organiserad i
ett listpatientsystem och sjukhusen
har förstatligats.

Den bakgrunden gav Otto Christian Rö
när han berättade om de norska erfaren-
heterna. Ur prioriteringssynpunkt är den
första norska prioriteringsutredningen
(Lönning 1) 1987 en milstolpe (Kari
Rolstad redogör på sidan 4 om utred-
ningarna Lönning 1 och Lönning 2) .

Förslagen i Lönning 1 fick dock dåligt
genomslag i verkligheten. Ett exempel
är att psykiatrin, som prioriterats högt av
utredningen i praktiken fick allt mindre
resurser.

Enligt Lönning 2 skulle prioriteringar
göras enligt följande trestegsmodell: (1)
Professionellt sammansatta expertgrup-
per föreslår prioriteringar inom sina
respektive fält (vertikala prioriteringar),
(2) ett statligt råd ger anvisningar om
prioriteringar mellan olika fält (horison-
tela prioriteringar) och (3) hälsoministe-
riet fördelar resurser i enlighet med par-
lamentets beslut.

2001 inrättades ett nationellt priorite-
ringsråd med 18 medlemmar i enlighet
med Lönning 2. Otto Christian Rö blev
själv en av medlemmarna under 2002.
Några konkreta exempel på prioriterings-
beslut hittills är screening för bröstcan-
cer och tidig intervention (och preven-
tion) mot psykiska problem bland barn,
Vidare ska sjukhus i sina policies ut-
tryckligen föra in prioriteringsövervä-
ganden.

Expertgrupper finns inom tiotalet
specialiteter. Resultatet av deras verk-
samhet varierar och de har genomgåen-
de problem med att tillämpa kriterier i
den medicinska praktiken.

Sosial- og helsedirektoratet skapar ett
ramverk och en modell för prioriteringar
i Norge. Här ingår att skapa en relevant
kunskapsbas i samarbete med centret
för medicinsk-teknisk utvärdering.

Prioriteringsbeslut implementeras via
lagstiftning, budget, kliniska riktlinjer,
väntelistor och genom att variera ersätt-
ningen till producenter.

Avslutningsvis beskrev Rö den nors-
ka modellen för prioriteringar som ett
”uppifrån-och-ner”-projekt. Resultaten
har hittills inte heller varit särskilt goda.

– Det tar enorm tid att nå från riktlin-
jer till ett brett genomslag i vården, sam-
manfattade Otto Christian Rö.

Brittisk paradox

Norsk trestegsmodell

Åhörarna medverkade i hög grad under sessioner och workshops för att sätta de
intressanta frågorna i fokus.



Per Carlsson lät ett citat från en av
Norman Daniels och James Sabins
skrifter bilda utgångspunkten: ”Sam-
hället kan inte tillgodose alla medi-
cinska behov, så det måste bestäm-
ma vilka behov som ska priorite-
ras…”

– Frågan är då om de nödvändiga prio-
riteringarna kan göras på ett sätt som
uppfattas som rättvist av de flesta. Om
proceduren uppfattas som rättvis kom-
mer besluten sannolikt att accepteras,
det är en av hörnpelarna i Daniels och
Sabins resonemang, sa Per Carlsson. 

– Rättvisa är naturligtvis inget enkelt
begrepp och det finns många åsikter
och teorier om vad som är rättvist. Dani-
els/Sabins slutsats av detta är att det inte
kommer att gå att nå enighet om princi-
per för prioriteringar, utan att det är själ-
va beslutsprocessen som måste uppfat-
tas som rättvis och legitim (se Daniels
föredrag för ytterligare information om
modellen).

Hanteringen av läkemedel är i detta
sammanhang ett lärorikt exempel –
Daniels har beskrivit den som ett
”mikrokosmos inom den samlade sjuk-
vårdens gränssättningsproblem”.

Etisk mall för läkemedel
Per redovisade en etisk mall för subven-
tionering av läkemedel med följande
fyra nivåer:

1. Bestämma kategorier av läkeme-
del.

2. Välja ut enskilda läkemedel inom
respektive kategori.

3. Bestämma användningsområden
(indikationer).

4. Bestämma andra begränsningar
t.ex. kvantitet.

På varje nivå redovisas vilka katego-
rier av läkemedel som skall ingå, etiska
aspekter t.ex. hälsovinst i förhållande
till kostnad, samt patientrelaterade
motiv för eller emot subventionering.

I Sverige gäller alltså från den 1 okto-

ber 2002 att nybildade Läkemedelsför-
månsnämnden beslutar om subventio-
nering av läkemedel.

Per Carlsson diskuterade hur väl
Läkemedelsförmånsnämnden kan sägas
leva upp till krav på rättvisa procedurer.
Först och främst måste förstås den insti-
tution som prioriterar uppfattas som
legitim.

Remisser och riksdagsbeslut
– Läkemedelsförmånsnämndens legiti-
mitet stärks av att bildandet föregåtts av
den sedvanliga proceduren rege-
ringsdirektiv-utredning-remissförfaran-
de-proposition-riksdagsbehandling.
Det har resulterat i att en fristående
myndighet bildats som regleras av för-
valtningslagen. De flesta remissinstan-
ser tillstyrkte förslaget, dock inte RFV,
Statskontoret och Läkemedelsindustri-
föreningen, konstaterade Per Carlsson.

Nämndens representation påverkar
naturligtvis också legitimiteten. Här gäl-
ler enligt propositionen att ledamöterna
ska ha en samlad bred kompetens och
en oberoende ställning. Företrädare för
allmänheten finns liksom specialist-

kompetens. Ledamöternas mandat är
personliga, dvs. de sitter inte i nämnden
som representanter för organisationer
eller myndigheter.

Ekonomiska utvärderingar krävs
Att relevanta fakta beaktas är viktigt.
Nämnden har beslutat att ekonomiska
utvärderingar ska bifogas ansökan och
allmänna råd kring detta finns på hem-
sidan.

Nämnden har en särskild policy för
att skapa öppenhet kring besluten och
dess motiv. Policyn finns att läsa på
nämndens hemsida.

– Det är än så länge för tidigt att säga
hur väl Läkemedelsförmånsnämnden
lyckas leva upp till sitt ansvar, menade
Per Carlsson. Men verksamheten sker i
en öppen dialog och ger möjligheter till
socialt lärande. Därför är nämndens
arbete ett lärorikt exempel på öppna
prioriteringar för andra delar av hälso-
och sjukvården.

10

Är rättvisa procedurer
nyckeln till framgång?
Exemplet Läkemedelsförmånsnämnden

Som en introduktion till Norman Daniels’ föredrag om
rättvisa procedurer för prioritering (se nästa sida),
berättade Per Carlsson, PrioriteringsCentrum, om erfa-

renheterna från Läkemedelsförmånsnämnden. Per har,
som en av ledamöterna i den nybildade nämnden, följt
utvecklingen på nära håll.

Per Carlsson illustre-
rade begreppet ”rätt-
visa procedurer”
med exempel från
Läkemedelsförmåns-
nämnden, där han
själv är ledamot.
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Att sätta gränser rättvist
Stimulerande nytänkande från USA-professor
Norman Daniels, professor i etik
och folkhälsa vid Harvard School of
Public Health, har tillsammans med
forskarkolleger, introducerat en
annorlunda modell för att angripa
prioriteringsfrågorna. 

Daniels tror inte på entydiga nationella
principer eller ”listor” över vårdinsatser
som ska skattefinansieras. I stället pla-
cerar han själva proceduren för att fatta
prioriteringsbeslut i centrum och anger
vilka krav som bör ställas på denna för
att besluten ska kunna accepteras av
allmänheten. Han menar att om männi-
skor förstår motiven bakom priorite-
ringsbesluten och om de har fattats av
”rätt” personer (fair-minded people) i
en öppen process, då ökar sannolikhe-
ten att besluten godtas. 

Daniels inledde emellertid med att
snabbt skissa huvuddragen i sin ameri-
kanska sjukvårdsverklighet. Han gjorde
ingen hemlighet av att han var kritisk till
utvecklingen i USA som enligt honom
präglas av ojämlikhet, ett fragmenterat
beslutsfattande och en stark marknads-
ideologi.

Ledarskap saknas
– Det finns inget nationellt ledarskap i
prioriteringsfrågorna. Utvecklingen är
”konsumentdriven” vilket lett till snabbt
ökade sjukvårdskostnader, samtidigt
som den ökade andelen fattiga oförsäk-
rade ökar. 45 miljoner amerikaner sak-
nar nu sjukvårdsförsäkring och de har
dåligt skydd mot ohälsa och sjukdom,
förklarade Norman Daniels.

När gränser för vilken vård som kan
tillhandahållas för offentliga medel ska
sättas uppstår alltid svåra moraliska kon-
flikter. Ett exempel är konflikten mellan
principen att sjukdomars svårighetsgrad
ska styra eller principen att hälsoförbätt-
ringar för befolkningen som helhet ska
ges företräde. 

Svårt med entydiga principer
– Här är svårt att hitta en tydlig priorite-
ringsprincip som blir allmänt accepte-
rad. De flesta av oss anser nog att vi bör
hamna någonstans mellan principen att
ge alla resurser till de svårast sjuka eller
att inte alls ta hänsyn till svårighetsgra-
den, menade Daniels.

Vid vilken nivå uppväger måttliga
hälsovinster för stora befolkningsgrup-
per stora förbättringar för ett fåtal? Detta
klassiska prioriteringsproblem berörde

Daniels.
– Prioriteringslistor ger ingen bra lös-

ning på detta aggregationsproblem ef-
tersom de inte tar hänsyn till att små för-
bättringar för stora grupper kan vara att
föredra, menade Daniels.

Krav på rättvist beslutsfattande
Daniels utvecklade därefter sin modell
om rättvisa procedurer i beslutsfattande
om prioriteringar. Hans centrala tes är
att beslutsfattandet ska vara accountab-
le for reasonableness vilket innebär att
den ska kunna prövas utifrån rimlighets-
och förnuftsaspekter. 

Fyra villkor ska vara uppfyllda för
detta:

• Offentlighet. Argument, fakta och
resonemang som lett fram till viktiga
beslut ska vara tillgängliga för allmän-
heten.

• Relevans. Ärliga människor (fair-
minded people) är överens om att försö-
ka nå bästa möjliga patientvård med be-
gränsade resurser.

• Överklagande/revision. Möjligheter
att få ett beslut överklagat och omprö-
vat måste finnas.

• Genomförande. Det måste finnas
en organisation som kan och vill ge-
nomföra besluten. 

Vilka resultat och slutsatser leder då
beslutsfattande enligt ”rättvisa procedu-
rer” till? Viktiga fördelar enligt Daniels
är att de på sikt ökar allmänhetens kun-
skaper om prioriteringsfrågor samt att
de stärker demokratin. En aspekt, som
gett upphov till viss kritik, är att rättvisa
procedurer kan leda till olika resultat i
olika delar av landet, det vill säga att vis-
sa åtgärder finansieras i en region, men
inte i en annan.

Beslut kan omprövas
Daniels’ åsikt var att detta inte nödvän-
digtvis är en nackdel, huvudsaken är att
beslutsproceduren uppfattas som legi-
tim och att besluten kan omprövas i lju-
set av nya fakta.

Daniels framhöll slutligen det sociala
lärandet som en av de viktigaste positi-
va bidragen med modellen.

Norman Daniels föredrag om att sätta gränser rättvist väckte stort intresse.



Under konferensdagarna bjöds också på kulturupplevelser t.ex. poesi av Solja Krapu och ekvilibristisk
nyckelharpemusik av Torbjörn Näsbom, ”Ling-gympa” med utmärkte moderatorn Staffan Ling, samt god
mat och trivsamt umgänge på Rådhuset. Här är ett litet bildcollage från dessa aktiviteter.

Musik, mat och motion…

Texter & layout: Lennart Mossberg/LM Bild & Bokstav. Foto: Jan Lindmark/AC Bildbyrån. Tryck: Litorapid Media, Gbg 2003

– Vi vill tacka vår medarrangör Väster-
bottens läns landsting, föreläsare och
konferensdeltagare för en lyckad kon-
ferens, sa PrioriteringsCentrums chef
Per Carlsson efter avslutningen. 

PrioriteringsCentrum är ett nationellt
kunskapscentrum för prioritering belä-
get i Linköping. PrioriteringsCentrum
bedriver egen och stöder forskning i
prioriteringsfrågor. Besök gärna hemsi-
dan: http://e.lio.se/prioriteringscentrum.

Per Carlsson passade också på att
hälsa alla intresserade välkomna till den
tredje nationella prioriteringskonferen-
sen som hålls den 22-23 september
2005 på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi ses i Göteborg den 22 september 2005!

Nöjda arrangörer från PrioriteringsCentrum poserar utanför konferenslokalen.


