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FÖRORD 

Under alla år som jag arbetat med hälsoekonomi har Per Carlsson funnits 
närvarande. Mest intensivt som handledare under mina år som 
doktorand. När jag lärde känna Per år 2000 kom jag som nybakad 
nationalekonom till dåvarande CMT med en ganska snävt definierad 
nyttofunktion där fotboll var ett av de absolut dominerande attributen. Det 
har egentligen inte ändrats radikalt, men definitivt nyanserats en del 
under åren och det är delvis tack vare Per. Idol kan låta lite drastiskt, jag 
sprang inte omkring och bad om autografer eller att få fotas tillsammans 
med Per, men det är helt klart så att Per blev den första personen i min 
yrkeskarriär som jag med stor beundran såg upp till på ungefär samma 
sätt som man tidigare enbart gjort med sina idoler på fotbollsplanen. Med 
klokskap, sunt förnuft och en otrolig förmåga att hela tiden se de lite 
bredare sammanhangen blev han inte bara ett ovärderligt stöd i mitt eget 
arbete utan också en stor förebild mer generellt. 
 
När det nu är dags för Per att trappa ner efter en lång och framgångsrik 
yrkeskarriär i akademins och hälso- och sjukvårdspolicyns tjänst kändes 
det både självklart och naturligt att försöka bidra med en bestående 
hyllning. Glädjande nog var vi många som delade den tanken och 
resultatet blev den antologi med samlade reflektioner som du nu håller i 
din hand. Bidragen spänner över ett brett fält från teorier om livskvalitet 
till praktiskt prioriteringsarbete och är talande för den bredd som 
genomsyrat Pers karriär. Vidare kan man säga att bidragen också 
kronologiskt inkluderar hela Pers era inom området då vi inleder med 
Bengt Jönsson som var handledare till Per och avslutar med Johanna Wiss 
som snart disputerar med Per som handledare.  
 
Jag vill självklart också rikta ett stort tack till alla författare som bidragit 
till skriften. Den ger förhoppningsvis Per en möjlighet att reflektera över 
en livslång gärning inom akademi och hälso- och sjukvårdspolicy när det 
blir lite tid över i hängmattan framöver. Skriften ger också en bred 
populärvetenskaplig introduktion till aspekter som berör prioriteringar, 
utvärderingar, implementering och hälsoekonomi och det är min 
förhoppning att den kan uppskattas av alla som har intresse av dessa 
frågor.  
 
Martin Henriksson 
Maj 2016 
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MEDICINSKA INNOVATIONER OCH SJUKVÅRDEN                 
BENGT JÖNSSON, HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 

I år är det fyrtio år sedan läkemedlet Tagamet (cimetidine) för behandling 
av magsår godkändes av FDA i USA och den 1 juli 1978 lanserades det på 
den svenska marknaden. Introduktionen ställde en mängd frågor rörande 
prissättningen, värdet och användningen av nya läkemedel. Eftersom 
dessa frågor är lika aktuella idag, kan det vara intressant att reflektera över 
hur svaren ändrats över tiden. Eftersom jag också disputerade för fyrtio år 
sedan på en avhandling om principerna för medicinsk teknologivärdering 
blev Tagamet det första praktiska exemplet på tillämpning av detta i 
praktiken.  
 
Tagamet var vad vi idag skulle kalla en ”disruptiv” innovation i flera 
avseenden (1). Den kliniska utvecklingen innefattade kontrollerade 
randomiserade studier med både hårda (gastroskopi) och mjuka endpoint 
(sjukskriving), vilket inte tidigare varit standard för dokumentation av 
effekt. Även om det sedan tidigare fanns syraneutraliserande läkemedel på 
marknaden, var effekten så mycket bättre att behovet av kirurgiska 
ingrepp minskade.  Tillgången till en effektiv medicinsk behandling 
ändrade både diagnostik och behandling inom sjukvården, och medförde 
stora omfördelningar i kostnaderna för behandling av magsår och 
relaterade sjukdomar.  
 
Värdet av Tagamet var oklart vid introduktionen. De kliniska studierna 
gav vägledning, men inte exakt information för hur läkemedlet bäst skulle 
användas i klinisk praxis. Var det nödvändigt att göra gastroskopi före 
insättning av läkemedlet, eller var empirisk behandling baserad på 
symptom ett bättre alternativ? Skulle förskrivningen begränsas till 
patienter med de indikationer som undersökts i de kliniska studierna, eller 
var det rimligt att gå utanför dessa? 
 
Även om värdet inte var känt så måste Tagamet få ett pris. I USA sattes 
priset till en dollar per dag, vilket var väsentligt högre än priset på andra 
produkter inom samma terapeutiska område. Det var därför ett av de 
första exemplen på värdebaserad prissättning. I Sverige var Apoteks-
bolaget ansvarigt för priskontrollen och måste därför göra en bedömning 
av om det begärda priset var skäligt. Tagamet blev därför också det första 
exemplet på att en hälsoekonomisk kalkyl blev underlag för beslutet. Det 
var ingen explicit beräkning av kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 
av den typ vi ser hos TLV idag, utan en mer informell kalkyl där olika 
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vinster inom och utanför sjukvården togs in i en bedömning av om priset 
var skäligt. Från den begränsade insyn jag hade i processen är slutsatsen 
att beslutet fattades mycket professionellt trots avsaknaden av 
erfarenheter av hälsoekonomiska kalkyler. 
 
Tagamet var också en disruptiv innovation i den meningen att företaget 
som utvecklade produkten, Smith Kline and French anställde den första 
hälsoekonomen inom läkemedelsindustrin. Syftet var naturligtvis att ge 
support för den värdebaserade prissättningen. Den person som anställdes 
hade en doktorsexamen i engelsk litteratur, och en parallell karriär som 
skådespelare, vilket visade sig vara en utmärkt bakgrund. En 
sammanställning av det arbete han gjorde finns dokumenterad i en 
konferensvolym, som också innehåller bidrag från många läkare och 
hälsoekonomer, som kom att spela en viktig roll i utvecklingen av 
hälsoekonomi och medicinsk teknologivärdering i Europa och Sverige (2).   
 
Var priset på Tagamet värdebaserat? Det finns inget exakt svar på detta, 
men en indikation på att kanske priset var för lågt satt. En likande produkt, 
Zantac, introducerades av ett konkurrerande företag år 1983 till ett pris 
som var 56 procent högre än Tagamet. Det högre priset motiverades 
främst med en bättre biverkningsprofil, men vad gäller effekt var 
produkterna likvärdiga. Några studier som visade att Zantac var 
kostnadseffektiv publicerades heller aldrig. Men Zantac fick snabbt en stor 
försäljning, och hade efter några år gått om Tagamet i försäljning och blev 
senare världens mest sålda läkemedel.  
 
Uppföljningsstudier  
Värdet av en innovation är inte känt och kan bara beräknas med stor 
osäkerhet vid introduktionen. Det krävs därför studier av effekterna i 
klinisk praxis för att avslöja det rätta värdet. Detta är beroende inte bara 
av läkemedlet utan också av hur det används. Sådana studier har därför 
inte bara ett akademiskt värde utan också ett värde för att förstå hur värdet 
av ett nytt läkemedel skall optimeras. 
 
När Tagamet introducerades fanns inga patientregister, men det fanns 
möjligheter att via läkemedelsstatistiken och den slutna vårdens 
patientstatistik följa effekterna i sjukvården, och genom statistik över 
sjukskrivingar och förtidspensioner följa vissa ekonomiska effekter för 
patienterna. 
 
En uppföljning av de ekonomiska effekterna av introduktionen av 
Tagamet ingick som en av de tre fallstudier av spridning och ekonomiska 
effekter i Per Carlsson avhandling (3). Den visar, inte förvånande, att 
introduktion av ett nytt och effektivt läkemedel inte initialt minskar de 
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totala kostnaderna i sjukvården. Minskningen av kostnaderna till följd av 
färre operationer i sluten vård minskade inte lika mycket som ökningen av 
läkemedelskostnaderna. Men betydelsen för patienterna var inte bara 
minskat behov av operation, utan även minskad smärta och andra besvär, 
vilket återspeglades i lägre kostnader för produktionsbortfall. En 
sammanräkning av direkta och indirekta kostnadsbesparingar visade att 
totalkostnaden var lägre fram till 1983 då Zantac introducerades och det 
blev omöjligt att följa de specifika effekterna av Tagamet.  
 
Mer detaljerade kvalitetsregister skulle naturligtvis bättre kunnat fånga 
effekterna av Tagamet, liksom de kombinerade effekterna av Zantac och 
Tagamet. Men ungefär samtidigt som patentet på Tagamet upphörde, 
lanserades ett nytt läkemedel Losec 1992, framtaget av det svenska 
läkemedelsföretaget Astra. Losec var baserat på en ny princip och ännu 
mera effektivt. Det är rimligt att den stora marknad som skapats av 
Tagamet och Zantac var en stimulans för den forskning som ledde fram till 
Losec.  
 
Patentutgången innebar att priset för Tagamet reducerades med 80-90 
procent, vilket naturligtvis ökade kostnadseffektiviteten, men det hjälpte 
inte i konkurrensen mot Losec (se figur nedan). Det är inte den relativa 
prissänkningen som avgör kostnadseffektiviteten, utan den absoluta 
skillnaden i pris relaterat till den absoluta skillnaden i effekt. Losec var 
prissatt för att vara kostnadseffektivt, och blev efter en tid också världens 
mest sålda läkemedel, och möjligheterna att särskilja effekterna av 
Tagamet ännu mindre.  
 
Upptäckten att helicobacter pylori var orsaken till merparten av alla 
magsår, vilket ledde till nobelpriset i medicin 2005 för upptäckarna, 
omöjliggjorde definitivt alla möjligheter att följa effekterna av syra-
hämmande läkemedel, eftersom de nu kunde användas i kombination med 
antibiotika för att bota sjukdomen och förhindra återfall. Tagamet, Zantac 
och Losec var troligen avgörande för denna upptäckt och det 
utvecklingsarbete som krävdes för att dokumentera effekten av 
behandlingen, men det finns inga möjligheter att sätta ett värde på detta. 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mags%C3%A5r
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Försäljningen av cimetidin i definierade dygnsdoser (DDD) från introduktionen 1978 
till avregistreringen 2007  

 
 
Tagamet avregistrerades 2007 i Sverige, medan Losec och Zantac finns 
kvar på marknaden.  I dagens priser kostade Tagamet ca 30 kronor per 
dag, eller totalt 900 kronor för en fyra veckors behandling.  Idag är det 
möjligt att köpa 30 tabletter Zantac (150 mg) på internet utan recept för 
54 kronor. Genomsnittskostnaden per förskriven dygnsdos var 1,20 
kronor år 2014. År 2006 när TLV gjorde en genomgång av syra hämmande 
läkemedel uppgick kostnaden till 900 miljoner, eller fyra procent av 
totalkostnaden för läkemedelsförmånen (4). Sedan dess har 
användningen per innevånare ökat med 70 procent, men kostnaderna 
minskat och ingen talar idag om de höga kostnaderna för dessa läkemedel. 
Det är inte ens möjligt att hitta en siffra på kostnaden i studier som följer 
och analyserar utvecklingen av läkedelskostnaderna. Reflektionen av 
Lewis Thomas, legendarisk cancerläkare och observatör av den 
medicinska utvecklingen, att verkligt betydelsefulla medicinska 
innovationer, som kommer från en djup förståelse av orsaker och 
mekanismer, aldrig varit ett kostnadsproblem för sjukvården (5). Det 
stämmer väl på utvecklingen av medicinsk behandling av magsår.      
 
Slutsatser 
De höga priserna på nya läkemedel är inget nytt inslag i den offentliga 
debatten. Det blev en följd av de ökade krav som, i samband med de 
mycket allvarliga fosterskador som användningen av talidomid 
(neurosedyn) gav upphov till i början av 1960-talet, ställdes på att nya 
läkemedel skulle ha bättre dokumentation om säkerhet och effekt innan 
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de godkändes. Detta ledde till att de produkter som lanserades hade ett 
högre värde, men också till ökade kostnader för forskning och utveckling. 
 
Värdebaserad prissättning kom att ersätta kostnadsbaserad prissättning 
som den dominerande principen, vilket också ställde större krav på 
offentlig subventionering för att patienterna skulle få tillgång till 
behandlingen. De offentliga utgifterna för läkemedel kom därför att öka, 
och med detta kraven på att kontrollera både pris och användning. Ny 
lagstiftning och nya myndigheter kom till för att hantera dessa frågor. 
Hälsoekonomi och särskilt studier av kostnadseffektivitet kom att bli ett 
viktigt instrument för priskontrollen från början av 1990 talet. 
 
Erfarenheterna från introduktionen av Tagamet visar osäkerheten om 
värdet av ett nytt innovativt läkemedel vid introduktionen. Det fanns vid 
den tiden mycket lite beredskap hos sjukvården för att introduktionen 
skulle ske på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Det blev en 
diskussion om pris och möjlig överanvändning, baserade på mycket 
bristfälliga data. Per Carlssons studie kunde visa på stora potentiella 
vinster, men data var inte tillräckliga för att ge underlag för en systematisk 
styrning för att optimera värdet. Företagens marknadsföring mot 
förskrivande läkare var ett kraftfullt instrument, speciellt för framgången 
för Zantac, men slutsatsen blir ändå att det tog lång tid innan 
användningen fick en optimal omfattning och inriktning. Exemplet 
Tagamet lär oss att den viktigaste frågan är att tidigt se värdet av de 
verkligt betydelsefulla innovationerna.  
 
Utvecklingen med processer för ordnat införande, inkluderande ”horizon 
scanning”, tidiga hälsoekonomiska bedömningar, flexibla arrangemang 
för betalning, och uppföljningsstudier för att så snabbt som möjligt få mer 
information om värdet har gjort att nya läkemedel utvecklats till en 
insatsfaktor bland andra för att öka tillgänglighet och kvalité i vården, och 
för bättre hälsa. Beslut om introduktion av nya läkemedel har blivit ett 
viktigt investeringsbeslut, på samma sätt som byggandet av ett sjukhus 
eller införandet av ett nationellt program för tidig upptäck eller prevention 
av sjukdom. Sjukvården har blivit en del av innovationssystemet, och 
besluten om introduktion och användning av nya läkemedel har kommit 
in i den offentliga debatten på samma sätt som andra offentliga 
utgiftsbeslut som berör medborgarna, som betalare och som användare.   
 
Det är en ny roll, både för sjukvården och för industrin som utvecklar och 
marknadsför nya läkemedel. Många trodde att de nya krav som ställdes på 
dokumentation av nya läkemedel efter neurosedynkatastrofen skulle vara 
slutet för läkemedelsindustrin. Så blev inte fallet, utan istället kom 
Tagamet och en rad andra produkter som omvandlade sjukvården och den 
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internationella läkemedelsindustrin. En viktig lärdom är att samarbete 
mellan privata aktörer och offentliga institutioner måste till för att styra 
utvecklingen i önskvärd utveckling. 
 
Referenser 
(1)http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/011_disruptive_innovati
on_en.pdf. 
 
(2) Culyer, AJ and Horrisberger, B (eds) Economic and Medical Evaluation of Health 
Care Technologies. Springer Verlag 1983. 
 
(3) Carlsson P. Spridning och ekonomiska effekter av medicinsk teknologi. Vid 
behandling av magsår, prostataförstoring och gallsten. Linköpings universitet, Tema 
H 1987. 
 
(4) Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra. Slutrapport, 
TLV januari 2006.  
 
(5) Thomas L. The technology of medicine. N Engl J Med 1971;285:1366–1368.  
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TANKAR OM MEDICINSK KUNSKAPSUTVECKLING, 
PRIORITERINGAR OCH SVENSK 
PRIMÄRVÅRDSORGANISATION                                                   
LARS BORGQUIST, LINKÖPINGS UNIVERSITET                                                                           
MALIN ANDRE, LINKÖPINGS UNIVERSITET                                                                                       
EVA ARVIDSSON, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Den medicinska kunskapsutvecklingen har genomgått stora förändringar 
under de senaste femtio åren. Den ökade kunskapen har påverkat 
arbetsfördelningen mellan sjukhusvård och primärvård. Dessutom har 
flera vårdorganisatoriska reformer ägt rum under denna tid. Exempelvis 
övertogs ansvaret för allmänläkarverksamheten av landstingen från staten 
1963. År 1970 hade Sverige högst andel av antalet slutenvårdsplatser i 
Europa. Samma år ändrades ersättningssystemet för läkare till en fast lön. 
Fyrtio år senare var andelen slutenvårdsplatser lägst i Europa. Under 
denna tidsperiod ökade antalet vårdcentraler från ett tjugotal till cirka 
1200. Omfördelningen från sjukhusvård till primärvård och öppna 
vårdformer har liksom den medicinska kunskapsutvecklingen haft 
konsekvenser för relationerna mellan sjukhus och primärvård. 
Primärvård har traditionellt definierats med ett organisatoriskt perspektiv 
medan sjukhusspecialiteter i huvudsak har definierats från ett medicinskt 
kunskapsområde (1). Men både primärvård och sjukhusspecialiteter har 
ansvar för medicinska problem på låg och hög kunskapsnivå.  
 
Infektionssjukdomarna var redan under första delen av 1900-talet 
dominerande och upptog en stor del av sängplatserna på sjukhusen. 
Patienterna kom ofta in akut för att sedan stanna kvar på sjukhuset under 
en längre tidsperiod. Många patienter fick i efterförloppet långvariga, 
kroniska besvär. Dödligheten var initialt hög. Mortalitet blev ett vanligt 
mått som användes för att värdera resultatet av vårdverksamhet (2). I och 
med att antibiotikabehandling inleddes under 1940- och 1950 talen fanns 
goda utsikter till bot för flera patientgrupper med infektioner. Under 
senare delen av 1900- talet hade öppenvårdsmottagningar och primärvård 
tagit över huvudparten av behandlingen av de vanligaste infektions-
sjukdomarna. Under 1970- och 1980- talen kom andra sjukdomar i fokus. 
Hjärt-kärlsjukdomar upptog en stor del av vårdplatserna vid sjukhusen. 
Mortaliteten i dessa sjukdomar har numera minskat. Istället har 
andningsorganens och rörelseorganens sjukdomar samt de psykiska 
sjukdomarna ökat i relativ volym. Under 2000-talet har andelen personer 
med flera sjukdomar (multisjuka) nått en hög nivå, delvis beroende på att 
befolkningen blivit äldre. 
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Den medicinska kunskapen har ökat generellt och i accelererande takt 
under de senaste 50 åren. Många hälsotillstånd behandlas så att patienten 
blir helt återställd. Numera behandlas många tillstånd med läkemedel och 
kan botas i primärvården. Andra sjukdomstillstånd har tillkommit vid 
vilka utfallen av medicinska åtgärder är osäkra, exempelvis personer som 
drabbas av psykisk ohälsa. I takt med att samhället har ändrats har antalet 
personer med depressiva episoder ökat kraftigt. Läkemedelsindustrin är 
pådrivande och nya indikationer för läkemedel skapas fortlöpande (3). De 
omfattande förändringar av den medicinska kunskapen som ägt rum 
avseende medicinska utredningar och behandlingar har påverkat sättet att 
organisera vården. Det har skett en övergång från en vårdorganisation 
med åtgärder som initialt arbetade med medicinskt omhändertagande och 
med osäkra behandlingsinsatser vid sjukhus till en organisation vilken i 
högre grad baseras på en arsenal av botande och förebyggande åtgärder 
utanför sjukhus. Under senare årtionden har sambandet mellan 
organisationsstruktur och kunskapsnivå inte alltid följts åt, vilket har 
orsakat prioriterings- och effektivitetsproblem.  
 
Syftet med artikeln är att beskriva samband mellan medicinsk kunskaps-
utveckling, prioriteringar och vårdorganisation, särskilt svensk 
primärvård. 
 
Medicinsk kunskapsutveckling och organisationsstruktur 
Den medicinska kunskapsutvecklingen är i praktiken mycket komplex och 
beskrivs här för enkelhetens skull med hjälp av fyra medicinska nivåer. Ett 
medicinskt sjukdomstillstånd, vilket som helst, kan över tid utvecklas från 
en låg kunskapsnivå till högre nivåer (4). I dagens vårdorganisation finns 
en blandning av medicinska tillstånd med olika nivåer representerade, 
vilket kan orsaka både medicinska och organisatoriska effektivitets-
problem. 
 
Nivå: Symtom- diagnos 
Vid medicinska problem på en låg kunskapsnivå ligger fokus på att 
beskriva och benämna tillståndet; att kunna bestämma diagnos. Det finns 
ingen adekvat behandling. Det medicinska problemet behöver beskrivas i 
ord, men benämningen ger inte alltid en vägledning om orsakssamband. 
Inom medicinområdet finns det historiskt och i nutid flera exempel på 
medicinska problem som kan hänföras till denna nivå när man endast har 
kunskap om symtom och strävar efter en diagnos. Sjukdomstillstånd 
benämndes inte sällan efter den person som beskrev tillståndet (Mb Osler, 
Mb Sjögren, Mb Turner, Mb Waldenström). Det medicinska problemet 
ansågs delvis löst när fenomenet erhållit ett namn även om det inte fanns 
en logisk anknytning till vare sig orsak eller behandling. En del av 
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cancersjukdomarna idag kan hänföras till denna nivå liksom några av de 
nya psykiska sjukdomarna hos yngre personer med bokstavsdiagnoser, 
smärtproblematik och multisjuklighet som det saknas kunskap om hur de 
skall behandlas. Organisatorisk rationalitet är att ställa en adekvat klinisk 
diagnos även om ingen behandling står till buds. Forskningsinsatser krävs. 
Många patienter i primärvården söker för symtom som aldrig blir 
sjukdom. Om dessa tillstånd finns det dålig kunskap, t ex kroppsliga 
sensationer, oro för sjukdom. Ofta får dessa patienter symtomdiagnoser 
som yrsel, hjärtklappning, myalgi. Den kunskap som krävs av läkaren är 
att kunna skilja ut patienter med ”ofarliga” symtomdiagnoser från dem 
som är potentiellt allvarliga och som behöver vidare utredning. Även 
multisjuka patienter med en kombination av sjukdomar och behandlingar 
tillhör denna kategori. 
 

Nivå: Behandling 
Flera kroniska sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtsvikt, KOL och 
reumatoid artrit kan anses tillhöra denna nivå. Likartade medicinska 
problemställningar har tvingat fram regler för hur sjukdomstillståndet 
skall diagnostiseras, behandlas och hanteras. Det finns en säker diagnos. 
Att skapa adekvata behandlingsregler är fokus för denna nivå. Effektivt 
organisationsbeteende är om man håller sig till reglerna. Det finns en 
osäkerhet i utfallet av behandlingen. Flera av hjärt-kärlsjukdomarna har 
fortfarande en hög procent av fallen som inte blir friska, kanske till och 
med sämre. Det gäller också andra vanliga tillstånd som hjärtsvikt, 
diabetes typ 2 eller hjärtinfarkt för att nämna några. 
 
Nivå: Botande 
På denna nivå är behandlingen så säker att en acceptabel och hög procent 
(kanske mer än 90 %) blir återställda och kan återgå till det tillstånd som 
fanns före insjuknandet. Många av dagens bakteriella infektions- 
sjukdomar kan både diagnosticeras och behandlas (med antibiotika) med 
stor säkerhet. Dessa förutsättningar gäller även vid frakturer, eller 
protesoperationer av enskilda leder liksom kataraktoperationer av ögon. 
 
Nivå: Förebyggande 
Den förebyggande nivån innebär att medicinska problem kan förhindras. 
Vaccinationsprogram utgör till exempel åtgärder som kan förknippas med 
den förebyggande nivån. Andra exempel är åtgärder för att hindra den 
fruktade höftfrakturen hos äldre. Förebyggande verksamhet sker inte 
sällan utanför vårdorganisationen och med individens eget ansvar. 
 
Den medicinska kunskapsutvecklingen påverkar organisationsstrukturen 
och sättet att arbeta. Vid enskilda problem på låg kunskapsnivå är fokus 



10 
 

inriktat på att skapa adekvata kliniska handläggningsmetoder, ofta genom 
forskningsverksamhet. Arbetet är hantverksorienterat och klinisk 
skicklighet har stor betydelse. Efterhand skapas resultatmått som kan 
relateras till sjukdomens karaktäristika (funktions- och laboratorievärden 
exempelvis). Vid säkrare behandlingsutfall kan mått skapas med 
anknytning till patientens livssituation (livskvalitet, boendeformer, 
arbetssituation). Effektivisering och ekonomistyrning kommer i fokus i 
takt med ökad kunskap om det enskilda problemet. När kunskapen ökar 
och möjliggör en standardisering och delegering av medicinska åtgärder 
blir omgivande organisationsstruktur alltmer betydelsefull och 
decentraliserad; går från doktorsstyrd till individ (patient)styrd (figur). 
 

 
 
 
När den medicinska kunskapen om ett problem befinner sig på en låg nivå 
är det ett fåtal personer som sitter inne med existerande kunskap. Läkaren 
är experten, som ställer diagnos och gör bedömningar. Strukturen är 
centralistisk, ”feodal” och forskningsinriktad. När kunskapen om 
diagnosställande och etiologiska samband ökar skapas gemensamma 
regler för likartade problem. Arbetsrutiner och provtagningar kan 
delegeras på behandlingsnivån. Styrningen sker centralt och kollegialt. 
Det finns en topdog - underdog struktur. På botandenivån finns möjlighet 
att avskärma från andra verksamheter. Flera områden har numera brutits 
ur den ordinarie sjukvården. Det gäller exempelvis vissa typer av 
ögonkirurgi, hud-och plastikkirurgi och artroplastik (ledoperationer) av 
knän och höfter. Verksamheten är väldefinierad med en budgetram. Det 
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innebär att organisationen är decentraliserad och kan styras i form av 
projekt. Organisatorisk effektivitet definieras i ekonomiska termer. 
 
På en förebyggande nivå används standardiserade åtgärder, vilka ofta 
utförs och förläggs utanför ordinarie vårdstruktur. Det kan gälla 
trafiklösningar för att förhindra trafikskador eller utformad skid-
utrustning som kan förhindra benbrott. Strukturen baseras på 
standardiserade program som den enskilde individen väljer. En 
individuell nätverksstruktur med fokus på livsstil har vuxit upp utanför 
sjukvården. 
 
Den svenska primärvårdens organisatoriska utveckling  
Primärvårdens organisatoriska utveckling illustreras nedan med en grov 
tidsindelning. Tidsperioderna är ungefärliga och beskrivningen är inte 
kopplad till ett specifikt medicinskt problem eller sjukdomstillstånd även 
om en bestämd organisationsstruktur lämpar sig bäst för en viss 
kunskapsnivå. Primärvårdsorganisationen omfattar en blandning av 
sjukdomstillstånd vilka befinner sig på olika medicinska kunskapsnivåer. 
Blandningen av nivåer visar svårigheterna att hänföra problemen till en 
existerande organisationsstruktur; något som skall diskuteras längre fram 
i texten då organisationslösningar inte sällan införs oberoende av 
medicinsk kunskapsnivå. 
 
Feodal organisationsstruktur 1960 och 1970-tal 
Under slutet av 1960-talet samt under 1970-talet var primärvårds-
organisationen uppbyggd kring en ensam doktor som hade konsultations-
mottagning på en vårdcentral. Distriktsläkarens arbete var inriktat på 
konsultationer av sjuka personer. Under förmiddagen kunde distrikts-
läkaren ha mottagning på vårdcentralen och på eftermiddagen gjordes 
hembesök. Sedan ett par årtionden tillbaka är hembesök sällsynta. I en del 
länder på kontinenten är hembesök fortfarande en viktig del av 
verksamheten liksom att många allmänläkare arbetar i en ensampraktik. 
 
Kollegial struktur 1980-tal 
Den professionella, doktorsstyrda, primärvårdsorganisationen formades 
med förebild i en lasarettsorganisation där kollegiala värderingar och 
arbetssätt var förhärskande. Kollegialt arbete vidmakthölls via 
gemensamma utbildningstillfällen och frekventa träffar mellan kollegor 
innanför och utanför vårdorganisationen även om en stor del av arbetet 
var ensamt doktorsarbete med tyngdpunkten på konsultationer. Fram till 
början av 1990-talet fanns ett områdesansvar, vilket bland annat innebar 
ansvar att uppmärksamma behovet av förebyggande insatser inom 
upptagningsområdet.  
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Flerprofessionella team 1990-tal 
Under 1980-talet och i början av 1990-talet introducerades och spreds nya 
vårdformer som benämndes vårdteam (vårdlag) med olika yrken (sjuk-
sköterskor, läkare, sjukgymnaster, undersköterskor). Teamen betjänade 
geografiska områden eller avgränsades till bestämda sjukdomar 
exempelvis diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt och astma. Under perioden 
decentraliserades verksamheten. Arbetet i vårdlag kompletterade den 
tidigare läkarstyrda konsultationsverksamheten. Organisationsrelaterade 
mått vilka var särskilt betydelsefulla i primärvården (kontinuitet och 
tillgänglighet) förblev sällsynta. Av tradition är kontinuitetsmåtten knutna 
till läkaraktiviteter (läkarkontinuitet, dvs att träffa samma läkare), men 
när nya vårdformer (specialmottagningar för vissa sjukdomsgrupper, 
vårdteam) och nya yrkesgrupper vann inträde blev det läkarrelaterade 
kontinuitetsmåttet inte lika relevant.  
 
Projekt- och nätverksstruktur 2000- tal 
Nätverksstruktur är en relativt ung organisationsform inom vården. Den 
omfattar flera aktörer och yrkesgrupper. Den enskilda patienten är en del 
av teamet och har stort eget ansvar liksom andra aktörer utanför 
sjukvården (5). Patienten stimuleras att bli mer aktiv (6). Diabetes-
verksamheten, exempelvis, får som mål att skapa ett normalt liv för 
patienten och att stimulera till engagemang. Det är inte bara doktorns eller 
sköterskans ansvar för behandlingsresultatet utan patienten ingår som en 
viktig medarbetare i diabetesprojektet. Riskprofiler, livskvalitetsmått och 
kostnadseffektivitet är betydelsefulla. För varje patient upprättas en 
riskprofil, vilken definieras med hänsyn till riskfaktorer som rökning, 
förekomst av andra hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksnivå, etc. Samtidigt 
fokuseras på individprevention med stöd till förbättrade levnadsvanor. 
Förebyggande åtgärder på samhällsnivå placeras utanför sjukvården. 
Betoningen av individens eget ansvar har ökat. 
 
Diskussion  
I ett accelererande tempo har primärvården och sjukhusvården under en 
femtioårsperiod utvecklats från en organisation som dominerats av 
feodala och kollegiala strukturer till organisationer som i allt högre grad 
innebär arbete i projekt och i nätverk. Organisationsförändringar har skett 
oberoende av ökad medicinsk kunskap även om kunskapsutvecklingen 
varit en bidragande faktor som möjliggjort delegering av behandling och 
diagnostiska åtgärder. En stor del av västvärlden är på väg in i ett 
informationssamhälle. Den medicinska kunskapen standardiseras för att 
matcha och hanteras i projekt- och nätverksstrukturer. Det gäller särskilt 
medicinska problem som tillhör en hög kunskapsnivå, exempelvis 
förbyggande aktiviteter där individen har ett stort eget ansvar. Emellertid 
är många sjukdomsproblem inte mogna att kopplas till tidsstyrning och 
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mått på kostnadseffektivitet. Det kan medföra negativa effekter i form av 
kunskapsförluster och felaktiga medicinska prioriteringar. Det krävs 
kunskap och tid för att utveckla hållbara samband mellan medicinska 
tillstånd och åtgärder. Det föreligger bristande kunskap på vilket sätt 
multisjuka reagerar på exempelvis behandlingar när flera läkemedel ges 
samtidigt.  
 
Under senare år har etiska och organisatoriska problem kommit i dagen 
när nya ekonomiska modeller exempelvis New Public Management införts 
i vården (7). Det har skapats konstgjorda ”marknader” mellan beställare 
och utförare av vård. Men föga har då beaktats att sjukdomar och individer 
inte är handelsvaror som kan köpas och säljas. Många vanliga sjukdomar 
befinner sig på en symtom- eller behandlingsnivå med en hög osäkerhet 
vad det gäller behandlingsutfall. Komplikationer och biverkningar är 
fortfarande frekventa vid vanliga tillstånd inom primärvården som 
exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, hjärtsviktsbehandling och psykiatriska 
tillstånd. Emellertid kan ett flertal sjukdomstillstånd med god medicinsk 
kunskap tas omhand i avgränsade miljöer. Att behandla sådana tillstånd i 
stora organisationer kan upplevas som byråkratiskt och osmidigt. Dessa 
sjukdomstillstånd behandlas därför i allt högre utsträckning utanför den 
traditionella sjukvårdskulturen. De drivs med affärsmässiga principer, 
inte sällan i privat regi. Kostnader och intäkter kan beräknas med stor 
säkerhet. Komplikationer i samband med behandlingsåtgärder är få.  
 
Mindre, läkarägda, vårdcentraler vilka brutit sig ur landstings-
organisationen har inte sällan befunnits fungera väl. De har också fått 
möjligheter till en fungerande fast läkarkontakt samt nöjda patienter (8). 
Men det har även påpekats att denna typ av vårdorganisation kan gå alltför 
långt i ekonomiskt tänkande genom att ersättningssystemen kan bli 
föremål för manipulation i syfte att öka intäkterna. Det kan ibland 
medföra ett kostnadsmedvetande som innebär att vårduppdraget 
begränsas till prioritering av lättare fall med god medicinsk kunskap. De 
svårare fallen och de multisjuka kan riskera att hamna utanför. Detta kan 
medföra etiska problem avseende resursanvändningen när prioritering av 
patienter inte sker enligt prioriteringsriktlinjer, dvs. att patienter med 
störst behov skall få företräde (12). Rationalitetsproblem uppstår således 
både genom att tillämpa moderna ekonomiska styrinstrument på 
medicinska problem med låg kunskapsnivå samt att väldefinierade 
medicinska tillstånd med god kunskap styrs i feodala organisations-
strukturer; strukturer som passar bäst vid styrning av medicinska problem 
på låg kunskapsnivå. 
 
Sedan lång tid är förhållandet mellan antalet allmänmedicinska 
specialister och sjukhusspecialister oförändrat. Sjukhusspecialiteterna 
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ökade under 70- och 80-talen snabbt i antal genom subspecialisering. Vid 
en internationell jämförelse ligger andelen allmänläkarspecialister i 
Sverige på en låg nivå, ungefär 16 procent av alla medicinska specialister. 
I de flesta europeiska länder är andelen allmänläkarspecialister betydligt 
högre, mellan 25-50 procent. Är andelen specialister i allmänmedicin 
anpassad till att informationssamhället i Sverige kommit längre jämfört 
med andra länder? I takt med att nya organisationsstrukturer som 
individuella nätverk, internet och vårdprojekt fått ökat inflytande så 
minskar konsultationsformen i relativ betydelse. Allmänmedicinska 
generalister trängs undan när delegeringen av det medicinska ansvaret 
fortskridit. Vi vet inte hur hög andelen generalister skall vara i ett sådant 
samhälle. Andra länder, vilka fortfarande domineras av feodala och 
kollegiala strukturer, kommer kanske i en framtid i högre grad att 
anpassas till värderingarna och organisationsformerna som gäller för 
informationssamhället. I så fall kommer sannolikt andelen generalister 
även i dessa länder att minska (9). Detta anas redan när ledande 
företrädare för professionen efterlyser en diskussion om samhällets och 
sjukvårdens ansvar i framtidens individualiserade digitaliserade 
primärvård (10). 
 
Många patienter som tas om hand i primärvården uppvisar dock 
vårdproblem där den medicinska kunskapsnivån fortfarande är låg. För 
att utveckla ny kunskap och att lösa dessa problem krävs professionella 
organisationsformer med allmänläkarens specialistkompetens inkluderad 
och där kunskap om patienter vilka exempelvis har flera samtidiga 
sjukdomar kan utvecklas. Detta står i kontrast till det förslag som nyligen 
lagts fram i en statlig utredning.  I denna föreslås att äldre multisjuka 
personer skall tas omhand inom ramen för en avskild verksamhet (11). Om 
ny kunskap skall utvecklas är det angeläget att den stimuleras på ett 
professionellt sätt. Eftersom kunskapsnivån för dessa patientgrupper är 
låg är det angeläget att den utveckling av akademiskt präglad kommunal 
hälsa- och sjukvård, som föreslås i utredningen, verkligen kommer till 
stånd. 
 
Prioriteringar i vården 
Prioriteringar i vården bygger på den etiska plattform för prioriteringar 
som riksdagen beslutade om 1997 (13). Dessa etiska principer har omsatts 
i den nationella modellen för prioriteringar (12) och det är den modell som 
används i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och av TLV. I modellen 
ingår att man vid prioriteringar bedömer ett sjukdomstillstånd och en 
åtgärd tillsammans och då baserar prioriteringen på en ”kvalitativ 
sammanvägning” av tillståndets svårighetsgrad, nyttan av åtgärden samt 
kostnadseffektiviteten. Dessutom tas hänsyn till graden av evidens. 
Prioriteringsbedömningarna skall redovisas öppet. Användningen av 
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modellen vad avser prioriteringar i primärvården är fortfarande mycket 
begränsad. En förklaring kan vara att modellen inte riktigt beaktar de 
nivåer av medicinsk kunskapsutveckling som beskrivs ovan. 
 
För sjukdomsgrupper med låg kunskap är det svårt att skapa relevanta 
tillstånds-åtgärdspar. Symptomen varierar från mycket svåra till inga alls 
vid samma bakomliggande orsak (diagnos) och på samma sätt kan 
tillståndet (bakomliggande orsak) variera från mycket lindrigt till mycket 
svårt vid samma symptom (t ex bröstsmärtor eller domningskänsla i 
extremitet). Ibland är patientens upplevelse enbart psykologisk i form av 
oro för sjukdom. Åtgärden varierar därför, t ex mellan akut remiss till 
sjukhus eller enbart samtal och kanske klinisk undersökning, vid ett och 
samma tillstånd. Nyttan av åtgärden är också svår att bedöma eftersom 
den beror på sannolikheten för en viss diagnos. Detta medför att 
kostnadseffektivitet blir mycket svårt att bedöma. Inte heller finns det 
mycket evidens för tillstånd i primärvård med låg kunskap och olika typer 
av diagnostik och symptom.  
 
För tillstånd på behandlingsnivån är prioriteringsmodellen lättare att 
applicera. Tillstånd-åtgärdspar går bra att definiera. Nyttan av olika 
åtgärder är ofta känd på gruppnivå. Även om patienterna succesivt 
försämras kan åtgärderna hindra försämring och kanske också förbygga 
komplikationer. Kostnadseffektiviteten kan beräknas med hjälp av 
resursmått och intermediära resultatmått. 
 
För sjukdomsgrupper på botandenivån passar modellen utmärkt. 
Tillstånd-åtgärdspar går lätt att definiera. Svårighetsgraden kan bedömas 
och nyttan av åtgärden går relativt lätt att ”iaktta” och därmed att värdera. 
Studier finns oftast tillgängliga avseende nyttan av olika åtgärder liksom i 
någon mån kostnadseffektivitet. Också för tillstånd på den förebyggande 
nivån kan prioriteringsmodellen användas även om svårighetsgrad kan 
tyckas vara ett apart begrepp för individer som är friska och kanske aldrig 
skulle få sjukdomen. Nytta kan bedömas liksom kostnadseffektivitet. 
Förebyggande verksamhet är ett område där prioritering verkligen skulle 
behövas, både för att ”välja rätt” och för att lyfta fram och sätta av resurser 
till prevention. Något som annars får stå tillbaka eftersom ”sjuka” 
personer kan tyckas ha större behov. Många gånger sker förebyggande 
aktiviteter utanför vårdorganisationen med särskilt avsatta resurser. 
 
För att göra prioriteringar i vården är det angeläget att beakta existensen 
av kunskapsnivåer. Sjukdomsgrupper på låg nivå utgör en stor andel av 
besöken i primärvård. Att prioriteringsmodellen är svår att använda för 
dessa patienter kan bidra till att den inte används. Att avstå från 
genomtänkt prioritering är emellertid inte tillfredsställande och inte en 
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lösning (14). I stället behöver metoder för prioritering utvecklas som 
passar för olika kunskapsnivåer. 
 

Konklusion 
Under en 50-årsperiod har sjukvården formats av en medicinsk 
kunskapsutveckling som medfört att många vanliga sjukdomar kan botas 
och förebyggas. Det har medfört spridning och delegering av kunskap från 
den medicinska professionen till andra aktörer inklusive patienter. Som 
en följd har nya organisationsformer vuxit fram där det direkta 
läkarinflytandet blivit mindre framträdande. En feodalt styrd organisation 
var sannolikt ändamålsenlig initialt med hänsyn till den rådande låga 
medicinska kunskapsnivån. 
 
Parallellt med, och fristående från, den medicinska kunskapsökningen har 
en accelererande organisatorisk utveckling skett, styrd och påskyndad av 
industri- och informationssamhällets krav på nya strukturer med 
ekonomisering och kostnadseffektivitet. Många sjukdomsproblem med 
ofullständig kunskap är emellertid inte mogna att kopplas till 
ekonomikrav och tidsstyrning eller strikta regler för hur sjukdoms-
tillståndet skall diagnostiseras, behandlas och hanteras. Detta gäller också 
vanliga sjukdomar i primärvården; sjukdomar som befinner sig på en 
symtom- eller behandlingsnivå med en hög osäkerhet vad det gäller utfall 
av åtgärder. Prioriteringsmodellen för vårdorganisation, inklusive 
primärvård, behöver anpassas till adekvat kunskapsnivå för att de 
medicinska problemen skall ges en ändamålsenlig organisation, stimulera 
till rättvis behandling och medicinsk kunskapsutveckling. 
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LANDSTINGSÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR I REGION 
ÖSTERGÖTLAND- ETT PIONJÄRARBETE SOM FORTLEVER                                                                   
KARIN BÄCKMAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Efter att riksdagen 1997 beslutat om etiska principer och riktlinjer för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård (1), har flera landsting/regioner 
arbetat med att utveckla processer för resursfördelning i en riktning mot 
större systematik och öppenhet. 
 
Pionjärarbete 
Ett landsting som tidigt tog sig an resursfördelningsfrågor ur ett 
prioriteringsperspektiv var Landstinget i Östergötland (numera Region 
Östergötland). Under många år lades grunden för arbetet genom 
förberedelser, såsom att tillämpa behovsstyrning utifrån behovsanalyser 
och att arbeta med s.k. medicinskt programarbete, som bland annat 
inkluderade att rangordna tillstånd och åtgärder inom olika 
sjukdomsområden (2). Det spelade en stor roll för att komma till skott. 
 
År 2003 genomförde landstinget ett omfattande prioriteringsarbete med 
vertikala och horisontella prioriteringar inom länssjukvård. 
Prioriteringsarbetet skedde samtidigt som landstinget genomförde 
generella effektiviseringar och gjorde strukturella förändringar i sin 
organisation. Sammantaget gjordes alla dessa insatser med syftet att 
undvika ett befarat ekonomiskt underskott om 300 miljoner kronor (fyra 
procent av budgeten). 
 
Det relativt nystartade nationella kunskapscentret för prioriteringar inom 
vård och omsorg, Prioriteringscentrum1, hade redan från start förmånen 
att på nära håll få följa Landstinget i Östergötlands arbete med 
prioriteringar. En av de första studierna av praktiskt prioriteringsarbete 
som centrumet genomförde var en uppföljning av det stora 
landstingsövergripande prioriteringsarbetet 20032. Här spelade Per 
Carlsson en stor roll; för möjliggörande, initierande och medverkan. 
 
Landstingets prioriteringsarbete gick i korta drag till så att 
verksamhetsföreträdare upprättade vertikala rangordningslistor över 
sjukdomstillstånd i kombination med åtgärder, inklusive konsekvens-

                                            
1 Prioriteringscentrum etablerades år 2001 under ledning av centrumchef Per Carlsson. 
2Tillsammans med Per Carlsson har undertecknad m.fl. medarbetare genom åren genomfört ett flertal 
studier av prioriterings- och resursfördelningsarbete i Landstinget i Östergötland (numera Region 
Östergötland). Dessa kommer refereras framgent i texten.  
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beskrivningar för vad effekterna skulle bli om de tio procent lägst 
rangordnade skulle tas bort. Underlagen granskades av medicinska 
rådgivare, bereddes av tjänstemän och presenterades sedan för politikerna 
i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, som därefter fattade ett beslut 
om att begränsa vårdutbudet med de lägst rangordnade objekten, samt att 
för vissa tillstånd och åtgärder skärpa indikationerna, höja avgifterna eller 
överföra ansvaret till en annan vårdnivå. Det politiska beslutet innefattade 
76 delbeslut och dessa förändringar skattades leda till en 
kostnadsbesparing om cirka 38 miljoner kronor. 
 
Det finns internationella studier som visat att ett antal olika kriterier bör 
vara uppfyllda för att beslut om prioriteringar ska uppfattas som rättvisa 
och legitima (rimliga och accepterade av flertalet). Vi kunde genom 
intervjuer och observationsstudier konstatera att den politiska 
beslutsprocessen i Östergötland till flera delar uppfyllde dessa kriterier 
(3). Vår efterföljande studie visade senare att en majoritet av de olika 
delbesluten genomfördes i vårdverksamheterna och vi konstaterade att 
det går att genomföra den här typen av processer på regional nivå, även 
om det kan vara svårt att mäta effekten av de politiska besluten i 
ekonomiska termer (4). 
 
Medial uppmärksamhet 
Det politiska beslutet uppmärksammandes av medierna och 
rapporteringen var mycket omfattande, mestadels negativ. I de lokala 
medierna var oron stor över de organisatoriska förändringar som skulle 
ske, medan det var i riksmedierna man först rapporterade om 
utbudsbegränsningarna och begreppet ”svarta listan” myntades. I vår 
studie av medierapporteringen konstaterade vi att den omfattande 
mediebevakningen troligen bidragit till att uppmärksamma allmänheten 
på prioriteringar som ett ”nytt” fenomen och därmed kanske ökat 
förståelsen för vad prioriteringar i hälso- och sjukvården innebär i 
realiteten (5). Att ett landsting öppet redovisade innehållet i sitt beslut och 
beskrev hur man hade gått till väga för att nå fram till beslutet var nytt och 
väckte också många frågor om vad konsekvenserna av beslutet skulle bli.  
 
Vi lärde oss att väl genomtänkt kommunikation, till de egna medarbetarna 
och till medborgarna, att utforma sitt budskap positivt och utveckla 
informationsstrategier verkar ha stor betydelse för vilka reaktioner man 
möter och hur rapporteringen kommer se ut. 
 
Nystartare och efterföljare 
Den förhållandevis negativa och fragmentariska rapporteringen kom 
antagligen att försvåra utvecklingsarbetet av öppna prioriteringar i svensk 
hälso- och sjukvård under en tid.  
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Efter den första vågen av prioriteringsarbete (främst i Landstinget i 
Östergötland och i Västra Götalandsregionen) intog övriga landsting en 
avvaktande hållning tills Västerbottens läns landsting inledde en andra 
våg då de beslutade att genomföra en omfattande prioriteringsprocess 
2008 (även de efter att ha arbetat med prioriteringsrelaterade frågor 
under många år). Detta medförde en nystart för öppna systematiska 
prioriteringsarbeten i Sverige, då Västerbotten senare genomförde 
ytterligare ett prioriteringsarbete och även följdes av arbeten i Landstinget 
Kronoberg, Jämtlands läns landsting, Landstinget Västmanland och 
Landstinget Gävleborg. (6,7)  
 
Omtag i nya former 
I Östergötland har dock arbetet med prioriteringar fortgått. Grundtanken 
att via en diskussion mellan verksamhetsområden komma fram till ett 
gemensamt förslag för politiskt ställningstagande och beslut är 
komponenter som har bestått, även om formerna för arbetet förändrats 
över tiden. Under efterföljande år kallades arbetet med 
prioriteringsrelaterade frågor, som skett i mindre omfattande form, för 
Omfördelningsprocess och på senare tid används begreppet 
Resursfördelningsprocess. Under senare år har ingen total genomgång 
med rangordning gjorts av hela landstingets verksamhet. Arbetet har i 
stället gått från att verksamhetschefer fått lista vad de ansett bör 
utmönstras från den egna verksamheten och vad som kan flyttas från 
sjukhusvård till primärvård, till att de uppmanats rangordna förslag på 
vad de bedömer vara angelägna resursbehov för s.k. nya behov och 
åtgärder som kräver utökade resurser. (8,9) 
 
Exempelvis i resursfördelningsprocessen under år 2012 (inför 
genomförande år 2013) diskuterade representanter för olika verksamheter 
tillsammans de förslag var och en tagit fram inom sitt verksamhets-
område, rangordnade dem sammantaget och kom slutligen fram till ett 
förslag som var gemensamt för hela landstinget och som omfattande 14 
objekt. Tjänstemännen gick igenom och beredde förslagen i den 
landstingsövergripande rangordningslistan, varefter politikerna i Hälso- 
och sjukvårdsnämnden fattade beslut om resurstillskott om 62 miljoner 
kronor i samband med den ordinarie budgetprocessen.  
 
På uppdrag av Landstinget i Östergötland genomförde vi 2012 vår femte 
studie av landstingets arbete med prioriteringar. Syftet var att genom 
observationer, intervjuer och insamling av dokument, dels beskriva hur 
arbetet med den s.k. Resursfördelningsprocessen gått till och dels fånga 
och återge några av deltagarnas erfarenheter och uppfattningar om 
processen (9). En av de viktigaste slutsatserna vi drog var att de som 
intervjuats önskade upprepa processen framgent, fast med olika förslag till 
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förändringar, t.ex. när det gäller utvecklingen av de olika aktörernas roller, 
beslutsunderlagens kvalité och likformighet, den politiska insynen och 
medverkan samt insynen och tydligheten i tjänstemännens bearbetning av 
verksamhetsföreträdarnas förslag. 
 
Framtiden 
Prioriteringscentrum har haft en unik möjlighet att få följa Östergötlands 
arbete med prioriteringar på nära håll under lång tid. Flera studier har 
genomförts ‒ studier som skapat lärande framför allt för oss som nationellt 
kunskapscentrum för prioriteringar, men även för andra ute i landet som 
kunnat ta del av de erfarenheter man haft i Östergötland, genom våra 
rapporter och presentationer i olika sammanhang. 
 
Vi fortsätter att vara en resurs för Region Östergötland genom att ge 
kunskaps- och metodstöd i olika sammanhang och genom att göra olika 
typer av uppföljande studier. Regionen arbetar nu vidare med att utveckla 
sin prioriterings- och resursfördelningsprocess. Ett första steg är att 
utveckla systematiken för 2017 års process (som gäller resurstilldelning till 
nya och förändrade behov som verksamhetsföreträdare signalerar) och att 
processen tydligt sker i enlighet med riksdagens etiska principer och 
riktlinjer för prioriteringar. 
 
Vi inom Prioriteringscentrum hoppas få möjlighet att få följa utvecklingen 
av Regionens fortsatta arbete, liksom andra landstings/regioners arbete 
med att utveckla arbetsformer för öppna systematiska prioriteringar i 
hälso- och sjukvården. Det återstår fortfarande en hel del utmaningar, 
t.ex. i form av hur man bygger hållbara prioriteringsprocesser, hur 
rollfördelning och ansvar mellan olika aktörer ska utformas och hur man 
kan arbeta med den interna och externa informationen och 
kommunikationen. 
 
Avslutning 
Personligen har jag lärt mig mycket om praktiskt prioriteringsarbete av att 
ha studerat Östergötlands arbete i över 15 år och jag är oerhört tacksam 
över att alltid ha haft Per Carlsson vid min sida.  
 
Per och jag har inte bara studerat Landstinget i Östergötland tillsammans. 
Vårt samarbete sträcker sig tillbaka ända till 1994, då jag började arbeta 
som hälsoekonom vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
(CMT) med en studie om färdtjänst för äldre personer i Norrköping. Andra 
studier vi gjort tillsammans vid CMT har handlat om vitt skilda ämnen, 
t.ex. samhällets kostnader för hjärtsjukdomar, cancersjukdomar och 
kärlsjukdomar, screening för colorectal cancer, olika behandlingar av djup 
ventrombos och olika metoder för galloperationer.  
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Vårt samarbete fortsatte då Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar 
inom vård och omsorg (Prioriteringscentrum) bildades 2001. Då blev 
prioriteringsfrågor huvudfokus och vi har arbetat med studier och 
uppföljningar av t.ex. praktiskt prioriteringsarbete i olika landsting, 
landstingens arbete med medicinskt programarbete, hur ”de mest sjuka 
äldre” med komplexa vårdbehov beaktas i olika behandlings-
rekommendationer, kartläggning av prioriteringsarbete och analys av 
riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar och om vårdgaranti 
och prioriteringar. Utöver detta har vi gnott på med konferensplaneringar, 
verksamhetsplaneringar och ekonomiarbete. 
 
Pers inspirationskraft, envishet och driv och hans breda kunskap om 
svensk hälso- och sjukvård har haft stor betydelse för arbetet vid de bägge 
centrumen och möjliggjort många av de studier som genomförts. Jag 
kommer att sakna alla samtal vi haft och Per kommer även i framtiden att 
vara mentalt närvarande i mitt fortsatta arbete med prioriteringar. 
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EVIDENSBASERADE PRIORITERINGAR AV SKÖRA ÄLDRE - 
MISSION IMPOSSIBLE?                                                                      
NIKLAS EKERSTAD, NU-SJUKVÅRDEN  

Det känns hedrande att få bidra till denna antologi. I anvisningen anges 
att fokus ska sättas på ens egen forskning snarare än på Per Carlsson. Ur 
mitt perspektiv har Per emellertid fungerat som forskarkollega, 
handledare och chef under min doktorandtid och som vän och 
forskarkollega härefter. Därmed vilar Pers ande över en stor del av 
innehållet i mitt bidrag. När det gäller Pers många styrkor som forskare 
och ledare är dessa väl kända; vidsynthet, känsla för det 
samhällsrelevanta, utomordentlig arbetskapacitet för att nämna några. 
Jag vill dock särskilt betona en annan egenskap, nämligen en väl utvecklad 
förmåga att i en specifik kontext snabbt finna infallsvinklar som både är 
allmängiltiga och begåvade. Detta kom bland annat till uttryck i förarbetet 
till en publikation i den renommerade kardiovaskulära tidskriften 
Circulation (impact factor 15), se nedan, där Per som sisteförfattare starkt 
bidrog i ett sammanhang som rimligen var honom innehållsligt relativt 
främmande. Sådant är inte vanligt! Svagheter, då? Låt oss säga att det var 
bra för svensk sjukvård och idrott att Per valde samhällsrelevant forskning 
framför en tenniskarriär. Å andra sidan, denna uppfattning kanske 
kommer att behöva revideras efter kommande sommars möte på 
grusbanan.  
 
Bakgrund 
Om varken etik, ekonomi eller preferenser entydigt talar för att just sköra 
äldre a priori ska ges lägre prioritet, hur är det med det medicinska 
evidensläget? I en SBU-rapport om evidensbaserad äldrevård 
konstaterades att det vetenskapliga underlaget är som svagast för de 
åldersgrupper – 75 år och äldre – som särskilt ofta får behandlingar inom 
vården. Flera kardiologiska konsensusrapporter (t.ex American Heart 
Association) betonar de stora skillnaderna mellan studiepopulationer och 
de patienter som ses i vardagens vård. Exempelvis är genomsnittsåldern i 
de större evidensgenererande ischemistudierna 60-65 år, medan närmare 
40 % av patienter med hjärtinfarkt är över 80 år gamla. Dessutom har 
studieinkluderade äldre patienter vanligen färre och lindrigare samtidiga 
sjukdomstillstånd (komorbiditet). Genom att exkludera patienter med 
komplexa behov och multisjuklighet uppnås mycket god intern validitet, 
men studieresultatens generaliserbarhet till en vardagspopulation kan 
ifrågasättas. Interaktioner mellan fysiologiskt åldrande, patofysiologi, 
polyfarmaci, skörhet (frailty) och komorbiditet gör det svårt och ibland 
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olämpligt att extrapolera. Nytta-riskrelationen för en åtgärd kan ändras 
påtagligt pga exempelvis svår samsjuklighet; den möjliga patientnyttan 
kan vara stor, men också risken för komplikationer och biverkningar. Risk 
finns för både över- och underbehandling i klinisk praktik.  
 
Practice What We Preach or Preach What We Practice?  
Det övergripande målet med min avhandling (Micro Level Priority Setting 
for Elderly Patients with Acute Cardiovascular Disease and Complex 
Needs: Practice What We Preach or Preach What We Practice?) var att 
studera hur prioriteringar av äldre hjärtpatienter med komplexa behov 
sker, illustrerat med äldre NSTEMI (hjärtinfarkt)-patienter, samt att 
relatera gjorda fynd till nuvarande stöd för evidensbaserade 
prioriteringar, särskilt nationella riktlinjer för hjärtsjukdom. Vidare att 
analysera hur komplexa behov skulle kunna kategoriseras för att skapa en 
grund för evidensbaserade prioriteringar. 
 
Den första studien (Ekerstad 2008) visade, givet vald definition, att 
multisjuka äldre har stora och komplexa vårdbehov, flera kroniska 
sjukdomar, blir återkommande akut sjuka och konsumerar olika slags 
sjukvård samt att den stora majoriteten är hjärtkärlsjuka. Den andra 
studien (Ekerstad 2010) var en konfidentiell enkätstudie via ett 
slumpmässigt urval av 400 kardiologer. Den indikerade att en stor 
majoritet av kardiologerna använder nationella riktlinjer i stor skala vid 
kliniskt beslutsfattande i allmänhet. Vid beslutsfattande avseende 
multisjuka (sköra) äldre patienter används dock den enskilde klinikerns 
egen erfarenhet och patientens uppfattningar i högre grad. Många äldre 
hjärtsjuka patienter med komplexa behov uppvisar minst ett allvarligt, 
akut eller kroniskt, komorbitt tillstånd, som utgjorde exklusionskriterium 
i tidigare utförda evidensgenererande studier. Därigenom begränsas 
evidensens generaliserbarhet och riktlinjernas applicerbarhet på dessa 
patienter.  
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Från Ferucci et al. Frailty (skörhet) förebådar försämrad funktionsförmåga och kan 
betraktas som ett mått på det svårfångade begreppet biologisk ålder. 

 
 
I den tredje studien (Ekerstad 2011), en klinisk prospektiv observationell 
multicenterstudie (FINE75+), fann vi att skörhet är starkt och oberoende 
associerad till kliniska utfall på kort sikt, inklusive en-månadsmortalitet, 
hos äldre patienter med NSTEMI. Studien, som publicerades i Circulation, 
var relativt liten, men dess resultat har senare reproducerats i betydligt 
större prövningar.  
 
I en uppföljande studie (Ekerstad 2013) befanns skörhet även vara starkt 
och oberoende associerad till ett-årsmortalitet hos den aktuella 
patientpopulationen. 
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FINE 75+ study (Ekerstad 2013). Överlevnadsanalys (365 dagar, ojusterad) för 
patienter, 75 år eller äldre, med hjärtinfarkt (NSTEMI). 

 
 
I den fjärde avhandlingsstudien (Ekerstad 2011) skissas på ett tentativt 
ramverk för att kategorisera sköra äldre hjärtpatienters vårdbehov utifrån 
följande komponenter: sjukdomsspecifik risk, skörhet och samsjuklighet. 
 
De nämnda arbetena fick ett praktiskt genomslag. På uppdrag av 
Socialstyrelsen gjorde Prioriteringscentrum en förstudie beträffande de 
mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg (Prioriteringscentrum 
2011). Denna låg till grund för Socialstyrelsens rapport Mest sjuka äldre 
och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka 
äldres särskilda förutsättningar och behov. (Socialstyrelsen 2013). 
Vidare är jag inbjuden föreläsare på RIKS-HIAs kommande årsmöte april 
2016; RIKS-HIAs styrgrupp planerar att införa skörhet i registret, i första 
hand som frivillig variabel. Detta skulle kunna bana väg för inte minst 
spännande framtida forskningsprojekt. 
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Framtidsperspektiv 
Vad krävs i framtiden för att förbättra vården för sköra äldre 
hjärtpatienter?  

 Prospektiva kliniska studier med få exklusionskriterier bör utföras 
för att värdera generaliserbarheten av tidigare studieresultat. Även 
registerstudier har en viktig roll att spela; de svenska registren är i 
världsklass och detta borde utnyttjas ännu bättre än hittills. De 
vårdformer som bäst tillgodoser sköra äldre patienters behov bör 
rimligen prioriteras; evidensgrunden är dock generellt sett svag för 
existerande organisatoriska lösningar. 

 På klinisk nivå är det mycket viktigt att individualisera, att extra 
noga utvärdera behandlingseffekter över tid samt att värdera 
komorbiditet, skörhet och individens preferenser. En mer offensiv 
attityd vid behandling av sköra äldre kan vara berättigad. Å andra 
sidan finns rimligen en relativt stor subgrupp där risken överflyglar 
den möjliga vinsten vid många typer av interventioner.   

 Det inom geriatriska kretsar välkända konceptet CGA 
(Comprehensive Geriatric Assessment) borde med sitt holistiska 
perspektiv vara lämpligt att använda som ram, även vid 
handläggning av sköra äldre hjärtpatienter. CGA bedrivs via 
multiprofessionella team (läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, vid behov kurator och dietist), standardiserade 
instrument för mätning, teamronder, läkemedelsavstämning samt 
upprättande av vårdplan. En omfattande bedömning görs, vilket 
inbegriper medicinsk utvärdering, bedömning av funktionsförmåga, 
psykologisk/kognitiv och social bedömning, samt bedömning av 
omgivningsfaktorer. 

 
Pågående forskning 
I NU (NÄL-Uddevalla)-sjukvården har sjukhusledningen på ett framsynt 
sätt stimulerat framväxten av avdelningar för medicinsk äldrevård, s.k. 
MÄVor. Dessa bedrivs enligt CGA-konceptet. Vården och omsorgen sker i 
nära samverkan med primärvård och kommunal vård och omsorg; detta 
sker bland annat via in- och utskrivningssköterskor samt läkarkompetens 
med förankring inom både slutenvård och primärvård (internmedicin, 
allmänmedicin, geriatrik). Denna vårdform är under vetenskaplig 
utvärdering via en pågående klinisk, prospektiv, kontrollerad studie 
(TREE-studien). Huvudsyftet är att studera om akutvård av sköra äldre 
patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) är överlägsen 
vård på en vanlig invärtesmedicinsk vårdavdelning med avseende på bl.a. 
följande utfall: funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet, mortalitet, 
kostnader och kostnadseffektivitet. Analys av insamlade data pågår i 
samarbete med avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings 
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universitet. Eftersom merparten av de sköra äldre patienterna är 
hjärtkärlsjuka, är studien relevant också från kardiologens horisont.  
 
För övrigt planeras en 5-årsuppföljning av FINE75+ studien tillsammans 
med medarbetare vid Hjärtcentrum i Linköping. 
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KUNSKAPSSTYRNING – MÅNGTYDIG STYRFORM SOM 
BEHÖVER STUDERAS                                                                     
PETER GARPENBY, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Introduktion 
En tydlig tendens i dagens hälso- och sjukvårdssektor är det ökade 
intresset för att använda ”kunskap”1 som lösning på olika slags problem. 
Det finns förhoppningar på såväl nationell som regional och lokal nivå att 
systematiserad kunskap ska kunna användas som stöd för att lösa även 
komplicerade problem.  
 
I Sverige började begreppet kunskapsstyrning användas på 1990-talet 
inom hälso- och sjukvårdssektorn och har senare kompletterats med 
relaterade termer som kunskapsbaserad styrning och styrning med 
kunskap. Idag anger samtliga landsting och regioner att de arbetar med 
kunskapsstyrning i någon form. Begreppet kunskapsstyrning användes 
initialt för att beteckna statens styrning av hälso- och sjukvården i riktning 
mot en fortlöpande kunskapsutveckling och kvalitetsförbättring på basis 
av bästa tillgängliga kunskap. Redan i slutet av 1990-talet konstaterade 
dock Garpenby och Carlsson (1) att begreppet inte är entydigt och att 
kunskapsstyrning kan praktiseras i många olika former. Vad det står för 
idag är inte självklart utan företeelsen behöver problematiseras och 
studeras vidare så att vi får bättre insikt om hur olika aktörer i 
sjukvårdssektorn - inte minst politiker och kliniskt verksamma - använder 
”kunskap” i olika beslutssituationer. 
 
Kunskapsstyrningens rottrådar 
Bland de faktorer (tendenser) som påverkat intresset för och banat väg för 
användningen av ”kunskap” för att influera hälso- och sjukvården, kan 
följande nämnas:  
 
Medvetenhet om variationer i klinisk praxis 
Variationer i klinisk praxis har alltid förekommit och betraktades tidigare 
som ett tecken på att medicin också är ”konst” vid sidan av vetenskap. De 
variationer som eventuellt noterades accepterades i stor utsträckning och 
några omfattande jämförelser lät sig knappast göras. Det systematiska 
studiet av praxisvariationer etablerades under 1970-talet. I Sverige 

                                            
1 Begreppet ”kunskap” skrivs här med citationstecken för att markera att det är synnerligen elastiskt. 
Det är inte alls självklart att kunskap finns förpackad i slutlig form till att förmedlas, implementeras 
eller omsättas. Kunskap finner t ex sin form och tillämpning i olika beslutssituationer - i politiska 
sammanträdesrum och när vårdprofessioner möter patienter.  



31 
 

genomfördes i slutet av 1980-talet kartläggningar inom flera medicinska 
specialiteter som visade på betydande skillnader mellan enheterna i 
handläggningen av patienter. Från att tidigare ha betraktats som en 
naturlig del av - och kanske till och med en tillgång för - hälso- och 
sjukvården, kom variationer i klinisk praxis (särskilt omotiverade sådana) 
att alltmer uppfattas som ett problem som borde åtgärdas. Allmänhetens 
möjlighet att ta del av resultat från sjukvården, genom nya former av 
öppenhet, har gjort detta till en politisk fråga.  
 
En breddad evidensbaserad rörelse 
Det som brukar benämnas den evidensbaserade rörelsen har inom hälso- 
och sjukvårdens område vuxit fram längs olika linjer. Enskilda initiativ i 
den medicinska professionen med syftet att utveckla och behålla 
kontrollen över den vetenskapliga basen till sjukvården har senare 
institutionaliserats genom internationella organisationer och nationella 
myndigheters ambitioner att använda kunskapsunderlag som en del i 
styrningen av hälso- och sjukvården. Numera finns också förespråkare av 
ett mer evidensbaserat beslutsfattande inte bara vad gäller kliniska beslut, 
utan även för organisering, inriktning och fördelning av resurser i hälso- 
och sjukvården (det som på engelska benämns evidence-based policy 
making eller EBPM). EBPM avser vanligen beslutsfattande på grupp-, 
organisations- eller samhällsnivå (inte individnivå).  
 
Osäkerhet om styrformer 
En växande flora av styrformer har använts för att påverka sjukvården och 
dess olika aktörer. Dessa sträcker sig från lagstiftning och reglering, över 
organisationsförändringar och förhandlingar till kunskapsspridning och 
ekonomiska incitament. Varför alla dessa olika former? En anledning kan 
vara att de styrformer som hittills tillämpats inte visar sig leda till 
förväntade resultat. En annan anledning kan vara att man önskar 
åstadkomma något helt nytt och därför väljer bort traditionella 
styrformer. En tredje anledning kan vara att relationerna mellan olika 
aktörer har förändrats, så att kapaciteten hos den styrande parten och den 
styrda parten har förändrats. Om det finns en stark önskan att påverka 
sjukvården i dess möte med allmänheten behöver sannolikt nya 
styrformer utvecklas. Användningen av kunskap uppfattas vanligtvis 
bland olika aktörer som positivt, såväl regionala politiker som vårdens 
professioner. Att använda kunskap för att styra kan uppfattas som mindre 
hotfullt och påträngande än andra styrformer. Samtidigt kan 
kunskapsstyrning vara kraftfull och få genomgripande konsekvenser på 
sikt.  
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Tidiga svenska exempel 
Under 1980-talet upplevde den nationella nivån i Sverige ökade problem 
med att styra hälso- och sjukvårdssektorn i önskvärd riktning - främst 
avseende vårdproduktionens effektivitet, kvalitet och likvärdighet. 
Regelstyrningen tonades successivt ned men ersättaren - förhandlings-
uppgörelser mellan staten och landstingen - visade ibland på dåliga 
resultat. Istället övergick regering och myndigheter till att stödja 
framtagandet av information som grund för beslutsfattande inom 
landstingen - på såväl den politiska som den kliniska nivån. Ett av de första 
tecknen var etableringen av Statens beredning för utvärdering av 
medicinsk metodik (SBU), under senare delen av 1980-talet, och från 1992 
en permanent och fristående myndighet.2 Genom SBU skulle kunskap om 
medicinsk teknologi och metoder från den evidensbaserade rörelsen 
komma att institutionaliseras i en och samma organisation. Under 1990-
talet förändrades också uppdraget till Socialstyrelsen som fick ett större 
ansvar för kunskapsförmedling. Myndigheten började utveckla State-of-
the-art baserade riktlinjer, vilka lade grunden för det som senare blev 
Nationella riktlinjer för sjukdomsområden.  
 
Vid mitten av 1990-talet enades staten och landstingen i de s.k. Dagmar-
överenskommelserna om satsningar på olika åtgärder för att åstadkomma 
en mer kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Detta var ett svenskt bidrag 
till en internationell trend i riktning mot ett mer formaliserat 
kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvård. Här fanns olika 
ambitioner samlade, såsom en större systematik i att dokumentera och 
analysera resultaten från verksamheter, att bättre granska den 
vetenskapliga dokumentationen för nya inslag i sjukvården, att snabbare 
omsätta forskningsresultat i praktiken och att ställa större krav på 
underlag vid introduktion av t ex nya behandlingsmetoder, samt att 
allmänt underlätta för implementering av kunskap som gynnar hälso- och 
sjukvården.  
 
Kunskapsstyrning är numera ett etablerat begrepp hos både staten och 
sjukvårdshuvudmännen och i en utredning från 2009 uppfattas syftet vara 
”att i ökad utsträckning åstadkomma en evidensbaserad praktik i hälso- 
och sjukvården så att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom 
verksamheten.” Begreppet har för svenskt vidkommande främst kommit 
att omfatta åtgärder för implementering av riktlinjer och andra 
evidensbaserade kunskapsunderlag, men hit räknas också administrativa 
och politiska beslut som har anknytning till hanteringen av sådana 
underlag. Utredningen visar dock att det inom svensk hälso- och sjukvård 
inte är lika självklart att till kunskapsstyrning hänföra sådana åtgärder 

                                            
2 SBU har senare bytt namn och kallas numera Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 
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som påverkar ”infrastrukturen för användning av kunskap”, d.v.s. sådant 
som organisation av forskning, utvärdering, registeruppföljning och 
utbildning. Det som Garpenby och Carlsson (1) framhöll som viktiga 
komponenter. 
 
Faktisk kunskapsstyrning 
Kunskapsstyrningens makronivå – exemplet nationella 
riktlinjer 
När det gäller fenomenet kunskapsstyrning är det främst socialstyrelsens 
nationella riktlinjer som kommit att symbolisera ambitionen att från 
nationell nivå påverka hälso- och sjukvårdens inriktning. En första ansats 
fanns i Dagmaröverenskommelsen 1996 mellan staten och sjukvårds-
huvudmännen; i ett avsnitt om nationella och lokala vårdprogram. Dessa 
kom senare att benämnas riktlinjer, och skulle utarbetas av Socialstyrelsen 
i samråd med den medicinska professionen och brukarorganisationer och 
täcka större sjukdomsgrupper. De skulle innehålla specifika uppgifter om 
diagnostik, behandling, prevention, rehabilitering och mätbara 
kvalitetsindikatorer för aktuell sjukdom. Som underlag för de första 
riktlinjerna användes konsensusinriktade dokument vilka utarbetades av 
expertdominerade arbetsgrupper (State-of-the-art dokument). 
Riktlinjerna har därefter förändrats till att bygga på evidensbaserade och 
graderade systematiska översikter av medicinska och även hälso-
ekonomiska studier. Från år 2000 har de fått en tydlig inriktning som 
beslutsstöd för prioriteringar med utgångspunkt i riksdagsbeslutet om 
prioriteringar i hälso- och sjukvården från 1997. 
 
Prioriteringscentrum fick 2003 i uppdrag av Socialstyrelsen att undersöka 
hur de nationella riktlinjerna omsätts lokalt i praktiken. Uppdraget avsåg 
specifikt att följa implementeringen av de första riktlinjerna för 
hjärtsjukvård3, och beskriva förändringar som kunde relateras till 
riktlinjerna.4 Med utgångspunkt i vissa kriterier - storlek, geografisk 
placering, erfarenhet av systematisk prioritering - och med hjälp av 
Socialstyrelsen valdes fyra regioner och landsting ut till att ingå i studien; 
Skåne, Västra Götaland, Sörmland och Västernorrland. Åtskilliga resor 
företogs i landet för att informera om och förankra projektet hos 
respektive huvudman, där utsedda kontaktpersoner spelade en viktig roll 
för att möjliggöra för projektgruppen att genomföra datainsamlingen. 
Material till studien kom i första hand att samlas in genom intervjuer och 

                                            
3 De hjärtriktlinjer som färdigställdes 2004 var de första med den nya inriktningen som evidensbaserat 

stöd för prioriteringar. Riktlinjerna innehöll en rangordning av kombinationer av sjukdomstillstånd och 
åtgärder (baserade på svårighetsgrad, effekter och kostnadseffekter). 
4 För Prioriteringscentrum var det Per Carlsson som förhandlade uppdraget med Socialstyrelsen och 
Peter Garpenby utsågs till projektledare. Under åren framöver kom många olika medarbetare att arbeta 
i detta projekt.  
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det blev ett omfattande arbete. Informanterna hämtades bland politiker, 
högre tjänstemän, verksamhetsledningar och bland representanter för 
professionsnätverk. Under 2004 genomfördes 88 intervjuer i fyra 
landsting/regioner inklusive ett antal bakgrundsintervjuer bland experter 
som deltagit i utvecklingen av riktlinjerna. Under 2006-2007 
genomfördes 45 intervjuer.  
 
Uppdraget till Socialstyrelsen resulterade i två rapporter (2,3). I den första 
rapporten noterades bl. a att den professionella och den politiskt-
administrativa verksamheten inte helt befann sig i fas med avseende på 
kunskap om och förståelse för vilka implikationer riktlinjerna hade för 
huvudmännen. I den senare rapporten konstaterades bl. a. att det går att 
hantera delar av implementeringen av nationella riktlinjer inom 
professionella nätverk, fram till den punkt där prioriteringar i form av 
omfördelning och eventuella resurstillskott blir ofrånkomliga. Då måste 
också den politiska-administrativa ledningen ha tillräcklig kapacitet för att 
hantera situationen mer systematiskt. 
 
Efter att uppdraget för Socialstyrelsen slutförts kom den kunskap som 
projektet hittills genererat att föras vidare in i ett doktorandprojekt. År 
2011 gjordes ytterligare 36 intervjuer i de fyra ursprungliga 
landstingen/regionerna. Delar av den teoriram som följt projektet från 
början, om konflikt och vaghet vid policyimplementering, kompletterades 
nu med teorier om hur organisationer reagerar när de utsätts för yttre 
påfrestningar. Vi kunde nu se hur riktlinjerna påverkade kraven på 
respektive organisation att balansera mellan olika interna mål (4). 
 
Kunskapsstyrningens mikronivå – exemplet dialog för ordnat 
införande 
Ordnat införande är ett begrepp som är relaterat till kunskapsstyrning och 
som har kommit att knytas till gransknings- samordnings- och 
beslutsformer för nya metoder i hälso- och sjukvård. Ordnat införande 
avser ofta en lokal eller regional process, men det finns exempel under 
senare år där ambitionen varit att bygga samman regionala processer med 
en nationell beslutsfunktion, såsom inom läkemedelsområdet.5 Det 
Metodråd som dåvarande Landstinget i Östergötland (nuvarande Region 
Östergötland) inrättade år 2004 hade uppdraget att stödja ett ”ordnat 
införande” och en ”ordnad avveckling” av metoder i hälso- och sjukvården. 
Det var tänkt att rådet skulle komplettera nationella och internationella 

                                            
5 Det främsta exemplet är den läkemedelsstrategi som syftar till att samordna regionala processer för 

att välja ut och bedöma vilka nya läkemedel som ska få utrymme i sjukvårdens budgetar och där en 
nationell institution för landstingsgemensamma rekommendationer ingår – NT-rådet. Det officiella 
målet är att användningen av nya läkemedel ska bli mer jämlik (geografiskt) och kostnadseffektiv. 
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institutioner för beslutsunderstöd genom att utgå från reella 
beslutsproblem i den egna regionala organisationen. Under rådets tre sista 
år6 genomfördes i samverkan med forskare från Linköpings universitet, 
inom ramen för projektet Integral, ett försök med evidensbaserade 
dialogmöten.7  

 
Som modell för försöket i Östergötland tjänade det s.k. ambassadörs-
programmet, ”The Alberta Ambassador Program”, som hade utvecklats i 
Kanada för att ta fram forskningsbaserad kunskap i syntetiserad form 
kombinerat med aktivitet bland kliniskt verksamma och andra lokala 
beslutsfattare, särskilt i mötesform med diskussioner kring hur evidens 
och praxis överensstämmer.8  
 
Försöket i Östergötland handlade i utvecklingsfasen om att ta fram och 
bedöma kunskapsunderlag kring ett specifikt läkemedel (pregabalin/ 
Lyrica). Sammanställning av evidens i kondenserad form är i sig inte något 
märkligt utan förekommer i olika sammanhang. Styrgruppen hade dock 
en grannlaga uppgift att tillsammans med två av landstingets 
expertgrupper hitta rätt vad gällde dels innehåll och dels form för att 
presentera materialet. Kärnan i försöket var prövning av hur regionalt 
sammanställd evidens kan användas vid ”dialogmöten” för att få 
deltagarna att reflektera över sitt eget handlade och eventuellt agera för 
att förändra praxis. Under 2012 genomfördes 14 dialogmöten vid 
sjukhuskliniker och vårdcentraler i länet. Av resultat från enkäter 
framgick att det fanns ett betydande intresse bland deltagarna för 
arbetsformen. Att utveckla egen evidens med regional förankring var dock 
ett tidskrävande arbete. Det finns anledning att fråga sig hur man kan gå 
vidare med denna form av ”kunskapsstyrning på mikronivå” - där 
vetenskaplig evidens ställs mot vardaglig praktik. En slutsats var att 
”mellanled” (en aktör med regional förankring som ansvarar för evidens 

                                            
6 Landstingets metodråd ersattes år 2012 med ett gemensamt metodråd för den sydöstra hälso- och 

sjukvårdsregionen. 
7 Integral bedrevs 2009-2012 som ett samarbete mellan Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid 
Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland och finansierades genom anslag från Vinnvård. I 
delprojektet om Metodrådet deltog från IMH tre forskare i olika roller. I Metodrådet ingick som 
ordinarie ledamot Per Carlsson och han kom också i hög grad att vara aktiv i den styrgrupp som bildades 
för att arbeta med evidensgrunden för och genomförandet av dialogmöten. Peter Garpenby och Ann-
Charlotte Nedlund följde som forskare processen och samlade data genom observation av möten, 
intervjuer och enkäter. Genom denna rollfördelning kan delprojektet ses som ett exempel på 
”deltagande aktionsforskning” (”participatory action research”), även om begreppet inte förekom i 
forskningsansökan. I efterhand framstår Pers engagemang som mycket viktigt för att försöket med 
dialogmöten, och därmed delprojektet, skulle nå framgång - även om andra aktörer också hade viktiga 
roller.  
8 Såvitt kapitelförfattaren kan minnas var det Per Carlsson som fått nys om ”Albertamodellen” - möjligen 
genom kontakter inom SBU - och såg till att denna låg till grund för delprojektet om Metodrådet när 
forskningsansökan utarbetades. En lustig detalj är att ”Albertamodellen” hade en svensk förebild, 
åtminstone vad gäller namnet, de s k SBU-ambassadörerna.  
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och genomförande) kan spela en viktig roll för att möjliggöra en dialogisk 
process (5).  
 

Studien om Metodrådet innehöll delar som genererade underlag till en 
artikel om hur olika aktörer i ett landsting (experter och kliniker knutna 
till metodrådet, ledande tjänstemän och verksamhetschefer) ser på 
introduktionen av nya metoder i hälso- och sjukvård. Här användes en 
teoriramen för att förstå hur skillnader i problematisering om nya 
metoder/teknologier (”problem frame differences”) bland olika aktörer i 
sin tur formar både dialog och argument (”puzzling”) som påverkar de 
lösningar som blir verklighet i en regional sjukvårdskontext (6).  
 

Diskussion 
Kunskapsstyrning har som begrepp fått stort genomslag i Sverige. 
Eftersom det inte är tydligt vad det står för vinner det lätt uppslutning 
bland många aktörer, särskilt då anknytningen till ”kunskap” sänder 
positiva signaler. Styrning väcker i regel inte samma entusiasm, men i de 
officiella dokumenten vinklas ambitionen ofta mot ”god och jämlik vård”. 
Det kan finnas olika synpunkter på vem det är som försöker styra vem i 
vilken riktning. Men lika angeläget är det att fråga sig vems kunskap som 
ska styra. Ofta förknippas kunskapsstyrning med nationella initiativ där 
vetenskapliga underlag sammanställs och sprids, som i projektet ovan om 
hjärtriktlinjerna. Men begreppet kunskapsstyrning behöver vidgas och 
studeras mer på ”mikronivå”. Det är väsentligt att initiera forskning om 
kunskapsanvändning i hälso- och sjukvården – både den kunskap 
vårdpersonalen tillägnat sig och tillämpar och den kunskap patienter och 
närstående representerar. Förutsättningarna för hur olika former av 
kunskap möts och samspelar kommer att avgöra hur uppskattad och 
framgångsrik vår hälso- och sjukvård blir i framtiden. 
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HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGAR OCH 
BESLUTSFATTANDE                                                                     
MARTIN HENRIKSSON, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Inledning  
Hälsoekonomi har alltid varit ett något spretigt begrepp där allt från 
teoretiska modeller av efterfrågan på hälsa till pragmatiska utvärderingar 
bredvid kliniska prövningar inryms. Jag blev introducerad till ämnet runt 
millenniumskiftet av Per Carlsson. Framförallt den del av ämnet som 
handlar om hälsoekonomiska utvärderingar. Det var onekligen en 
intressant tidpunkt att lära känna ämnet. Den etiska plattformen som skall 
styra allt beslutsfattande inom hälso- och sjukvården var relativt 
nylanserad och tolkningsarbetet pågick för fullt (1-3). Tandvårds och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) startades 2002, då som Läkemedels-
förmånsverket (4). Socialstyrelsen började mer systematiskt att explicit 
inkorporera hälsoekonomiska underlag i arbetet med nationella riktlinjer 
(5). Hälsoekonomiska utvärderingar kunde således inte längre leva ett 
eget akademiskt liv åtskilt från den värld där reella beslut fattas, beslut 
vilka de har syftet att stödja.  
 
Vilken roll och utgångspunkt som de hälsoekonomiska utvärderingarna 
skall ha har dock debatterats flitigt, både ekonomer emellan (6,7) och mer 
generellt (8,9). Debatten kommer med stor sannolikhet att fortsätta och 
det är nog inte allt för djärvt att påstå att viss oenighet kring hur man skall 
informera och fatta beslut på ett rimligt och legitimt sätt kommer att råda 
även i fortsättningen. Har man olika normativa och vetenskapliga 
utgångspunkter kommer man troligtvis också till olika slutsatser om vad 
som är rimliga metoder och angreppssätt. Vidare kan det konstateras att 
beslut om hur resurser skall fördelas inom hälso- och sjukvården kommer 
att fattas oavsett vad vi kommer fram till vad det gäller rimliga metoder 
och angreppssätt. Båda dessa aspekter talar för en öppen och explicit 
diskussion om vilka metoder och värderingar som kan uppfattas som 
rimliga och legitima och nedan följer några korta reflektioner som berör 
dessa aspekter. Det går inte att vara extensiv i denna begränsade reflektion 
och det finns all anledning att i sann Per Carlsson anda anlägga ett brett 
och ödmjukt perspektiv på dessa frågeställningar. Jag börjar med att 
beskriva hur jag uppfattat utvecklingen av det hälsoekonomiska 
utvärderingshantverket under de senaste 15 åren. Därefter går jag igenom 
ett antal aspekter som berör beslutsfattande och hälsoekonomiska 
utvärderingars roll för att stödja beslut. Min bild är att de frågeställningar 
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av normativ karaktär som tas upp i den andra delen fortfarande känns mer 
outredda jämfört med det metodologiska utvärderingshantverket.  
 
Hälsoekonomiska utvärderingshantverket 
Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att skatta kostnader och 
hälsokonsekvenser av interventioner i hälso- och sjukvården, vilket kan 
innefatta allt från kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandlingar till 
diagnostiska procedurer och preventionsprogram (10). Själva hantverket 
för att genomföra utvärderingarna och skatta kostnadseffektivitet har 
förfinats avsevärt under de senaste 15 åren. Modellanalyser har blivit 
centrala och kan numera sägas vara navet eller motorn för hälso-
ekonomiska utvärderingar (11). Denna utveckling har framförallt drivits 
på av en ökad insikt om vad som krävs av utvärderingarna för att de skall 
vara relevanta och ändamålsenliga för beslutsfattare. Följande aspekter 
(som inte är uttömmande) brukar anges (12): 

1. Extrapolering över tid 
2. Inkorporera all relevant evidens 
3. Jämförelse mellan alla relevanta jämförelsealternativ 
4. Kostnadseffektivitet i subgrupper 
5. Hantering av osäkerhet 
6. Fastställa värdet av ytterligare forskning 

Enligt punkt 1 ovan bör kostnader och hälsoeffekter skattas under den tid 
de förväntas skilja sig mellan utvärderade behandlingsalternativ (10). 
Detta implicerar ofta att ett livstidsperspektiv behöver anläggas i 
utvärderingen. Notera att detta inte betyder att det nödvändigtvis måste 
inkorporeras en behandlingseffekt som är livslång. En inte ovanlig design 
i läkemedelsprövningar inom hjärtområdet är att studera hur ett 
läkemedel A påverkar förekomsten av hjärtinfarkt, stroke och 
kardiovaskulär död när det används istället för ett läkemedel B under 
exempelvis 12 månader. Om läkemedel A har bättre effekt än läkemedel B 
innebär det att färre patienter har avlidit, alternativt haft färre icke-fatala 
händelser, efter 12 månader med läkemedel A. Att extrapolera återstående 
livslängd givet dessa resultat efter 12 månader innebär således inte att 
någon ytterligare behandlingseffekt extrapoleras, snarare är det 
konsekvensen (stocken av hälsa över tid) av den observerade behandlings-
effekten efter 12 månader som skattas (13). Här har de hälsoekonomiska 
modellerna blivit centrala för att strukturera beslutsproblem och därmed 
explicitgöra vilka parametrar som är viktiga för att kunna skatta 
sjukdomsprogression och behandlingars inverkan på densamma.  
 
Att strukturera beslutsproblem på detta sätt tydliggör också vilken evidens 
som är nödvändig för att kunna skatta sjukdomsprogression och dess 
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konsekvenser för både hälsa och kostnader över tid och länkar därmed 
direkt till punkt 2 ovan. Att kliniska prövningar är lämpliga för att skatta 
relativ behandlingseffekt är de flesta överens om. Som antytts ovan 
behöver vi dock veta mycket mer än så för att utvärderingarna skall kunna 
anses ändamålsenliga. Livskvalitet och kostnader samt den långsiktiga 
prognosen för patienter givet att de haft en icke-fatal händelse behöver 
ofta skattas med hjälp av andra källor än de kliniska prövningarna. I det 
senare fallet har ett mer frekvent användande av registerdata märkts de 
senaste åren där ökad kunskap om långsiktig prognos efter exempelvis 
kardiovaskulära händelser har vunnits (14). Vidare kan det finnas fler 
kliniska prövningar som studerat ett beslutsproblem och metoder för att 
syntetisera denna evidens och inkorporera den i utvärderingarna har 
utvecklats och används numera rutinmässigt. Detta gäller inte minst 
metoder för att genomföra metaanalyser med fler än två jämförelse-
alternativ och möjligheten att göra indirekta jämförelser (15)1.  
 
Detta länkar vidare till punkt 3 ovan där det blivit alltmer tydligt att 
beslutsproblemen måste specificeras på ett korrekt sätt och i många 
analyser ser man numera mer än ett jämförelsealternativ. Finns det fem 
möjliga behandlingsalternativ för en patientpopulation bör alla ingå i en 
utvärdering.  
 
Punkt 4 ovan är delvis också förknippad med hur beslutsproblemenen 
definieras. Min bild är att det idag är mycket vanligare att vi undersöker 
klinisk effekt i mindre subgrupper för att identifiera i vilka specifika 
patienter vi kan förvänta oss en bra effekt, eller en effekt över huvud taget. 
Detta behöver också avspeglas i de hälsoekonomiska utvärderingarna där 
kostnadseffektivitet i olika subgrupper beaktas. Statistiska metoder som 
sammanlänkar statistisk och beslutsanalytisk modellering (11) har blivit 
allt vanligare vilket också inneburit möjligheter att skatta kostnads-
effektivitet baserat på specifika patientkaraktäristika (16). 
 
Punkterna 5 och 6 ovan handlar om hur vi hanterar osäkerhet och hur vi 
kan gå till väga för att beakta olika typer av osäkerhet på ett adekvat sätt. 
Vrider man tillbaka klockan 15 år vill jag påstå att framväxten av 
probabilistisk känslighetsanalys (11) och hur vi skall tolka kostnaden för 
osäkerhet (17) är ett av det mer genomgripande metodologiska bidragen. 
Ökad förståelse för olika typer av osäkerhet har tydliggjort vilka metoder 
som är lämpliga för att hantera dem. Metodologisk osäkerhet (såsom 
vilken diskonteringsränta som bör användas) och strukturell osäkerhet 

                                            
1 Har vi två studier som är jämförbara med varandra i alla väsentliga avseenden där den ena jämför ett 
behandlingsalternativ A med ett behandlingsalternativ B och den andra jämför behandlingsalternativ A 
med behandlingsalternativ C så kan vi indirekt också lära oss något om effekten mellan behandlingarna 
B och C.  
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(såsom vilken typ av modell som bäst beskriver ett sjukdomsförlopp) 
hanteras ofta genom så kallade envägs- eller flervägskänslighetsanalyser. 
Osäkerhet i parametrar som är förknippade med statistisk osäkerhet (på 
grund av att de informeras med hjälp av data från stickprov) kan hanteras 
med probabilistisk känslighetsanalys där statistiska fördelningar som 
karaktäriserar osäkerheten i de ingående parametrarna definieras. I 
simuleringar propageras sedan denna osäkerhet genom modellen så att 
osäkerheten i resultaten av modellen (dvs. den skattade kostnads-
effektiviteten) representerar osäkerheten i de ingående parametrarna. 
Analysmetoden har inte enbart inneburit en möjlighet att skatta 
sannolikheten att en behandling är kostnadseffektiv givet befintlig 
information utan kan också användas för att kvantifiera osäkerhet i 
samma enhet som används i utvärderingen av kostnadseffektivitet. 
Metoderna för att genomföra dessa ”värde-av-information” analyser är 
idag relativt väl utvecklade. De används däremot i begränsad utsträckning 
i praktiskt beslutsfattande vilket jag återkommer till nedan.  
 
Vad det gäller metodologiska landvinningar som berör det hälso-
ekonomiska utvärderingshantverket har således mycket hänt under de 
senaste 15 åren. Det har inneburit att vi därmed också har mer precisa, 
mer adekvata och därmed mer ändamålsenliga beslutsunderlag för att 
stödja beslutsfattare idag jämfört med när jag blev introducerad till ämnet. 
Om vi kommit ganska långt de senaste åren vad det gäller det hälso-
ekonomiska utvärderingshantverket så kan jag däremot uppleva att vi 
stått och stampat lite vad det gäller de mer konceptuella frågorna om 
hälsoekonomiska utvärderingar och dess roll i beslutsfattandet. Jag 
diskuterar detta kort nedan. 
 
Hälsoekonomiska utvärderingar och beslut 
Resultaten från hälsoekonomiska utvärderingar utgör en del av ett 
beslutsunderlag. De är naturligtvis inte själva besluten. Genomförda på ett 
metodologiskt adekvat sätt bör de tala om för oss vilka konsekvenser vi 
kan förvänta oss om vi väljer att implementera en ny behandling jämfört 
med rådande klinisk praxis. Vilka konsekvenser (kostnader och någon 
form av effekt) som skall beaktas är dock ingen självklarhet och kan bero 
på en rad olika ställningstaganden. Vidare behöver hänsyn ofta tas till 
andra aspekter än just kostnadseffektivitet.2  
 
 
 

                                            
2 Det kan vara på sin plats att förtydliga att de aspekter som diskuteras i detta avsnitt självklart inte har 
varit utan debatt. Snarare tvärt om, framförallt om man studerar den internationella litteraturen. Vad 
jag syftar på när jag menar att vi stått och stampat en aning är snarare att vi i Sverige inte riktigt nått så 
långt med att explicit implementera delar av de diskuterade aspekterna i beslutsfattandet.  
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Perspektiv 
Vilket perspektiv som skall anläggas för en hälsoekonomisk utvärdering 
och vilka konsekvenser det valda perspektivet får för vilka kostnader och 
effekter som bör beaktas har varit en ständig källa till diskussion under 
alla år som jag arbetat med hälsoekonomiska utvärderingar (6-7). Det är 
inte möjligt att ens kortfattat göra alla hyllmeter som har skrivits om detta 
under årens lopp rättvisa så jag fokuserar här på några utvalda aspekter.  
 
Samhällsperspektivet lyfts ofta fram som den korrekta utgångspunkten för 
hälsoekonomiska utvärderingar. Samtidigt är det inte alltid som samhälls-
perspektivet är speciellt väldefinierat när diskussionen förs och det är inte 
alltid helt uppenbart mot vilken måttstock det kan antas vara korrekt. I sin 
enklaste och bredaste betydelse kan man kanske säga att ett samhälls-
perspektiv innebär att alla konsekvenser, var de än uppstår i samhället bör 
beaktas i en utvärdering. Ett sådant angreppssätt känns intuitivt rimligt 
och innebär att vi tar hänsyn till allt som händer i samhället om vi väljer 
att satsa resurser på en behandling A istället för en behandling B.  
 
Det är dock inte helt oproblematiskt när samhällsperspektivet skall 
operationaliseras i praktiska utvärderingar, framförallt när kostnader och 
effekter påverkas i olika samhällssektorer och olika samhällsgrupper samt 
över tid. Inte sällan brukar detta innebära att skattningar för privat 
konsumtion, kostnader i hälso- och sjukvården och kostnader i andra 
offentliga sektorer klumpas ihop för att sedan sättas i relation till något 
hälsomått. I en värld med begränsade budgetar behöver man dock fundera 
på vad som utgör en korrekt alternativkostnad i de olika sektorerna. Om 
en ny behandling leder till att vi helt eller delvis tar resurser från hälso- 
och sjukvården måste vi beakta alternativkostnaden i den sektorn, vilken 
rimligtvis är förlorad hälsa för de patienter som resurserna tas ifrån. Om 
delar av den nya behandlingen dessutom betalas av patienterna själva i 
termer av restid eller dylikt måste vi beakta alternativkostnaden för 
individerna själva, vilket vanligtvis brukar definieras som förlorad 
konsumtion. Det är inte helt oproblematiskt att oreflekterat slå ihop 
sådana kostnadsposter i en kostnadseffektkvot.  
 
En annan aspekt som brukar diskuteras när alla konsekvenser skall 
beaktas i alla sektorer över tid är det klassiska exemplet hur man skall 
hantera det faktum att livräddande åtgärder innebär att patienter faktiskt 
använder mer resurser i framtiden. Ibland hörs argument att det är bättre 
om alla patienter avlider vid pensionsåldern då de inte längre är 
”lönsamma” för samhället. Även om jag personligen tycker att argumentet 
haltar betänkligt då det helt bortser från hälsokonsekvenserna och den 
samlade hälsovinsten som uppstår om individer lever ett långt och 
förhoppningsvis relativt gott liv så sätter det ändå viktiga normativa frågor 
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på sin spets. Skall en hamburgare som käkas efter att man räddat livet på 
patienter inkluderas i analyserna? Argumenterar man för ett brett 
samhällsperspektiv enligt ovan bör den nog göra det. Tycker man att detta 
är normativt oacceptabelt får man troligtvis också göra vissa avsteg från 
det breda samhällsperspektivet. Här är det också viktigt att skilja på 
beslutsunderlag och beslut. I en analys kan alla konsekvenser beaktas 
medan beslutsfattare får göra bedömningen vad som är lämpligt att väga 
in när beslut om resursfördelning skall fattas. Därmed är det viktigt att 
tydliggöra konsekvenserna av att anlägga olika perspektiv så att svåra 
normativa frågeställningar kan explicitgöras. Oavsett vilken normativ 
utgångspunkt man har i de här svåra frågorna har vi en del arbete kvar att 
göra vad det gäller att utforma metodologiska principer som kan belysa 
konsekvenserna av olika ståndpunkter på ett sammanhållet sätt i en 
budgetbegränsad värld. Frågeställningarna har belysts i den 
internationella litteraturen (18) och fortsatt arbete inom detta fält kan 
enbart uppmuntras.  
 
Resonemangen ovan är nära sammanlänkade med hur vi skall tolka 
resultaten av hälsoekonomiska utvärderingar och vilken information som 
är nödvändig för ett sammanhållet ramverk vad det gäller beslutsregler. 
Generellt brukar man tala om betalningsviljan för hälsa3, eller om 
tröskelvärden för kostnadseffektivitet.  
 
Tröskelvärden 
Det finns flera tolkningar av vad betalningsvilja/tröskelvärden 
representerar och hur de skall användas i beslutsfattande. En sådan 
tolkning är att vi (på något sätt)4 bestämmer vad en QALY är värd. Om 
värdet på en QALY slagits fast bör vi implementera alla behandlingar som 
genererar QALYs till en lägre kostnad än detta förbestämda värde. För att 
praktisera denna ansats krävs flexibla budgetar då tillgången till 
behandlingar som genererar QALYs till en kostnad under det bestämda 
tröskelvärdet avgör hur mycket resurser som skall tillföras hälso- och 
sjukvård (samt andra sektorer som berörs). Vissa hävdar att detta inte är 
ett realistiskt synsätt i en värld där budgetbegränsningar är en realitet 
medan andra menar att detta inte är ett problem för dem som 

                                            
3 Låt oss för enkelhetens skull använda kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) som mått på hälsa. Väl 
medveten om att detta mått på hälsa är under ständig debatt. Ekonomer emellan brukar diskussionen 
handla om ifall det är hälsa eller ett bredare nyttobegrepp som är relevant. Generellt kan diskussionen 
handla om allt från etiska aspekter förknippade med detta mått till rena missuppfattningar där metoden 
för att mäta livskvalitetskomponenten i QALYs (vilket inte har något med QALYs som koncept att göra) 
kritiseras. Vi lämnar hela den diskussionen därhän i fortsättningen och nöjer oss med att konstatera att 
QALYs får representera ett synsätt där både livslängd och hur individer faktisk mår under den tiden de 
lever kan vara ett rimligt utfallsmått när vi skall bedöma effekten av olika behandlingar i vården.  
4 Jag återkommer till metoder som använts för att ta reda på detta nedan.  
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tillhandahåller utvärderingarna utan snarare ett problem som får hanteras 
av beslutsfattare.  
 
En annan tolkning av tröskelvärden är att de bör representera marginal-
produktiviteten i hälso- och sjukvårdssektorn. Det innebär att 
tröskelvärdet visar vad det kostar att på marginalen undandra resurser 
från hälso- och sjukvårdssektorn. I sin enklaste form betyder det att om vi 
tar bort exempelvis 500 000 kronor från sjukvården och att detta på 
marginalen leder till att en QALY förloras så skulle tröskelvärdet vara 
500 000 kronor per QALY. Tröskelvärdet tolkat på detta sätt är således ett 
empiriskt värde som kan mätas (marginalproduktiviteten) och inte en 
värdering i sig. Implikationen av att praktisera detta synsätt på tröskel-
värden är att behandlingar som genererar mer QALYs än vad som förgås 
(kostar mindre än 500 000 per QALY i exemplet) bör implementeras. De 
som förespråkar den här ansatsen brukar mena att hänsyn tas till en reell 
värld där budgetar existerar och har bestämts i en legitim process och 
därmed är uppgiften att försöka optimera hälsan givet den allokerade 
budgeten (något som brukar benämnas ”constrained maximization”). 
Andra hävdar att det finns en risk för suboptimal fördelning av resurser 
mellan sektorer om man anlägger ett sådant synsätt.  
 
Det är med andra ord viktigt att särskilja de olika ansatserna om 
tröskelvärden och betalningsvilja vid empiriska skattningar av desamma. 
Betalningsvilligstudier där man undersöker hur mycket en QALY kan 
tänkas vara värd kan ge en indikation på hur vi värderar hälsa i förhållande 
till konsumtion (19). I ekonomtermer brukar man tala om den marginella 
substitutionskvoten mellan hälsa och konsumtion. Andra studier har 
undersökt hur beslut faktiskt fattats (exempelvis genom att studera vilka 
kostnadseffektkvoter som TLV har accepterat) (20). Sådana studier talar 
om för oss vilka värderingar beslutsfattare gjort. Noterbart vad det gäller 
den ansatsen är att andra aspekter än kostnadseffektivitet vägts in i 
besluten5 så den betalningsvilja som återspeglas i dessa studier är inte 
jämförbar med den marginella substitutionskvoten mellan hälsa och 
konsumtion som man försöker fånga genom att fråga allmänheten om 
värderingar av en QALY. De värden på en QALY som framgår av de typer 
av studier som nämnts ovan ger oss dock inte någon information om 
marginalproduktiviteten i hälso- och sjukvårdssektorn. Det vill säga hur 
mycket hälsa som förloras om vi använder resurserna till något annat i 
sjukvården. Den kan vi enbart ta reda på i empiriska studier genom att 
undersöka hur förändringar i spenderade resurser påverkar förändringar 
i hälsa. Försök till detta har nyligen gjorts i England till exempel (21). Har 
vi en uppfattning av marginalproduktiviteten går det också att maximera 

                                            
5 Några sådan aspekter diskuteras nedan.  
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hälsa för en given budget genom att implementera behandlingar som 
genererar mer QALYs än vad som förgås.  
 
En viktig implikation av ovanstående är att även om man ansluter sig till 
en ståndpunkt där betalningsviljan för en QALY bör vara vägledande för 
beslutsfattande (och därmed också styra budgetprocesserna) så behöver vi 
ha en uppfattning om vad marginalproduktiviteten i hälso- och 
sjukvårdssektorn är för att kunna infoga en korrekt alternativkostnad i 
utvärderingarna. Avsnittet om tröskelvärden får således avslutas med en 
uppmaning om att vi behöver studera marginalproduktiviteten i svensk 
hälso- och sjukvårdssektor. Detta är en empirisk forskningsfråga till 
skillnad från många av de mer normativa aspekterna som lyfts ovan. I 
Sverige spenderar vi över 200 miljarder per år på hälso- och sjukvård och 
ofta förs en livlig debatt om ytterligare investeringar i (eller utmönstring 
av) hälso- och sjukvård. Om vi inte känner till marginalproduktiviteten 
(tröskelvärdet) är det dock svårt att ta ställning till vad ytterligare 
investeringar eller utmönstringar får för effekt på marginalen.  
 
Svårighetsgrad 
Avslutningsvis tänkte jag kort nämna aspekter utöver kostnadseffektivitet 
som ibland vägs in i beslutsfattandet. Även om det kan råda delade 
meningar om det primära syftet med hälso- och sjukvården kanske det inte 
är allt för djärvt att påstå att det skulle kunna vara att få ut så mycket hälsa 
som möjligt från de tillgängliga resurserna (vilket resultaten från de 
hälsoekonomiska utvärderingarna ger information om). Inte sällan bryr vi 
oss dessutom om andra aspekter när resurserna skall fördelas. Ett sådant 
exempel är hur hälsan är fördelad i befolkningen. Sjukdomar är 
förknippade med olika svårighetsgrad vilket kan behöva beaktas när 
hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas. Om så är fallet behöver vi 
fundera på vilken avvägning som skall göras mellan att få ut så mycket 
hälsa som möjligt av våra knappa resurser (effektivitet) samt hur hälsan 
är fördelad (rättvisa). Denna svåra avvägning ställs på sin spets i den etiska 
plattformen där både kostnadseffektivitetsprincipen och behovs- och 
solidaritetsprincipen måste beaktas.6 Om patienter med störst 
svårighetsgrad också kan sägas ha störst behov står vi inför den delikata 
uppgiften att väga in svårighetsgrad i beslutsfattandet. En princip som 
enbart beaktar svårighetsgrad (behov) och inte tar hänsyn till effektivitet 
alls skulle innebära att vi bara behöver ta reda på hur svårt sjuka olika 
individer är och sedan fördela alla resurser till dem som är svårast sjuka. 
Den andra ytterligheten innebär att vi enbart tittar på effektivitet och 
därefter implementerar de behandlingar som skapar mest hälsa utan att 

                                            
6 Båda principerna är underordnade människovärdesprincipen vilket förutsätter att vi först och främst 
måste hålla oss inom människovärdesprincipen.  
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beakta hur hälsan är fördelad. En princip som enbart beaktar 
svårighetsgrad (och därmed behov) får närmast absurda konsekvenser 
medan en princip som enbart beaktar effektivitet inte verkar ha något 
generellt stöd i samhället och dessutom inte är förenlig med den etiska 
plattformen. Vi behöver således hitta en medelväg.  
 
Min bild av idag är att svårighetsgrad ofta vägs in i beslut, ofta implicit 
eller på ett något ostrukturerat sätt. Oftast operationaliseras detta genom 
att acceptera en högre kostnad per QALY för tillstånd som bedöms som 
svåra (där behoven därmed skulle vara stora). Det är många aspekter som 
behöver beaktas när man talar om svårighetsgrad i dessa sammanhang. 
Hälsa och svårighetsgrad (och därmed behov) måste definieras, 
kvantifieras och slutligen inkorporeras på ett rimligt sätt i besluts-
fattandet.  
 
Jag går inte igenom alla steg i detalj här utan nöjer mig med några 
reflektioner. Att definiera hälsa, till exempel via ett mått såsom beaktar 
livslängd och livskvalitet, görs rutinmässigt i hälsoekonomiska 
utvärderingar idag och bör så kunna göras även när vi skall beakta 
svårighetsgrad. Definitioner av svårighetsgrad med en sådan 
utgångspunkt har diskuterats i litteraturen och inbegriper till exempel Fair 
innings, Absolute QALY short fall och Proportional QALY short fall 
(22,23). Det är ingen enkel normativ fråga att besvara vilken av dessa 
metoder som bör användas och valet av metod har implikationer för 
kvantifieringen av svårighetsgrad och behov. Hänsyn kan tas till ett helt 
livsspann, vilket inkorporerar hur mycket hälsa en individ faktiskt fått 
med sig i bagaget innan den sjukdom som är föremål för bedömning av 
svårighetsgrad inträffade samt den framtida förväntade hälsan (22). 
Alternativt kan svårighetsgrad avgöras från den tidpunkt då sjukdomen i 
fråga faktiskt inträffar, vilket innebär att enbart den framtida förväntade 
hälsan beaktas. Väljer man att enbart titta framåt kan Absolute och 
Proportional QALY short fall användas och valet av metod kan spela roll 
för skattningarna av svårighetsgrad. Relativa och proportionella så kallade 
hälsoförluster kan ge olika resultat, framförallt vid olika åldrar, och kan 
därmed spela stor roll för vilka grupper som skulle få mer resurser 
tilldelade om svårighetsgrad vägs in i beslut.  
 
Vad det gäller kvantifiering av svårighetsgrad är det egentligen inte 
speciellt komplicerat så länge det finns en hälsoekonomisk utvärdering 
med exempelvis QALYs tillgänglig (vilket oftast är fallet om vi skall beakta 
kostnadseffektivitet i ett beslut). De svåra frågorna är nog snarare av 
normativ karaktär och kan inte besvaras av vetenskapen. Betyder det 
samma sak om en individ förväntas förlora 20 av sina resterande 40 år i 
full hälsa som när en individ förväntas förlora 1 av sina 2 återstående år i 
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full hälsa? Använder man Proportional QALY short fall som metod får de 
samma svårighetsgrad (50% av återstående hälsa förväntas förloras). 
Används Absolute QALY short fall förlorar den förra individen 20 år i full 
hälsa och den senare 1 (vilket implicerar högre svårighetsgrad för den förra 
individen). Kanske tycker vi att det spelar en viss roll hur mycket hälsa 
individerna faktiskt haft innan de blev sjuka – i så fall måste vi också titta 
bakåt och väga in det i svårighetsgradsbedömningen (vilket förespråkats i 
Fair innings ansatsen).  
 
Ovanstående belyser en del av svårigheterna med att väga in 
svårighetsgrad i beslut. Att göra själva skattningarna av svårighetsgrad 
med olika metoder och presentera dem tillsammans med de hälso-
ekonomiska utvärderingarna skulle dock kunna underlätta för besluts-
fattare att mer transparent och explicit inkorporera dem i beslut. Det är 
tydligt från den etiska plattformen att tolkningen är mycket svår vad det 
gäller relationen mellan behovs- och solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen7 och genom att presentera empiriska skattningar av 
svårighetsgrad (gärna med olika metoder) kan svåra normativa 
frågeställningar belysas och ge bränsle för vidare diskussioner.  
 
Osäkerhet 
Ytterligare en aspekt som ofta vägs in i beslutsfattande är osäkerhet. När 
det gäller beslut om subvention för läkemedel kan uppföljningsvillkor med 
krav på kompletterande studier och dokumentation vara ett sätt att 
hantera osäkerhet. De senaste åren har också olika typer av 
överenskommelser om riskdelning blivit vanligare. Gemensamt för de här 
tillvägagångssätten är att risken för osäkerhet delas mellan samhällets 
aktörer. Formerna för hur detta genomförs i praktiken faller utanför 
ramen för den här genomgången men generellt upplever jag försöken att 
hantera osäkerhet med de här ansatserna som positiva.  
 
I likhet med diskussionen om svårighetsgrad ovan, kan man dock önska 
en högre grad av explicithet när det gäller att definiera osäkerhet och vilka 
åtgärder som är rimliga att vidta för att minska denna osäkerhet. Är det 
tveksamma kliniska underlag (otydlig efficacydata), användningen i 
klinisk praxis eller hur kortsiktiga intermediära utfallsmått länkar till 
långsiktiga hälsoutfall som är orsaken till osäkerheten? Om osäkerheterna 
tydligt definieras blir det också tydligare vilka åtgärder som kan vidtas för 
att hantera dem.  
 
För vissa av osäkerheterna finns det numera väletablerade metoder för att 
kvantifiera osäkerheten som är förknippad med ett beslut att införa en ny 

                                            
7 Se Lars Sandmans bidrag i denna antologi för en mer utförlig analys av detta.  
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behandling (24). Metoderna ger också en möjlighet att skatta kostnaden 
för osäkerhet vilken sedan kan sättas i relation till kostnaden för att 
genomföra ytterligare studier och därmed minska osäkerheten i besluten. 
Konceptuellt tilltalande verktyg för att prioritera ytterligare forskning som 
på ett kostnadseffektivt sätt kan minska osäkerhet finns således 
tillgängliga och att explicit använda dem i större utsträckning bör kunna 
ge mer struktur kring beslut som berör hur osäkerhet kan hanteras. 
Komplexiteten i vissa tillämpningar har varit en begränsande faktor vad 
det gäller de här metoderna men i sin enklare form kan analyserna göras 
utan större problem om det finns en väl validerad modell som underlag för 
den hälsoekonomiska utvärderingen. I det här sammanhanget tror jag att 
det gamla talesättet att inte låta ”perfection be the enemy of the merely 
good” passar in mycket väl.  
 
Exakt hur aspekter som svårighetsgrad och osäkerhet skall vägas in i 
beslut är som antytts ovan inte helt enkelt att svara på. Vi bör dock sträva 
efter att vara logiska och konsekventa i våra underlag och i besluts-
fattandet när sådana aspekter skall vägas in. De är i någon mening kanske 
lite för enkla att beakta och det är inte speciellt okontroversiellt att hävda 
att vi kan betala lite mer för en QALY på grund av att osäkerheten anses 
låg eller att svårighetsgraden bedöms som stor. Man får dock inte glömma 
bort alternativkostnaden av att väga in dessa aspekter i beslut. Betalar vi 
mer för svårighetsgrad och/eller minskad osäkerhet måste det också 
genomsyra den hälsa som förloras. En förlorad QALY måste i så fall också 
viktas på samma sätt som en vunnen QALY.  
 
Avslutning 
Bara det faktum att den här texten blev mycket längre än jag hade tänkt 
från början kanske säger något om att hälsoekonomiska utvärderingar har 
utvecklats markant sedan Per Carlsson introducerade mig till ämnet år 
2000. Jag tror på en fortsatt bra metodutveckling av det hälsoekonomiska 
hantverket där utmaningen i framtiden kanske ligger mer i att hitta en 
rimlig nivå där vi inte komplicerar analyserna mer än vad som är 
nödvändigt i förhållande till de beslut som de skall stödja. Jag tror och 
hoppas på mer konceptuell debatt kring några av de svåra frågorna som 
belysts ovan.  
 
I sann Per Carlsson anda bör vi vara öppna för olika synsätt och försöka se 
ett brett perspektiv när framförallt svåra normativa frågor diskuteras. Det 
är inte alltid man måste vara överens om normativa frågeställningar men 
vi kan sträva efter att föra logiska resonemang som hänger ihop med de 
vetenskapliga och normativa utgångspunkter vi ansluter oss till.  
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SPRIDNING, IMPLEMENTERING OCH KONSEKVENSER AV NY 
SJUKVÅRDSTEKNOLOGI                                                                  
ALMINA KALKAN, ASTRAZENECA     

Sammanfattning av avhandling framlagd vid Hälsouniversitetet i 

Linköping i februari 2015, med Per Carlsson som huvudhandledare. 

 
Utveckling inom medicinsk teknologi ökar förhoppningarna om bättre 
behandlingsresultat och en mer effektiv hälso- och sjukvård. Processerna 
för spridning och implementering av ny medicinsk teknologi har dock 
visat sig vara komplicerade, och medför ett antal utmaningar för 
sjukvården. Många försök har därför gjorts för att hantera och påverka 
införandet och spridningen av medicinsk teknologi. Ett betydande 
exempel är de svenska nationella riktlinjerna som syftar till att påverka 
både kliniskt och politiskt beslutsfattande i hälso- och sjukvården.  
 
Det övergripande syftet med denna avhandling, som skrevs under Per 
Carlssons handledning, har varit att beskriva och analysera de faktorer 
som påverkar spridningen och de ekonomiska konsekvenserna av 
införandet av en ny teknologi med stora variationer i användning, samt att 
undersöka implementeringen av nationellt producerade riktlinjer som 
syftar till att göra hälso- och sjukvården mer effektiv och rättvis.  
 
Avhandlingen har fokuserat på två empiriska fall. Det första är de 
biologiska läkemedlen (bDMARDs) för behandling av reumatoid artrit 
(RA), som valdes eftersom de inneburit en väsentlig behandlings-
förändring och är relativt kostsamma. Det andra fallet är de nationella 
riktlinjerna för hjärtsjukvård, som valdes eftersom de var de första 
nationella riktlinjerna med rekommenderade prioriteringar, vilket 
möjliggör ett långsiktigt perspektiv i utforskandet av deras 
implementering.  
 
Artikel I presenterar en registerstudie som baseras på data från nationella 
och regionala register för vårdförbrukning och sjukfrånvaro av patienter 
med RA (1). Syftet var att undersöka förändringar i användningen av 
sjukvård, samt i de totala kostnaderna för RA under åren 1990-2010 i 
Sverige, 10 år före och 10 år efter introduktionen av de biologiska 
läkemedlen. Resultaten visar en minskning av användningen av 
slutenvård för RA, som var kraftigare under åren 1994 till 2000, än efter 
år 2000. Samtidigt förblev öppenvårdsanvändningen för RA någorlunda 
konstant under hela perioden. Läkemedelskostnaderna för RA rörde sig 
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runt €10 miljoner per år under 1990-talet, men steg gradvis efter år 2000. 
De totala läkemedelskostnaderna var €210 miljoner år 2010.  Antalet 
personer med sjukskrivning och förtidspension på grund av RA minskade 
under hela perioden, i större utsträckning än för den generella 
befolkningen. När de totala kostnaderna beräknades till 2010 års prisnivå 
med KPI-index, uppvisas en 32-procentig ökning av de totala fasta 
kostnaderna för RA under 1990-2010, främst efter införandet av 
bDMARDs. Sjukskrivning och förtidspension, det vill säga indirekta 
kostnader, utgjorde den största delen av kostnaderna, med förtidspension 
som främsta kostnadsdrivare. Efter införandet av de biologiska 
läkemedlen, så ökade de direkta kostnadernas andel av totalkostnaden. År 
2010 utgjorde läkemedel 33 procent av de totala kostnaderna för RA, även 
om en utjämning av kostnadsökningen för läkemedel kunde noteras i 
slutet av perioden. 
 
Artikel II syftade till att undersöka huruvida det finns individuella 
variationer i val av behandling för RA-patienter (2). Tio hypotetiska 
patientfall presenterades för 26 reumatologer i olika landsting i Sverige, 
som fick välja om patienterna skulle behandlas med biologiska eller äldre 
läkemedel. Resultaten visade att beslutet att påbörja behandling med 
bDMARDs varierar kraftigt bland reumatologer, även bland de inom 
samma klinik.  
 
Artikel III syftade vidare till att kvantitativt undersöka vad som påverkar 
val av behandling, samt att testa hypotesen att läkarens preferenser är en 
viktig faktor för förskrivningen av biologiska läkemedel i Sverige (3). Data 
från 4010 patienter med RA under åren 2008- 2012 användes från Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister. Registeranalysen visade signifikanta 
skillnader mellan patienter som förskrevs bDMARDs och de som förskrevs 
andra läkemedel. Patienter som bytte till bDMARDs var något yngre vid 
besök, samt vid diagnosticering av RA. De hade även kortare 
sjukdomsduration och var inkluderade i RA-registret vid en tidigare 
tidpunkt och var yngre vid inklusion. Antalet patienter som var anti-CCP 
positiva och som hade erosion under perioder var högre bland de som 
förskrevs bDMARDs. De hade även ett större antal svullna och ömma 
leder, högre nivåer på DAS28, HAQ, doktorns globala bedömning av 
sjukdomen, trötthet och lägre EQ5D-skattning. Genom multivariat 
logistisk regression visas att läkarens preferenser är en signifikant faktor 
för förskrivningen av bDMARDs, justerat för nämnda patient-
karakteristika och sjukdomsaktivitet samt landsting där läkaren var 
verksam.  
 
Artikel IV är en kvalitativ studie där intervjuer gjordes med 26 
reumatologer om vad som påverkar förskrivningsbeslut (4). Resultaten 
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visar att en konstellation av olika faktorer och deras samverkan påverkar 
förskrivningsbeslut enligt de intervjuade reumatologerna. Bland de 
faktorerna ingår den enskilde reumatologens erfarenheter och 
uppfattningar om evidensen, strukturen på kliniken inklusive kostnads-
ansvaret, politiska och administrativa influenser, och deltagande i kliniska 
prövningar. Patienten som aktör förekom också som en viktig faktor.  
 
Artikel V är en longitudinell kvalitativ studie som genom 155 intervjuer 
med politiker, administratörer och kliniska chefer undersöker hur fyra 
landsting implementerat de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (5). 
Resultaten visar att entydiga svar på de nationella riktlinjerna inom 
landstingen har varit sällsynta, men att det har förekommit försök att 
kompromissa och att uppnå en balans mellan olika aktörsgruppers 
intressen. Lokala informationsmöten, användning av de nationella 
riktlinjerna i lokala vårdprogram samt revisioner utförda med de 
nationella riktlinjerna som bas, framkom som exempel. Explicit 
prioritering, såsom det rekommenderas i riktlinjerna nämndes dock 
sällan. Med tiden har ändå en mer systematisk användning av de 
nationella riktlinjerna noterats.  
 
Sammanfattningsvis påverkas spridningen av ny medicinsk teknologi av 
en mängd olika faktorer både på individ- och organisationsnivå, samt av 
deras interaktion. Spridningen av den nya metod som studerades i denna 
avhandling har medfört stora ekonomiska konsekvenser och ojämlik 
tillgång på grund av praxisvariationer, även på klinisk nivå. Eftersom 
beslutsfattande i sjukvården påverkas av många olika faktorer, kommer 
framtagande av evidensbaserade riktlinjer osannolikt att resultera i 
automatisk implementering och vara tillräckligt. Försök att påverka hälso- 
och sjukvårdsbeslut behöver ha ett systemperspektiv och ta hänsyn till 
samspelet mellan olika faktorer och aktörer. 
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PATIENTER, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS FRÄMSTA 
ANGELÄGENHET – FRÅN OBJEKT TILL AKTÖR                                                                  
BARBRO KREVERS, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Kontinuerlig förändring 
Numera framhålls det ofta att patienter och medborgare ska ta ett aktivt 
ansvar för sin hälsa och att patienter ska vara aktiva parter i hälso- och 
sjukvård. Det har inte alltid varit så, synen på patienter och deras ställning 
i hälso- och sjukvård har genomgått och genomgår en ständig förändring. 
Denna förändring avspeglar skeenden i samhället i stort när det gäller 
synen på individens inflytande, självbestämmande och ansvar. För att 
förstå vår nutid behöver vi känna till och förstå vår dåtid brukar det sägas. 
Det mottot har även bäring på vår förståelse av samspelet mellan hälso- 
och sjukvården och patienter. Vi behöver känna till förändringarna som 
synen på patienter har genomgått eftersom vården möter och ska 
tillgodose vårdbehov hos människor i alla åldrar, inte minst de som snart 
är ett sekel gamla. De som varit med länge kan ha andra förväntningar på 
vad det innebär att vara patient än de som är unga idag.  
 
Under det senaste seklet har vi gått från ett mer auktoritärt och kollektivt 
samhälle till ett samhälle som fokuserar mer på individ och 
självbestämmande. Inom hälso- och sjukvård kan denna utveckling 
illustreras av att patienten länge sågs som ett objekt för och mottagare av 
vård till att så småningom ses som en medaktör i hälso- och sjukvård och 
medskapare av hälsa. Denna förändring bygger på en lång utvecklingslinje 
då många olika företeelser har sammanvävts. På 1930-talet började läkare 
intressera sig för varför patienter inte följde läkemedelsordinationer och 
hur man skulle få patienter att ”lyda”, man talade om patienters 
följsamhet, ”complience”, till ordinationer. Genom att ställa denna fråga 
om följsamhet så uppstod en viktig insikt, nämligen att vårdens 
professioner även måste förstå vad som rör sig i huvudet på patienten för 
att kunna skapa en effektiv vård och nå goda resultat. Man kan säga att 
detta blev en byggsten till att nå fram till i den treenighet som idag kallas 
för evidensbaserad medicin. I den treenigheten ingår att beslut ska 
grundas på vetenskaplig kunskap och professionell beprövad erfarenhet 
samt patientens preferenser och värderingar. Alla tre delar behövs för att 
en effektiv och evidensbaserad vård ska kunna genomföras.  
 
Under 1950–60-talet började konsumentrörelser uppstå i västerländska 
samhällen, som en del av en allt mer utvecklad konsumtion. I hälso- och 
sjukvård motsvarades det av att intresseorganisationer utvecklades för 
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patienter och anhöriga. Dessa organisationer var ett sätt att stärka 
patienternas ”röst” i samhället och att värna om deras specifika 
vårdområde. Under samma period har olika koncept för kvalitets-
utveckling överförts från industri och handel och adapterats till hälso- och 
sjukvård. Den utvecklingen tog fart på allvar under 1980-talet i Sverige och 
medförde bl.a. ett kundtänkande kring patienter och att patienter fick en 
roll i utveckling av vårdens kvalitet.  
 
Förändringar i synen på patienter bygger på och uttrycks också genom 
politiska ambitioner med demokratiska förtecken; att ge människor 
möjlighet till större kontroll över sin situation och att förbättra sitt liv. I 
grunden finns också etiska värderingar som kan kopplas till humanistisk 
människosyn och människors lika värde. Förändringar när det gäller 
patientens ställning i hälso- och sjukvård kan också följas i lagtexter över 
tid och det blir tydligt att Patientlagen från 2015, stärker patienter som 
individer och informerad beslutsfattare för sin egen vård.  
 
Sammantaget har många olika förändringar lett fram till att patienten 
blivit en erkänd aktör som kan göra egna val utifrån sina preferenser inom 
givna ramar. Patienter kan numera ha många olika aktörsroller i hälso- 
och sjukvård: 

• Opinionsbildare kring vårdens strukturer, interventioner, policy och 

prioriteringar.  

• Beslutsfattare i olika val av olika interventioner.  

(informed choice, shared decision, evidens based medicine).  
• Kund i val av utförare (customer). 

• Medskapare i genomförande av interventioner och av hälsa 
(co-producer, collaborative care, self care). 

• Medskapare i utveckling av interventioner och evidens  
(co-producer, participatory care, participatory research). 

• Utvärderare av hälso- och sjukvårdens processer och resultat 

(evaluators, assessors, “PREM” [patient reported experience 

measures], “PROM” [patient reported outcome measures]). 

• Definiera vårdens kvalitet genom att värdera den och ställa krav 

(definers of quality). 

• Mottagare av vård (receiver) utan krav på motprestation.  

 
Patienters betydelse för vårdens kvalitet 
En hel del av vårdens interventioner förutsätter att patienter själva eller 
med stöd av sina närstående, ska genomföra åtgärder t.ex. använda 
läkemedel, utföra träningsprogram och egenvård. Patienter har också 
erfarenheter av hur vårdens olika åtgärder fungerar, både hur de 
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genomförs och vad resultaten blir. De är med andra ord en viktig 
samarbetspart för att huvudmännen ska kunna upprätthålla och bedöma 
vårdens kvalitet.  
 
Donabedian som är en känd förgrundsgestalt inom vårdkvalitets-
forskning, beskrev vårdens kvalitet i tre dimensioner: struktur, process 
och resultat (1). Strukturerna i form av olika resurser såsom kompetens 
och utrustning såg han som viktiga förutsättningar för kvalitet. Men han 
betonade framför allt vikten av att analysera vårdens processer och sätta 
dem i relation till deras resultat. Donabedian menade att patienten är den 
som bäst kan bestämma sina självupplevda behov och avgöra om de blir 
tillgodosedda både under vårdprocessen och i det slutliga resultatet. Han 
ansåg att vårdens resultat därför omfattar tre aspekter: 
 

• Effekt på patientens hälsa 

• Patientens förmåga till egenvård 

• Patientens nöjdhet med vården 
 
En logisk och självklar följd av det är att patienten behöver vara med och 
bedöma dessa tre aspekter i utvärdering av vårdens resultat. Ungefär från 
mitten av 1980-talet har det blivit allt vanligare att mäta patientnöjdhet. 
Ibland har det varit det enda mått som patienten tillfrågats om, ”är du nöjd 
med …”. Vilket ändå ses som ett framsteg från att de tidigare inte har 
tillfrågats alls. Patientnöjdhet har dock ibland tolkats som ett processmått 
på hur bra vårdens processer fungerar. Utgår man från Donabedians 
definition är patientnöjdhet, ”patient satisfaction”, snarare en form av 
psykologiskt välbefinnande, en hälsoaspekt; att människor ska känna sig 
väl till mods i mötet med vården. Nöjdhet är en viktig produkt av vård men 
inte en indikator för kvaliteten i vårdprocessen i sig. Människor kan vara 
nöjda med att personalen t.ex. var vänlig men de har ändå inte fått sina 
vårdbehov tillgodosedda genom vårdprocessen för att leda till bästa 
hälsoresultat.  
 
Processkvaliteten avgörs av hur effektiv processen är att ge ett önskvärt 
resultat med minsta möjliga resursåtgång. För det behövs detaljerad 
information från patienter om vad och hur väsentliga behov bäst 
tillgodoses för dem under vårdprocessens olika faser och delprocesser (2). 
Sedan kan de bedöma om deras behov blir tillgodosedda under 
vårdprocessen, liksom de kan värdera sitt hälsoresultat och sin 
hälsorelaterade livskvalitet. Dessa uppgifter kopplade till varandra är 
centrala för kvalitetsförbättring. Det pågår nu en utveckling i denna 
riktning inom nationella kvalitetsregister, patienter rapporterar både 
erfarenheter från vårdprocesser (PREM) och olika resultatmått på hälso- 
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och livskvalitet (PROM). Den stora utmaningen ligger i att förstå hur dessa 
data relaterar till varandra och vilka förbättringar som vården kan och bör 
göra. 
 
Kunskap om patienters perspektiv i utvärdering 
I några forskningsstudier har vi kunnat belysa olika aspekter som kan 
bidra till förståelsen av patienters perspektiv på hälso- och sjukvård. En 
viktig insikt är att när vi frågar patienter om deras hälsa efter en 
vårdintervention behöver vi samtidigt förstå att deras svar kan hänga 
samman med hur de uppfattar vårdprocessen eller vilka förväntningar de 
hade på både hälsa och vård (2-4). En vårdprocess som de uppfattar som 
bra kan bidra till att de i viss mån kan ha överseende med ett sämre 
hälsoresultat än de hade förväntat sig. En vårdprocess som de uppfattar 
som dålig kan leda till att patienter ifrågasätter även dess resultat, ”jag 
borde nog varit återställd om jag bara hade fått …”.  
 
Patienters tidigare erfarenheter och kunskap om hälso- och sjukvård, 
sjukdomar och skador leder till förväntningar på vad vården ska göra och 
vad det kan ge i form av hälsa (2-4). Det kan innebära att patienter som 
har varit med om en liknande vårdprocess eller varit i kontakt med en 
vårdverksamhet tidigare har lättare att anpassa sina förväntningar på det 
som nu väntar dem. Dessa patienter justerar synen på vilka behov som 
vården kan tillgodose och hur det kan ske, vilket bidrar till att de anser att 
vården har mött deras förväntningar och uppfyllt deras behov. Samma sak 
gäller patienters förväntningar på hur deras hälsa ska utvecklas och hur de 
sedan bedömer sitt hälsoresultat. Även här sker en form av adaptation av 
förväntningar utifrån erfarenhet och kunskap om hur bra de kan bli. Om 
förväntan inte infrias kan det skapa ett ifrågasättande av vårdens 
kompetens och processer kopplat till deras hälsoresultat (2,3). Det skulle 
kunna leda till att patienter anser att vårdprocessen är sämre än de annars 
hade gjort om de redan från början hade förstått att de t.ex. inte skulle bli 
helt återställda.  
 
Många utvärderingar skulle därför vinna på att inkludera frågor om 
patienters tidigare erfarenhet av den utvärderade vårdprocessen och om 
deras förväntningar på hälsoresultat. Det skulle ge möjlighet att förfina 
förståelsen för resultaten och hur vårdprocesser fungerar för olika 
patienter. 
 
Underlag för beslut om införande av innovationer 
Beslut om olika åtgärder ska föras in i vården bygger ofta på vilken effekt 
åtgärden har på patienters hälsa. Numera efterfrågas även kvalificerade 
beräkningar av kostnader i relation till åtgärdens effekt på hälsa för att 
bedöma om den nya åtgärdens kostnader är rimliga jämfört med tidigare 
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åtgärder. Det finns mycket som talar för att även vårdprocessmått bör tas 
med som underlag för beslut. De ger viktig information om vad som kan 
förbättras för att nå bra hälsoresultat och livskvalitet men de belyser också 
vilka processer som krävs för att nå dit. Den kunskapen är av stort värde 
t.ex. då beslut ska tas om nya innovationer ska implementeras eftersom de 
ofta kräver nya eller andra krav på vårdprocesser.  
 
I utvärdering av nya kognitiva hjälpmedel för personer med demens, var 
det viktigt att få vårdprocessen utvärderad även av närstående eftersom 
de ofta behövde vara involverade för att få innovationerna att fungera. Det 
visade sig att närstående som uppfattade att patientens nya hjälpmedel var 
mycket betydelsefulla också ansåg att även vårdprocessen hade 
tillgodosett deras behov i högre grad jämfört med dem som tyckte att 
hjälpmedlen var mindre viktiga (5). Det kan indikera att det fanns 
skillnader i hur patienternas vårdprocesser fungerade, om de t.ex. genom 
snabba insatser lyckades anpassa hjälpmedlen i den takt patientens behov 
förändrades. Ibland är processmåtten avgörande för att visa på skillnader 
mellan olika åtgärder, skillnader som kan vara viktiga för beslutet. En 
utvärdering av en ny vårdform för sköra äldre visade vid 24 månader på få 
skillnader när det gällde olika resultatmått. Processutvärderingen visade 
dock att patienter fick sitt behov av trygghet i vårdinteraktionen bättre 
tillgodosett i den nya vårdprocessen jämfört med ordinarie vård (6). 
Utvärdering både av vårdprocesser och dess resultat ur patienters 
perspektiv utgör därför viktig information inför beslut om nya åtgärder 
ska implementeras eller inte.   
 
Vikten av individanpassning 
Patienter går in i vårdprocesser med olika förutsättningar i form av 
självbild, resurser och drivkrafter, vilket också får betydelse för samspelet 
i mötet med vårdens professioner (2-4). T.ex. kan vissa patienter klara sin 
egenvård och göra livsstilsförändringar med minimalt stöd från hälso- och 
sjukvård, andra behöver stöd för något för dem viktigare problem innan 
de kan tillgodogöra sig råd om sin livsstil (4). Genom att bli bättre på att 
identifiera dessa olika grupper kan vården satsa resurser där de gör bäst 
nytta. 
 
Inom näringslivet är det vanligt att försöka identifiera olika kundgrupper 
genom att samla information från kunder om olika aspekter som kan ha 
betydelse för deras behov och preferenser. Avsikten är att kunna rikta och 
anpassa information, produkter och tjänster till dessa olika grupper. Det 
visar på en insikt om att människor har olika förutsättningar och behov 
som behöver överbryggas men att det också går att tänka i termer av 
grupper som uppvisar liknande mönster. Det är tänkbart att liknande 
systematisk differentiering inom hälso- och sjukvård skulle kunna leda till 
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effektivare sätt att tillgodose viktiga behov för patienterna. Oavsett om 
patienter är, vill eller kan vara aktiva aktörer i hälso- och sjukvård, så har 
de unik kunskap och skapar sin egen förståelse av det som sker. Utifrån 
den gör de sina val i hur de söker vård och medverkar i vårdens 
intentioner. 
 
Rollen att vara ”mottagare” av vård kan tyckas nästan på väg att försvinna 
i dagens syn på patienter som allt mer präglas av att de ska vara aktiva 
medskapare av hälsa. Det är dock viktigt att hälso- och sjukvården värnar 
om dem som endast kan vara mottagare. Vi får inte glömma att vården i 
grunden bygger på etiska värderingar om människovärde och är en 
inrättning för människor som har eller riskerar att få nedsatt hälsa. De 
patienter som inte orkar eller har förmågan att vara en aktiv part måste 
också få god hälso- och sjukvård med hög kvalitet utan att för den skull 
riskera att bli objekt.  
 
Några reflektioner inför framtiden 
Fortfarande återstår mycket att belysa genom forskning när det gäller 
patienternas perspektiv och deras roller i hälso- och sjukvård. Det handlar 
om att sätta sig in i deras livsvärld och perspektiv som utgångspunkt för 
att förstå vilken roll de kan och vill ta. De kan som kollektiv få inflytande 
över t.ex. vilka åtgärder och vårdprocesser som vården ska utföra eller 
förändra genom att delta i utvärderingar som ger underlag för beslut inom 
hälso- och sjukvård på olika nivåer. Det är därför viktigt att även ha 
kunskap om faktorer som har betydelse för patienters egna utvärderings-
processer. 
 
Vi har en solidarisk och gemensamt finansierad vård som ska fördelas 
utifrån etiska principer som bland annat säger att de med de största 
behoven ska få tillgång till mer av vårdens resurser och att det ska finnas 
en rimlig balans mellan nytta och kostnader för vårdens åtgärder. Genom 
att följa den historiska utvecklingen kan vi se att individens ställning 
stärks i allt högre grad, vilket också behövs för att skapa en mer 
individanpassad och därigenom effektiv vård. Men om man oreflekterat 
stärker individperspektivet i termer av ”rättigheter”, utan att samtidigt 
vara tydlig med att hälso- och sjukvården har ett ansvar att fördela 
resurserna enligt de etiska principerna, kan det väcka orealistiska 
förväntningar hos oss som patienter och medborgare. Det kan ge 
förväntningar om att vi kan agera som individuella ”kunder” snarare än 
som medborgare, vilket ju innebär att vi också har ett gemensamt ansvar. 
Det finns en risk för att förväntningar som inte infrias leder till besvikelse 
och minskat förtroendet för den offentliga hälso- och sjukvården. 
Samhället är också i ständig förändring med nya människor som kommer 
att tillföra nya tankar och förväntningar. Debatten om patienters ställning 
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i hälso- och sjukvården behöver ständigt hållas levande för att 
medborgarna ska vara medvetna om sina och hälso- och sjukvårdens 
villkor1. 
 
Den senaste förändringen handlar om att involvera patienter i hälso- och 
sjukvård på organisationsnivå. Patienterna representeras då ofta av 
patientföreningar. Exempel på detta är att patienter involveras på olika 
sätt i ledning och utveckling av nationella kvalitetsregister.  Socialstyrelsen 
har i sina två senaste nationella riktlinjer involverat patientrepresentanter 
i prioriteringsgrupperna. Denna utveckling leder till nya frågor t.ex. vem 
som är legitim företrädare för patienter, vilket syfte den typen av 
involvering har och vilket ansvar patientrepresentanter kan och bör ha. 
Oavsett svaren på dessa frågor så finns förutsättningar för gemensamt 
lärande om patienter, vårdprofessioner och forskare kan och vill ta del av 
varandras kunskap och erfarenheter. 
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VAD ÄR DET SOM GÖR HÄLSOEKONOMISKA 
UTVÄRDERINGAR AV DIAGNOSTISKA METODER SÅ 
UTMANANDE MEN SAMTIDIGT SÅ SPÄNNANDE?                                                                   
LARS-ÅKE LEVIN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Diagnostiska teknologier kan hjälpa kliniker att sätta in rätt behandling på 
rätt patient. På samma gång medför diagnostiken resursåtgång, testerna 
riskerar att ge felaktiga svar och åsamka patienten negativa biverkningar. 
Diagnostiska fel kan också orsaka felaktiga och skadliga behandlings-
insättningar. I den här texten försöker jag förklara varför hälso-
ekonomiska utvärderingar av diagnostiska metoder är och kommer att bli 
allt viktigare i framtiden.  
 
Med den snabba utvecklingen inom medicinsk teknologi med allt 
effektivare men också kostsammare behandlingsalternativ blir det allt 
viktigare att identifiera vilka patienter som har nytta av en åtgärd. Men 
lika viktigt är det att hitta de som inte har någon nytta eller som kanske tar 
skada av behandlingen i fråga. Låt oss tänka oss en läkemedelsbehandling 
som kostar 200 000 kronor extra och som ger en vinst av 0,1 QALY per 
patient. Kostnadseffektiviteten är föga imponerande 2 miljoner per 
vunnen QALY. Det finns 20 000 individer med sjukdomen ifråga vilket 
innebär att behandlingskostnaden uppgår till 4 miljarder kronor.  Det 
visar sig emellertid att det egentligen bara är 1000 (5%) av de drabbade 
som har någon nytta av behandlingen. Med ett diagnostisk test kan dessa 
relativt enkelt och med precision identifieras. För dessa innebär 
behandlingen en vinst med 2 QALYs till en kostnad per QALY som 
begränsas till 100 000 kronor. Samtidigt kan sjukvården begränsa sina 
finansiella utgifter för behandlingen från 4 miljarder till 200 miljoner 
kronor. Man skulle kunna se diagnostiska metoder som en form av 
sjukvårdens derivatinstrument som rätt använda har den största 
potentialen/hävstången att effektivisera sjukvården och därigenom 
förbättra folkhälsan.  Samtidigt finns här en risk att även de icke 
identifierade patienterna i exemplet ovan faktiskt har lite effekt av 
behandlingen men på en nivå som inte är acceptabel ur ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv. Om detta är godtagbart ur någon etisk 
synvinkel besvaras inte i denna enkla text.  
  
Medicinsk diagnostik innebär att tolka en patients symptom och fynd från 
undersökning för att därigenom sammanfatta patientens tillstånd i en 
diagnos som kan vara bekräftad eller misstänkt. Diagnostik innefattar en 
mängd tester och mätningar som kan användas för att bestämma vilka 
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sjukdomar eller syndrom en person för närvarande har eller är benägen 
att utveckla. Dessa tester/mätningar kan användas på en mängd olika sätt, 
inklusive screening, som utesluter eller bekräftar misstänkta diagnoser, 
övervakning av kroniska sjukdomar och för övervakning av en patients 
tillstånd efter behandling för att förutsäga framtida händelser. 
Vissa diagnostiska tekniker används tillsammans med behandling. Till 
exempel, en koronarangiografi används inte enbart för att upptäcka 
förträngningar och stopp i kranskärlen och som diagnostisk metod för att 
identifiera patienter som ska vidare till kranskärlsoperation, utan används 
också för att direkt vid undersökningen eliminera skadan som en omistlig 
del i PCI behandlingen. Under dessa omständigheter kan diagnostiska 
ingrepp vara direkt botande.  
 
Diagnostik är ibland en del av behandlingen. Till exempel kan avbildning 
användas under strålning eller kirurgisk terapi under vissa förhållanden. 
Diagnostiska tester kan vara speciellt designade för vissa behandlingar. 
Exempelvis kan testet mäta nivån av speciella proteiner eller genuttryck, 
eller detektera specifika genetiska mutationer som kan informera den 
behandlade läkaren om att ett speciellt målinriktat läkemedel för just den 
patienttypen kan användas. Man kan klassificera diagnostiska metoder 
utifrån typ av metod eller test, användning eller vad de åstadkommer eller 
utifrån vad de leder till i form av hälsoeffekter (1). 
   
Typ av testmetod 

Fysiologiska mätmetoder (t.ex. vikt, blodtryck, kropps-
temperatur etc.) 
 
Laboratorietest (genom provtagning av kroppsvätska, vävnad 
som sedan analyseras) 
 
Bildbaserade mätmetoder (t.ex. röntgen, datortomografi (CT), 
magnetisk resonans-tomografi, ultraljud och positron-
emissionstomografi (PET) 
  
Endoskopiska metoder (t.ex. koloskopi, artroskopi, där man 
tittar in i kroppen) 
 
Beslutsregler och algoritmer (kombinationer av tester och 
observationer) 
 
Diagnostiska provokationer (patienten ges behandlingar eller 
ämnen för att testa tolerabiliteten) 
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Diagnostiska användningsområden 
För att diagnosticera  

och bekräfta eller avfärda en sjukdom och förstå 
orsaken till symptom och gradera svårighetsgrad 
och/eller klassificera känd sjukdom. 

 
För att monitorera/övervaka 
 Genom tester följa upp patienter över tid för att 

upptäcka förändringar i sjukdomen i syfte att 
förhindra eller fördröja försämringar i kroniska 
sjukdomar eller förbättringar och återinsjuknanden. 

 
För att screena 

Genom tester identifiera sjukdom i en population 
utan att individerna i populationen uppvisar några 
sjukdomssymtom. Populationen kan vara 
allmänheten eller riskgrupper. Screeningen görs i sin 
tur för att tidigt upptäcka en sjukdom eller 
riskfaktor. Här ingår de nya gentesterna för olika 
cancerformer eller mycket höga kolesterolvärden 
men även exempelvis bentäthetmätning för att 
identifiera individer med risk för benfrakturer. 
 

För att prognostisera  
Ibland kan ett diagnostiskt test användas för att ge 
prognostisk information. Informationen kan 
användas för att planering och för att informera 
patienter och anhöriga.  
  

Diagnostiska metoders hälsoeffekter 
Det främsta syftet med att använda diagnostiska metoder är naturligtvis 
att påverka och förbättra patienternas hälsotillstånd. Tillförlitligheten hos 
ett test är därför avgörande för dess värde. Ett positivt test ger information 
och beslutsunderlag om en identifierad sjukdom vars förlopp kan 
påverkas eller modifieras genom behandling. Genom behandling kan även 
biverkningar uppstå. Ett negativt test gör att patienten slipper utsättas för 
de biverkningar som annars skulle uppstått. Ett test är dock sällan felfritt 
utan behäftat med diagnostiska fel som gör att en del patienter (falskt 
negativa) riskerar att bli utan behandling eller få behandlingen fördröjd. 
Andra individer (falskt positiva) som inte lider av den felaktigt 
diagnosticerade sjukdomen kommer att behandlas utan effekt men med 
risk för biverkningar samtidigt som deras verkliga sjukdom förblir 
obehandlad.  
  



65 
 

De mätvärden som ett diagnostiskt test ger är intermediära och får mening 
först när de sätts in i en model som tolkar om värdet är tyder på sjukdom 
eller ett värde som är onormalt. Kombinationen av gränsvärdet som 
påverkar sensitivitet respektive specificitet och hur vanlig sjukdomen är 
bland de som testas, avgör testets prediktionsvärde, det vill säga hur 
sannolikt det är att någon som testas positivt verkligen har sjukdomen och 
hur sannolikt det är att någon som testats negativt inte har sjukdomen. 
 
Efter de snabba framstegen inom genomik och molekylär biologi under de 
senaste decennierna, har sjukdomar som förr betraktades som en enda 
sjukdom i allt större utsträckning stratifierat i undergrupper av sjukdomar 
baserade på molekylära egenskaper. Patientens svar på 
läkemedelsbehandlingar är kända för att variera kraftigt över 
befolkningen, så en allt djupare förståelse av sjukdomar har skapat 
möjligheten att designa skräddarsydda läkemedel till mindre grupper av 
patienter med förbättrade behandlingssvar. Flera av sådana special-
destinerade läkemedel finns på marknaden, och det finns stora 
förhoppningar på många fler specialdestinerade läkemedel i framtiden s.k. 
personalized medicine. 
 
Ett av de första exemplen på det var läkemedlet Herceptin, verksamt mot 
bröstcancer med ett överuttryck av human epidermal tillväxtfaktor 
receptor 2 (HER2). Detta överuttryck kan bestämmas med hjälp av 
immunhistokemi mot proteinet eller med FISH teknik där antalet DNA 
kopior av c-erbB-2 undersöks. Eftersom det endast är 25-30% av 
cancerfallen som har HER2 är ett medföljande diagnostiskt test en 
förutsättning för behandling.  Dessa medföljande test eller ”companion 
diagnostics” har blivit allt viktigare eftersom fördelen med läkemedlet 
endast uppnås om patienter med lämplig undergrupp av sjukdomen 
identifierats. 
 
Oavsett typ av test eller på vilket sätt de används, både skiljer sig och liknar 
ekonomiska utvärderingar av diagnostik de traditionella utvärderingarna 
av behandlingar. Det diagnostik har gemensamt med behandlingar är att 
båda är interventioner som syftar till att förbättra livslängden och 
livskvaliteten hos patienten. Liksom för behandlingar finns ofta 
alternativa diagnostiska åtgärder eller serier av åtgärder att jämföra med 
när ett diagnostiskt test ska utvärderas. Och I båda fallen är det de totala 
kostnaderna som beaktas vid bedömningen. 
 
Utvärderingen av diagnostik skiljer sig från utvärderingen av 
behandlingar på flera sätt. Den viktigaste skillnaden är att diagnostiska 
tester inte ger några direkta resultat, det vill säga resultat som påverkar 
patienten direkt utifrån från själva testet. De flesta resultaten av intresse 
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följer av behandlingar som sätts in eller sätts ut indirekt baserat på den 
information som diagnostiken ger men också på mycket annan 
information om patienten. 
 
Några utmaningar att ta hänsyn till vid utvärdering av diagnostiska 
metoder är:  
 

 Ett diagnostiskt test är sällan produktspecifik utan kan göras med hjälp av olika 

metoder som ger olika testresultat. 

 För varje diagnossituation behöver sensitivitet, specificitet, falskt negativa och 

falskt positiva definieras liksom testets prediktionsvärde. 

 Det diagnostiska testets prediktiva värde eller tekniska precision behöver 

översättas till terapeutisk effektivitet och slutligen patient nytta. 

 Testets egenskaper är endast en delkomponent i utvärderingen. Till detta ska 

läggas hur testet tolkas, vad det leder fram till för behandlingsbeslut och hur 

behandlingen görs och följs upp. 

 Aktörer i en diagnostisk intervention är t.ex. förskrivande läkare, 

laboratorie/diagnostiker och patient, vilkas beteenden alla påverkar utfallet 

utöver vad som kan utläsas av testets tekniska precision. 

 Möjligheten att kombinera diagnostiska tester och metoder sekventiellt gör 

komplexiteten i beslutet stor och antalet jämförelsealternativ snabbt oändliga. 

Kombinationen av komplexa beslutproblem och komplicerade beslutsmodeller 

kräver utveckling av pedagogiken när resultaten ska presenteras. 

 Avsaknaden av tidig kunskap om hur aktörerna använder information i 

verkligheten ökar kravet på antaganden och därigenom osäkerheten. Den 

genuina osäkerheten som uppstår i de långa kedjor av händelser mellan testets 

precision och patientnytta gör att probabilistiska känslighetsanalyser behöver 

kompletteras med andra typer av mer strukturella känslighetsanalyser. 

 Många tester är beroende av t.ex. labbets eller patologens skicklighet att tolka 

data speciellt vilket minskar generaliserbarheten rörande data för 

utvärderingar.  

 En av de stora utmaningarna vid utvärdering av diagnostik är att hitta evidens 

och data som kopplar ihop testets egenskaper och det medicinska besluts-

fattandet och som är användbara att använda i ekonomiska modeller. 

 
Slutsats 
Diagnostiska metoder kommer att bli en allt viktigare komponent i hälso- 
och sjukvårdsystemet ju högre kraven blir på personcentrerad vård, 
målstyrda terapier och kostnadseffektiv vård. Samtidigt är de 
metodologiska utmaningarna i samband med hälsoekonomiska 
utvärderingar av diagnostiska metoder avsevärda. Men behovet är enormt 
liksom utvecklingspotentialen. 
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TOWARDS A THEORY OF QUALITY OF LIFE                                                   
LENNART NORDENFELT, ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA, STOCKHOLM 

Quality of life à la mode 
“Quality of life” has since a long time been an expression à la mode. It is 
much used in the public debate and it is influential in the field of 
commerce. It has been claimed that this or that measure or this or that 
product will enhance our quality of life. But “quality of life” has also 
become a technical term in social science and medicine. One can ask: what 
lies behind this development? And how comes that quality of life has 
become a technical concept also in scientific research?  
 
To some extent there was a political demand. The politicians in the 
Western world wanted to know what has been the result of their input into 
social and medical welfare. What had happened to all the people who had 
been the target of various social experiments and what had happened 
besides the construction of schools, hospitals and day care centers? Had 
the quality of life of these people been raised? 
 
It became clear to politicians at all levels that one had to set up goals for 
people’s welfare in a broader sense than had previously been stated. A 
person no less than President Lyndon Johnson talked about these matters 
already in 1964 in the US. He is claimed to have been the first person who 
advocated the term “quality of life”. In his campaign for president in 1964 
he said the following about his political goals: 
 

These goals cannot be measured by the size of our bank balance. They can only be 
measured in the quality of the lives that our people lead. (See (1), p. 60). 

 
The sociologists and the social researchers in the world now faced gigantic 
tasks, among others to define concepts such as welfare and quality of life 
and also do devise instruments for the measurement of these phenomena. 
 
But as is well-known it was not only social research that was affected by 
the expression à la mode, viz. quality of life. It affected also health care and 
medicine to a high degree. The goal of health care became no longer just 
to eliminate disease and create health. It should also entail the quality of 
life of the patient. This change of attitude became visible all over the 
Western world. In my own country Sweden it gained official status through 
the revision of the Swedish Health and Medical Services Act from the year 
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1997 (2). There it is explicitly said that quality of life together with health 
is a primary goal for the official health care of the country. 
 
Several factors have contributed to this ideological change. One of these 
factors is of course the technological development of medicine. In a few 
decades medicine had acquired impressive technological tools to save and 
prolong such lives as had hitherto been impossible to treat, for instance in 
connection with serious accidents. In some cases the use of these 
technologies could result in amazing results, even restoration of full 
health. In other cases the treatment could save lives but the life to follow 
could be miserable, a life in great suffering and disablement. The question 
could be put if this life was worth living, in short if it had a reasonable 
quality. 
 
Another crucial factor behind the medical discussion about quality of life 
was the anthropology adopted in much modern medicine. What I have in 
mind is the view that is implicitly put forward in many medical textbooks, 
viz. that a human being is a mechanical machine, whose defects could in 
principle be mended through mechanical manipulations of the body. 
Many critics, also many medical doctors, have protested against this. They 
have claimed that it is fatal if medicine forgets that the human being is a 
person with a mind who is living in complex social relations to other 
human beings. Medicine and health care must recognize this fact. If 
medicine has the purpose of helping and healing a person and not just a 
mechanical body then it must recognize the quality of the life of the person. 
This means taking into account facts that concern the whole person and 
not just facts concerning details in the person’s body. 
 
Dimensions of the good life 
Quality of life must have to do with the goodness of life. And the topic of 
the goodness of life has been in the foreground in the philosophical debate 
ever since antiquity. In spite of this it is astonishing that there is so little 
consensus about the nature of the good human life.  It is equally interesting 
but also disturbing that this lack of consensus also holds for the modern 
scientific notion of quality of life. The situation is particularly problematic 
since the notion of quality of life is so well established both in the health 
sciences and the social sciences. There is now a whole industry producing 
“instruments” for the evaluation of quality of life and these instruments 
are used for a variety of purposes.1 But the instruments differ very much. 
And the difficulty is not that they differ in details and in focus, which could 
indeed be expected when they are used for such a variety of purposes. The 

                                            
1 For a classical overview of instruments, see (3). 
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problem is that they reflect different views about how the basic notion of 
quality of life should be understood. 
 
This fact has been known to philosophers and theoreticians in this field for 
ages. And although much has already been written to clarify the topic, 
rather little has happened in the arena of application. Much production of 
instruments for the measurement of quality of life is still going on as if this 
discussion had not existed. There is then good reason for pursuing the 
philosophical analysis of the topic and also for reminding ourselves of the 
ethical consequences of assessing the quality of people’s life, not least in a 
situation where this kind of assessment is being made in different ways in 
different settings and in different parts of the world. In the present 
situation there is hardly a fundament for comparing results about people’s 
lives. But if such a comparison is nevertheless made, the result can be 
disastrous. 
 
A first observation in our analysis is of course that we must concentrate on 
a dimension pertaining to human beings. The people who request 
assessments of quality of life, for instance politicians, researchers within 
medicine and the social sciences, as well as clinicians, are asking for the 
quality of the life of a human being. Moreover, the quality should concern 
the human being as a whole. Still, the quality of life, when we focus on 
medicine and social affairs, does not concern all aspects of a person.  The 
questions asked within these discourses do not, for instance, concern the 
moral value of the person in question. Nor does one ask about the aesthetic 
or intellectual values of the life of this person. I think it is salient that the 
concern is rather about what could at least vaguely be called the welfare 
of the person. Central in the quality of life discussion are questions about 
how life (in the form of external and internal events) is treating the person, 
and less central are questions about how the person lives his or her life, in 
the sense of how the person plans life and makes choices in life. The latter 
kind of questions would of course be particularly pertinent if the discourse 
were to concern moral or intellectual aspects of life. 
 
By narrowing the scope in this way we seem to exclude the classic 
Aristotelian analysis of the good life. Aristotle’s had an all-encompassing 
idea about the good life and this had a very strong moral foundation. Its 
basic tenet was that eudaimonia, the perfect life, mainly consisted in the 
person’s virtuous activity (4).  
 
But even if we focus on welfare in the modern sense we are left with a broad 
concept. And we can still dispute about what is the ultimate welfare. We 
can wonder whether it primarily has to do with the possession of certain 
objective things such as money, a job, freedom from political suppression, 
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or indeed freedom from disease, and we can wonder whether it primarily 
has to do with the individual’s judgment of his or her situation in these 
respects, or, finally, we can wonder whether it has to do with the presence 
of pleasant mental states in the subject, partly resulting from certain 
external facts. 
 
Observe that the answer to the conceptual question concerns whether 
welfare consists in certain objective things, or in things preferred by the 
subject, or in certain pleasant mental states of the subject. To take a 
definite stand on this issue does not preclude that one observes the variety 
of empirical connections between the three ontological categories. Two 
obvious such connections are that certain external states of affairs, such as 
money and a good job, are normally preferred by the subject, and that they 
normally contribute causally to his or her happiness. In such cases there is 
a congruence in practice between the three main ideas. A judgment of the 
subject’s quality of life would in such a case be similar from whichever 
platform we judge. But, of course, it is also easy to see when the three 
platforms can part company. 
 
Much of the present discussion in medicine and social affairs on quality of 
life focuses on choices between the three theoretical platforms. There 
seems to be a reasonable consensus, however, in particular in health care, 
that one should not ask for a purely objectivist measure. This is easy to 
understand when we consider the rationale for the introduction of the 
quality of life concept. The concept was introduced in medicine, as I have 
just said, as a supplement to ordinary medical “objective” judgments of 
people’s health. The doctors and the researchers now want to know 
whether the alleged improvement of a heart or a lung had really improved 
the life of the individual. The objective anatomical and functional measure 
had always been there. Now there was a desire for information that 
surpassed this basic biological knowledge. The new knowledge might still 
contain certain objective features, but then on the molar level of the 
person. It could concern his or her abilities, such as the ability to walk or 
use one’s hands. But the new knowledge must also include certain mental 
features of the person such as his or her preferences, attitudes and 
emotions. This story entails that the shift within medicine into talking 
about the quality of a person´s life (from roughly a welfare point of view) 
meant a step away from an exclusively biological objectivistic position.  
 
There is an interesting ethical argument for adopting a subjectivist notion 
of quality of life. It is clear that there is an anti-paternalist potential in a 
subjectivist notion. It is much more in line with respecting the autonomy 
of the patient to ask how the patient finds a particular treatment to be or 
how the patient in general judges his or her state of health to be. It is 
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indeed difficult to involve the patient in decisions about treatment, as the 
principle of autonomy requires, unless the patient has made his or her own 
self-assessment with respect to health and quality of life. 
 
I myself have for a long time supported a subjectivist idea of quality of life, 
an idea where life basically is in accordance with the subject’s wants or 
preferences with regard to his or her life. This can also be interpreted as a 
life in happiness. Let me attempt to explicate this by making a brief 
digression into my proposed analysis of happiness.2  
 

The basic notion of happiness 
We normally understand happiness as a kind of feeling, or sometimes as a 
disposition for having a feeling. It is a very positive feeling. Many would 
say it is the best feeling that one can have. But it is not so easy to 
characterize the particular qualities of this feeling. We often have to use 
metaphors in describing the nature of happiness as a feeling. One may say 
that it is elevating, liberating or overwhelming or such things. One may 
conclude that the qualities of happiness can vary somewhat from 
individual to individual. A reasonable characterization of happiness 
should therefore take a different route. This route is based on the 
significant fact that happiness is a feeling about something. One can be 
happy about recent developments, one can be happy about the situation of 
one’s family, and so on.  
 

The crucial question then is: What in general can we be happy about? A 
classical answer to this runs in the following direction: Happiness is 
conceptually connected to the wants and goals of human beings. One is 
happy about the fact that one’s wants and goals are realized or are 
becoming realized. One is happy about being able to do what one intends 
to do; one can be happy about an academic achievement or an 
achievement in sport; or one can be happy about some external event 
which contributes to the realization of some of one's goals. One may inherit 
a fortune which makes a journey to Australia possible.  
 
If one’s life as a whole is characterized by the fact that one’s most 
important goals are fulfilled or are in the process of becoming fulfilled, 
then this life is - with great probability - a life of great happiness. It is 
important to emphasize that the goals talked about here need neither be 
conscious to the individual nor be the result of a personal achievement or 
even constitute a change. One of our most important goals may be to 
maintain the status quo, to keep our nearest and dearest with us, to keep 
our jobs and in general maintain our most fundamental conditions in life. 

                                            
2 See my publications (5), (6) and (7). 
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With this reasoning as a background I shall now give a preliminary 
characterization of the concept of happiness (see (5) and (6)): 
 
P is happy with his life as a whole, if and only if P wants his conditions in 
life to be just as he finds them to be. 
 
A more formal and abstract way of expressing this thought is the 
following: 
P is completely happy with his life as a whole, if and only if, 
(i) P wants at t that (x1...xn) shall be the case at t, 
(ii) (x1...xn) constitutes the totality of P's wants at t, 
(iii) P finds at t that (x1...xn) is the case. 
 
Another more general way of expressing this intuition is to say that there 
is an equilibrium between P’s wants and the reality as P finds it to be. The 
concept of happiness which I characterize here could therefore be called 
happiness as equilibrium. 
 

It follows from this characterization that happiness must be a dimensional 
concept. P can be more or less happy with life according to the degree of 
agreement between the state of the world as P sees it, and P’s wants. 
Moreover P can be completely happy with life only if his conditions in life 
are exactly as he wants them to be. Similarly, P is completely unhappy with 
life, only if nothing in P’s life is at all as P wants it to be. There is then a 
continuum from complete happiness to complete unhappiness. This 
continuum of happiness must be distinguished from any particular state 
of happiness.3 
 
A question 
Now, is this understanding of quality of life universal in the discussion 
about quality of life in health care? We can hardly say that. Although there 
has been a tendency in the subjectivist direction it is far from clear in most 
instances how this subjectivism should be interpreted. One reason behind 
this obscurity is the lack of a thorough theoretical discussion about 
happiness and quality of life in health care. Please don’t misunderstand 
me. There is not a lack of theoretical analysis of these concepts within 
philosophy or sociology. The lack is noticeable within the health sciences. 
Most constructors of instruments for the measurement of quality of life in 
health care do not take the time or do not make the effort to analyze the 
basic concepts. They have preferred different routes, mainly relying on 
questionnaires and interviews with a sample of people. Another source of 

                                            
3 For recent elaborate analyses of the concept of happiness, see (8), (9) and (10). 
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confusion is that some instrument constructors prefer the term, and 
perhaps also the notion, “health” to the notion quality of life. It is thus 
unclear whether the constructor measures health or quality of life.  
 
Thus, many instruments used, in particular for measurements in health 
care, are not as clear as could be hoped for in their conceptual 
underpinning. It is striking that many of them seem to collect elements 
from both the subjective and the objective side. They normally contain a 
substantial element of subjective assessment. But in addition to this one 
can often also find elements of an objective kind within them, for instance 
in terms of objective symptoms or disabilities.4 It is indeed true that it is 
normally the subject who is asked to make the “objective” assessments 
about his or her symptoms or abilities. On the other hand, the subject is 
rarely asked to evaluate the impact of this symptom or disability. The 
person is not in general asked whether the symptom or disability is 
particularly disturbing for his or her way of living. 
 
One can then wonder what the constructor of such an instrument thinks 
that he or she is doing. Does the constructor believe that it is not necessary 
to be clear about the basic concept? Or, does he or she think that there is a 
merit in “mixing” concepts in one and the same instrument? Or, is there a 
more sophisticated answer like the following?  There is one basic 
(subjective) concept of quality of life reflected in the instrument. The 
questions in the instrument must however sometimes be formulated in 
semi-objective terms in order to catch the relevant judgments of the 
subject. I leave these questions unanswered here.5 
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IMPLEMENTERINGSFORSKNINGEN PÅ IMH 2009-2016                                                   
KERSTIN ROBACK, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Detta kapitel handlar om implementeringsforskningens initiering och 
utveckling på Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings 
universitet – sett genom en eldsjäls subjektiva glasögon – och berättaren 
vill i detta uppmärksamma Per Carlssons roll som inspiratör och 
stabilisator för denna forskning, vilket haft en avgörande betydelse för 
områdets framgångar.  
 
Strategiområdet Implementering och lärande bildas  
I januari 2009 lades ett förslag på IMH att det dåvarande strategiområdet 
Hälsa och samhälle skulle utvecklas mot en ny profil med fokus på 
implementering, förbättringskunskap, förändring och lärande inom 
hälso- och sjukvård. Förslaget inspirerades av ett tidigare projekt som 
hade liknande fokus, men som tappat fart och behövde tillföras resurser. I 
detta projekt fanns Per Carlsson med som en inspiratör och expert i nära 
samarbete med verksamheter vid Landstinget i Östergötland. Per var 
också en av de drivande i det förslag som senare skulle bli strategiområdet 
Implementering och lärande (I&L), där han ingått i ledningsgruppen 
under de år (2009 – 2014) som IMH:s implementeringsforskning drevs 
som ett strategiområde. 
 
Forskning om förbättringskunskap och innovationsprocesser 
År 2008 kom en utlysning från VINNVÅRD1 om stöd till forskningsprojekt 
om nyttiggörandet av forskningsresultat i vårdens och omsorgens praktik. 
IMH lämnade in en ansökan som fick arbetsnamnet INTEGRAL. 
 
Begreppet ”implementering” var då ganska diffust och tolkades olika av 
olika grupperingar med verksamhet eller forskning relaterad till hälso- och 
sjukvård. I IMH:s ansökan nämns ordet implementering i olika former 
inte mindre än 17 gånger (0,5 ggr/sida), utan att begreppet definieras 
någonstans. I slutrapporten, som kom 2014, hade antalet ökat till 62 
gånger (3,4 ggr/sida). (1, 2) 
 
Syftet i INTEGRAL var att stödja och integrera forsknings- och praktik-
baserade innovationsprocesser. (1) Tre delprojekt formulerades:  
 

                                            
1 Ett samarbetsprogram mellan Vinnova, Forte, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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Delprojekt 1 var tydligt kopplat till implementering. Projektet skulle bland 
annat studera modeller för att implementera ny kunskap. Man skulle 
också undersöka hur och av vem kunskapsluckor identifierades, dvs. 
identifiering av potentiella förbättringar i klinisk praxis som ännu inte 
blivit implementerade. 
 
Delprojekt 2 skulle studera förändringsarbete och lärande i vårdens 
mikrosystem, med speciellt fokus på hur personal i samarbete med 
studenter kan identifiera och driva olika lärprocesser och förändrings-
projekt på primärvårdcentraler. 
 
Delprojekt 3 kom att handla om hur patientsäkerhetsdialoger kan 
användas i utvecklingsarbetet. Motivet till att ha med patientsäkerhet i 
ansökan var att: ”Patientsäkerhet är ett viktigt fundament i en sjukvård 
med hög kvalitet.” (1) I realiteten var det snarare så att forskning om 
patientsäkerhet var på gång inom institutionen och behövde en hemvist 
och finansiering. Detta fick betydelse för den fortsatta implementerings-
forskningen på IMH, där patientsäkerhet hela tiden hängt med trots ett 
visst motstånd under uppbyggnadsfasen.  
 
Vidare skulle ett Innovationsforum skapas. (1) Detta torde dock ha fört en 
ytterst blygsam tillvaro – om det ens blev till. I slutrapporteringen, april 
2014, är ordet innovation sällsynt och en glidning av syftet i ansökan hade 
skett från ”forsknings- och praktikbaserade innovationsprocesser” till 
”nyttiggörande av kvalitetssäkrad kunskap”. (2) Man kan se klara 
influenser från implementeringsforskningen som utvecklats parallellt. 
Slutrapporten visar dock att det var skralt med implementeringsresultat 
som genererats inom projektet. Istället avrapporteras ett hastigt 
påkommet ”metaprojekt” som i själva verket var det nya strategiområdet 
Implementering och lärandes (I&L) verksamhet, trots att detta haft en 
ytterst svag koppling till INTEGRAL. 
 

"Även INTEGRAL:s metaprojekt syftade i förlängningen till ett ökat nyttiggörande 
av kvalitetssäkrad kunskap. ... Metaprojektet har utmynnat i kurs- och 
seminarieverksamhet kring implementeringsfrågor, samverkan med landstinget 
där forskare agerar ett slags konsulter vid implementering…" (2) 

 
Innan denna slutrapport skrevs var det nog ingen av implementerings-
forskningens eldsjälar som visste att de arbetade i INTEGRAL:s 
”metaprojekt”. Projektets betydelse för den fortsatta utvecklingen har 
dock varit betydelsefull och ska inte underskattas. 
 
 



78 
 

Förslag till nytt strategiområde och definiering av begreppet 
implementering 
Året efter att INTEGRAL startat påbörjades planeringen av det nya 
strategiområdet Implementering och lärande (I&L). Detta var en 
målmedveten satsning inom IMH för att etablera forskning om 
implementering i vård och omsorg. Att ”lärande” fanns med i förslaget har 
förmodligen sitt ursprung i INTEGRAL, där alla delprojekten hade 
anknytning till lärande och lärprocesser, men det finns också uppgifter 
(obekräftade) om att landstinget efterlyst denna inriktning. 
 
Kort efter initieringen av I&L påbörjades en diskussion om hur begreppet 
implementering skulle definieras. De flitigaste debattörerna blev till sist 
något så när överens om följande definition, som publicerades på 
strategiområdet webplats: 
 

Implementering är processer för att möjliggöra användning av kunskap i vid 
bemärkelse, i syfte att åstadkomma förändringar i en social kontext.2 

 
Vad är det då som implementeras? Ofta talar man om att det är förändrade 
beteenden eller nya sätt att lösa uppgifter som implementeras, men 
”kunskap” som objekt har alltmer hamnat i fokus. Kunskapen kan 
utmynna i förändrad professionell praxis, förändrade organisatoriska 
strukturer och kulturer. (3) Forskning har visat hur svårt det är att påverka 
och förändra väl etablerade tanke- och handlingsmönster. Detta gäller inte 
minst inom hälso- och sjukvården, där implementering omfattar 
introduktion, tillämpning och vidmakthållande av sjukvårdsteknologier, 
arbetsrutiner och förhållningssätt på olika organisatoriska nivåer. 
 
Organisering och rekrytering av forskare 
Strategiområdet I&L organiserades som en avdelningsöverskridande 
verksamhet med en tvärvetenskaplig, tvärprofessionell och tvärfakultetlig 
profil. Ledningen för det tidigare strategiområdet Hälsa och samhälle drog 
upp preliminära riktlinjer och utgjorde initialt I&L:s ledning. Därefter 
formerades en ledningsgrupp som bestod av IMH:s prefekt och 
företrädare för olika ämnen inom institutionen. Denna skulle ha det 
organisatoriska och finansiella ansvaret, dvs.:3 
 

- övergripande ansvar för utveckling och uppföljning  
- besluta om inriktning och fördelning av medlen  
- fördela uppdrag inom ramen för forskningsprogrammet 
- ansvara för budgetuppföljning och rapportering till IMH:s styrelse 

                                            
2 www.imh.liu.se/implementering?l=sv 
3 Strategiområdet I&L:s ledningsgrupp. Vidareutveckling av forskningsområdet implementering och 
lärande. IMH, maj 2009 
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Den interimistiska ledningsgruppen tillsatte inte bara sig själva utan även 
ett antal disputerade forskare som skulle ha det operativa ansvaret. Den 
operativa gruppen (OG) tillsattes för att utföra ledningsgruppens 
beslutade aktiviteter, men kunde organisera genomförandet internt i 
gruppen samt lägga föreslag som behandlades i ledningsgruppen.  
 
Konstruktionen innebar att i beslutande ställning satt en grupp etablerade 
professorer, varav somliga hade begränsad möjlighet (och/eller intresse?) 
att aktivt sätta sig in i den flod av aktiviteter som snabbt kom igång. OG 
hade å andra sidan en mängd idéer för att utveckla området och liten 
förståelse för vad ekonomin kunde tillåta och vad som var strategiskt 
viktigt för den långsiktiga finansieringen. I detta fick Per Carlsson en viktig 
funktion som medlare och nytänkare.  
 
Rekryteringen till OG skedde via ett allmänt upprop på institutionen om 
intresse för att arbeta med utveckling av en ny profil mot lärande och 
implementering. Per Nilsen, som sedan tidigare var engagerad i 
INTEGRAL, utsågs till sammankallande i OG som kom att utgöras av sju 
disputerade forskare – varav ett fåtal (eldsjälar) som var genuint 
intresserade av att utveckla den nya profilen inom IMH. Eldsjälarna blev 
desto mer aktiva och arbetade långt utöver sin finansierade arbetstid i 
strategiområdet och mer än vad som egentligen var hälsosamt. I början 
gick arbetet mest ut på att uppfylla ledningsgruppens uppsatta mål, men 
där fanns också en egen vision om att utveckla ett öppet samarbete 
nationellt och internationellt för att föra forskningsområdet framåt. Bland 
dessa fanns två medarbetare på CMT, Peter Garpenby och Kerstin Roback, 
som gick in i arbetet med stöd av Per Carlsson.  
 
Ganska snart engagerades också informell förstärkning som var 
nödvändig för att kunna ro i land de uppdrag som OG satts att utföra. 
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Tabell 1. Timeline – Några milstolpar i implementeringsforskningens 
utveckling på IMH. 

2009 jan Ett förslag läggs om utveckling av ett strategiområde med en ny profil 
relaterad till implementering, förbättringskunskap och lärande.  

2009 apr Ett upprop går ut till IMH:s medarbetare för att inventera intresset för 
att ingå i det nya strategiområdet Implementering och lärande (I&L). 

2009 juni Den operativa gruppen (OG) tillsätts och påbörjar sitt arbete. 

2010 vår De första implementeringsdoktoranderna börjar sina anställningar och 
antas formellt under hösten 2010. 

2010 dec  I&L:s antologi Implementering – Teori och tillämpning i hälso- och 
sjukvården ges ut. Boken blir flitigt använd som kursbok. 

2011 vår Seminarieserien I&L startar. Första forskarutbildningskursen startar. 

2011 sep En ny forskarutbildningskurs i ämnet implementering (5 hp) ges med 24 
deltagare från olika lärosäten i Sverige. Kursen har därefter varit 
fulltecknad varje år och blivit mer och mer internationell. 

2011 nov I&L:s första lektor i implementering tillsätts. 

2012 feb Den första avhandlingen inom implementering försvaras på IMH.  

2013 feb I&L arrangerar den första konferensen i ett nytt samarbete: The Nordic 
Conference on Evidence-Based Practice.  

2013 höst The Nordic Implementation Interest Group (NIIG) startar på initiativ 
från I&L:s operativa grupp. NIIG koordineras av I&L. 

2014 vår Strategiområdet I&L genomgår en extern revision. Området bedömdes 
ha ”potential att bli världsledande”, men en omorganisering föreslås. 

2014 apr Den första av I&L:s ”egna” doktorander disputerar.  

2014 maj Boken Implementering av evidensbaserad praktik ges ut på Gleerups 
förlag. 

2015 jan I&L löses upp och forskarkollektivet integreras i det nybildade, Sjukvård 
och välfärd – Innovation och implementering. 

2015 feb Andra upplagan av The Nordic Conference on Evidence-Based Practice 
går av stapeln i Bergen, Norge. 

2015 okt Organisationen för Sjukvård och Välfärd löses upp och omstruktureras. 
Det tidigare I&L manövreras ut. 

2016 En ombildad ”Linköpingsgrupp” arbetar för att hitta en långsiktig 
finansiering av ett renodlat forskningsprogram om implementering 
enligt det förslag som revisionen RE14 tog fram. 

 Intressenätverket NIIG får ständigt nya medlemmar. 

 The 3:rd Nordic Conference on Evidence-Based Practice planeras att 
hållas i Danmark, 2018. Linköpingsgruppen deltar i detta arbete. 
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Operativa gruppen påbörjar sitt arbete 
I maj 2009 tillsätts den operativa gruppen (OG). Gruppens tre första 
uppdrag var att: 
  

1. formulera forskningsfrågor kring implementering som underlag för 
antagning av nya doktorander   

2. ansvara för skapandet av en antologi som en teoretisk grund för 
strategiområdet och 

3. utveckla två forskarutbildningskurser med inriktning på 
implementering 

 
Ledningsgruppens plan var att OG skulle börja arbeta under hösten 2009.4 
Tidsplaneringen var dock föga genomtänkt, då underlag för doktorand-
anställningar skulle läggas fram redan i november 2009, antologin skulle 
vara klar i mars 2010 och kurserna skulle ges på våren respektive hösten 
2010. Samtidigt innebar det övergripande uppdraget att formulera mål 
och arbetsformer för den nya forskningsprofilen. OG påbörjade därför 
arbetet omedelbart på försommaren 2009.  
 
Att skriva en antologi var ett förslag från Per Carlsson. Syftet var främst 
att skapa en teoretisk grund för implementeringsforskningen på IMH 
samt att samla olika avdelningar runt ett första gemensamt projekt, men 
boken kom att spela en viktig roll för att göra I&L känt i Sverige.  
 
Arbetet med antologin inleddes i september 2009. OG:s sammankallande, 
Per Nilsen, utsågs till redaktör. Inbjudan att bidra till antologin gick ut till 
de som tidigare lämnat en intresseanmälan vid rekryteringen till OG och 
ledningsgruppen för I&L. Antologin skulle innehålla kapitel som dels gav 
en kunskapsbakgrund till implementering och dels exempel på 
implementering i praktiken. CMT:s två medarbetare, Garpenby och 
Roback, ingick i den kärntrupp som arbetade med den teoretiska delen. 
Självskriven att bidra till teoridelen var också Siw Carlfjord, men hennes 
medverkan ifrågasattes av ledningen då hon ännu inte disputerat. Vilka 
som skulle skriva övriga kapitel blev även det en segdragen kamp mellan 
olika viljor. Kvalitetsaspekten blev till sist avgörande i frågan eftersom 
redaktören lyckats driva igenom att boken skulle publiceras på 
Studentlitteratur. (4) 
 
Antologin kom ut i december 2010 och ett ”release party” arrangerades för 
den nya boken i januari 2011 i samverkan med landstinget. Boken fick ett 
gott mottagande och har varit en tillgång som kurslitteratur och för 

                                            
4 Strategiområdet I&L:s ledningsgrupp. Vidareutveckling av forskningsområdet 
implementering och lärande. IMH, maj 2009 
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introduktion av nya doktorander. Antologins första upplaga sålde slut 
relativt snabbt och en ny upplaga kom våren 2012. 
 
Rekryteringen av implementeringsdoktorander påbörjas med stort 
engagemang av nyckelpersoner i både OG och ledningsgruppen. Under 
våren 2010 anställdes tre blivande doktorander som på hösten kunde 
antas formellt till sina respektive forskarutbildningar. Intag av fler 
doktorander diskuterades redan kort därefter och beslut togs i 
ledningsgruppen om en ny utlysning under våren 2011.  
 
Uppdraget att även utveckla och genomföra två forskarutbildningskurser 
2010 blev en övermäktig uppgift för det fåtal personer som arbetade aktivt 
i OG, men efter att antologin blivit klar och de första doktoranderna 
installerats intensifierades arbetet med kurserna. Den första kursen gavs 
som en seminariekurs baserad på antologin våren 2011. Den andra var en 
mer traditionell kurs med fokus på implementeringsteori, modeller och 
ramverk, vilken gavs första gången höstterminen 2011.  
 
Utöver detta startades även en seminarieserie kring implementerings-
frågor i samarbete med Ebba Berglund på landstingets enhet för 
forskning, utveckling och utbildning. Seminarierna frekventerades av 
såväl forskare som verksamma i hälso- och sjukvården och deltagarna kom 
från olika lärosäten och landsting. 
 
Etablering av strategiområdet 
Strategiområdet I&L blev snabbt en välkänd aktör inom 
forskningsområdet genom sin omfattande kurs- och seminarieverksamhet 
samt spridning av implementeringsboken. Verksamma forskare i OG 
arbetade även intensivt med att etablera samarbeten med relaterade 
forskargrupper i Sverige och utomlands. Verksamheten expanderade 
under 2012 och efter beslut om ökad tilldelningen av medel till OG kunde 
gruppen utökas med mer betald arbetstid och fler OG-medlemmar. Siw 
Carlfjord som disputerade i februari 2012 kunde rekryteras till OG och 
blev en viktig förstärkning av gruppen. 
 
Med inspiration av Per Carlsson uppstod tankarna på att arrangera en 
nordisk konferens om implementering. Under sensommaren och hösten 
2011 hade tankarna på att arrangera en nordisk konferens om 
implementering börjat få allt fastare former. Konferensen genomfördes 
2013 och fick stort genomslag, vilket innebar att implementerings-
forskningen på IMH blev nationellt och internationellt uppmärksammad. 
Linköpingsgruppen blev även känd för sin kursverksamhet och sitt 
kunnande inom implementeringsteori samt för att förespråka att 
beprövade modeller och ramverk användes vid förändringsprocesser i 
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hälso- och sjukvården. Gruppen har hela tiden vidareutvecklat sitt 
kunnande under åren i strategiområdet och i maj 2014 gavs en ny bok om 
implementering ut på Gleerups förlag, med Per Nilsen som initiativtagare 
och redaktör. (5) 
 
Nordisk konferens i Linköping och bildandet av ”Nordic 
Implementation” 
Strax efter uppstart av I&L lade Per Carlsson fram idén att IMH skulle 
arrangera en mindre konferens om implementering. OG tog sig genast an 
uppgiften och gör bedömningen att detta bör ske i samverkan med andra 
aktörer inom svensk implementeringsforskning, för att få en bred 
uppslutning runt arrangemanget. Efter vissa diskussioner i lednings-
gruppen bestäms att lägga revirtänkandet åt sidan – men med förbehållet 
att konferensen ska avhållas i Linköping. 
 
I september 2011 kontaktade OG Knut Sundell på Socialstyrelsens enhet 
för kunskapsutveckling som en tänkbar samarbetspartner. Intresset för 
implementering var stort på Socialstyrelsen och vi fick rådet att ansöka om 
medel för konferensen från både Socialstyrelsen och FAS. Detta 
resulterade i två anslag på sammanlagt 450 000 kr. 
 
Konferensens vetenskapliga kommitté samlade forskare med intressen 
inom implementering från Vårdalinstitutet, Jönköping Academy, 
Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Därutöver medverkade 
Socialstyrelsen och FAS samt kliniskt verksamma i dåvarande Landstinget 
i Östergötland. Kommittén beslutade att konferensen skulle hållas, 5-6 
februari 2013 och att namnet skulle vara The Nordic Conference on 
Evidence-Based Practice. Den interna projektgruppen på IMH bestod av 
Kerstin Roback, Per Nilsen och Siw Carlfjord – och återigen fick gruppen 
stöd av Per Carlsson – denna gång i form av administrativt stöd från 
Prioriteringscentrums kommunikatör som tidigare varit med och 
arrangerat konferenser.  
 
Det beslutades tidigt att konferensspråket skulle vara engelska. Detta 
öppnade upp för att gå ut med en bred internationell inbjudan. 
Rekrytering av talare och deltagare till konferensen skedde främst genom 
OG:s och vetenskapliga kommitténs informella kontakter och nätverk. 
Konferensen lockade 370 deltagare från 15 länder och denna framgång fick 
stor betydelse för OG:s fortsatta internationella samarbeten.  
 
Konferensen var också startpunkten för ett nytt nordiskt samarbete: 
Nordic Implementation Interest Group (NIIG). Intressegruppen fungerar 
som en nod för den nordiska implementeringsforskningen och är en resurs 
för att informera om olika arrangemang eller söka forskningspartners. 
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Gruppen har idag medlemmar långt utanför Norden (12 olika länder) och 
antalet ökar stadigt. NIIG har från början koordinerats av OG, vilket 
bidragit till att göra IMH:s implementeringsforskning känd.  
 
Redan vid tidpunkten för konferensen i Linköping var det bestämt att den 
nästa gång skulle ges i Bergen, Norge, 2015. Många av de tidigare 
deltagarna återvände till detta arrangemang. Tanken var att konferensen 
skulle återkomma vartannat år, men då en motsvarande internationell 
konferens också ges ojämna årtal, så beslutades att den tredje upplagan 
ska gå av stapeln 2018, i Danmark. 
 
Kurs- och seminarieverksamhet 
Kurs- och seminarieverksamheten intensifierades under hösten 2011. 
Söktrycket var stort på den nyutvecklade doktorandkursen i 
implementering. Deltagarna kom från Lund, Umeå, Karolinska, 
Sahlgrenska, m.fl. universitet och de 24 platserna fylldes snabbt upp. 
Samtidigt pågick seminariekursens andra omgång och den öppna 
seminarieserien hade kommit igång på allvar.  
 
Intresset för seminariekursen kring antologin blev större än väntat. Två 
omgångar genomfördes 2011 och en tredje våren 2012. Parallellt hölls flera 
”öppna seminarier”, vilka vände sig till både forskare och verksamma i 
landstinget. Föredragshållare bjöds in såväl internt på Linköpings 
universitet som från andra lärosäten inom och utom landet. 
Seminarieserien blev ett forum för lärande och kunskapsutbyte mellan 
implementeringsforskare, kliniker och administratörer inom landstinget. 
 
Doktorandkursen ges hösten 2016 för 6:e gången. Den har varje år varit 
fulltecknad och med väntelista. En mängd informella kontakter och ett 
stort nätverk har lett till rekrytering av deltagare från hela Sverige och från 
de nordiska länderna, samt deltagare från Irland i den senaste upplagan. 
Kursens föreläsare i Linköping har också inbjudits att medverka i andra 
kurser i Sverige och utomlands. 
 
Doktorandverksamheten expanderar och ”disputerar”  
År 2011 gjordes en andra utlysning av doktorandtjänster och två nya 
doktoranderna antogs formellt våren 2012. Gruppen av doktorander med 
implementeringsorienterad forskning utökades dock fortlöpande med 
doktorandprojekt finansierade på annat sätt än genom I&L. Även externt 
började handledning av strategiområdets forskare att efterfrågas. 
 
Under våren 2015 disputerade I&L:s första ”egna” doktorand, Almina 
Kalkan, ur gruppen som antogs hösten 2010. Handledare för detta 
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framgångsrika projekt var Per Carlsson. Till sommaren 2016 kommer 
totalt sex I&L-doktorer att hinna bli klara. 
 
Implementeringsforskningen utvärderas och omorganiseras 
Under 2015 övergick området till att vara ett renodlat forskningsprogram. 
Fokus på egna forskningsprojekt har ökat medan kursverksamhet, 
seminarier och nätverkande har tonats ner. Bakgrunden till detta var en 
extern revision av strategiområdet I&L under våren 2014.(6) 
 
Området bedömdes ha ”potential att bli världsledande”, men föreslogs 
omorganisera sin verksamhet. Revisionen föreslog att fokus skulle gå från 
”implementering och lärande” till bara implementering. Området borde 
även arbeta för att bygga en starkare koppling till hälso- och sjukvården 
och ägna sig mindre åt kurser och doktorandutbildning. Målet skulle vara 
ett klart uttalat och enhetligt forskningsprogram om implementering. 
 
Så långt var allt väl. Men här uppstod en dragkamp om den fortsatta 
finansieringen mellan den kliniska forskningen och hälso- och 
sjukvårdsforskningen. I den interimistiska ledningen för 
omorganiseringen fanns starka intressenter som såg en möjlighet att få 
stöd till sin egen forskning. I augusti 2015 bestämdes att ett nytt 
strategiområde skulle bildas kring "hälso- och sjukvårdens särskilda 
utmaningar". Detta fick namnet Sjukvård och välfärd – Innovation och 
implementering (SoV). De områden som skulle ingå i satsningen var svårt 
sjuka äldre och psykisk ohälsa, därutöver skulle innovations- och 
implementeringsforskningen finnas som en integrerad del i dessa båda 
områden. Man gick alltså helt emot RE14:s rekommendation om ett 
renodlat forskningsprogram om implementering. 
 
I&L upplöstes och skulle integreras i det nybildat strategiområdet, SoV. 
Det hela var tänkt som en utveckling av den strategiska satsning på I&L:s 
verksamhet som tidigare gjorts av Region Östergötland och Linköpings 
universitet gemensamt. Forskningen skulle fokusera på ”innovation och 
implementering, med avseende på organisation och medarbetare”.5 (SoV 
2015) 
 
En ledningsgrupp tillsattes med ledamöter från såväl region, klinisk 
forskning och det tidigare I&L. Utlysningar om projektmedel och 
forskartjänster gick ut och ett intensivt arbete inleddes för att bedöma 
vilka ansökningar som bäst skulle kunna föra området framåt. Här 
någonstans beslutades, på något sätt, av någon anledning, att 

                                            
5 Strategiområdet sjukvård och välfärd (SoV). Utlysning av forskningsmedel för 2016. Region 
Östergötland, 2015 
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ledningsgruppen skulle upplösas, arbetet pausas och tjänsteutlysningarna 
dras tillbaka. Efter det har IMH:s implementeringsforskare inte haft insyn 
i vad som sker, hur medlen används och vilken forskning som bedrivs. 
 
Implementeringsforskningen på IMH lever vidare på egen kraft och en del 
kvarstående medel i det tidigare strategiområdet. Implementerings-
gruppen, som nu förkortas IG internt (vilket inte har något att göra med 
att den fick ”icke godkänt” i SoV), arbetar nu enligt revisionens (RE14) 
förslag för att göra området internationellt ledande. Nya medarbetare har 
knutits till gruppen och den tvärprofessionella profilen, systemtänkandet 
och öppenheten finns kvar. Nya ansökningar om forskningsmedel för väl 
definierade implementeringsprojekt kommer med stor sannolikhet att 
leda till det ”enhetliga forskningsprogram” som revisionen efterfrågade 
och implementeringsvetenskap kommer även i framtiden att vara en stark 
profil på IMH. 
 
… och allt började med några forskare som var för sig uppmärksammat att 
goda innovationer inte alltid kommer till användning – och att det är svårt 
att ändra inarbetade rutiner. Bland dem var Per Carlsson en betydelsefull 
föregångare och inspiratör som möjliggjort implementeringsforskningens 
positiva utveckling på IMH. 
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KRONOLOGISK ÅLDER – NÅGRA REFLEKTIONER UTIFRÅN 
DEN ETISKA PLATTFORMEN FÖR PRIORITERINGAR                                                   
LARS SANDMAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET     

Inledning 
Den etiska plattformen för prioritering som formulerades av 
Prioriteringsutredningen och presenterades 1995 och sedan blev del av 
svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning 1997 är tänkt att vägleda 
prioriteringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Plattformen 
innehåller tre principer och ett antal vägledande riktlinjer. Principerna är 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen. Dessa formuleras på ett relativt kortfattat sätt i den 
proposition som ligger till grund för lagstiftningen, men där finns något 
mer utvecklade skrivningar kring hur de olika principerna ska tolkas (1). 
Under de år som plattformen tillämpats i konkreta prioriterings-
situationer har det uppstått ett antal frågetecken kring hur de olika 
principerna ska tolkas mer i detalj, tolkningsfrågor som också behöver 
bedömas i ljuset av den teoretiska utveckling som skett inom fältet (2). 
 
För att öka tillämpbarheten av den etiska plattformen utvecklade 
Prioriteringscentrum i samverkan med Socialstyrelsen och ett antal andra 
aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige i början av 00-talet den 
nationella modellen för prioritering som innehöll en operationalisering av 
plattformen (3). Denna modell har genomgått en revidering och är i 
skrivande stund föremål för ytterligare en revidering (4). En viktig del av 
denna operationalisering var att urskilja tre centrala aspekter utifrån 
plattformen att ta hänsyn till vid prioriteringar: svårighetsgrad av 
tillstånd, effekt av åtgärd (patientnytta) och kostnadseffektivitet. 
Människovärdesprincipen tolkades som att den reglerade vad som inte 
fick vägas in vid prioritering och därmed som något som kan påverka hur 
vi bedömer svårighetsgrad, effekt eller kostnadseffektivitet. En av de 
aspekter människovärdesprincipen tar upp är patienters ålder, vilket då 
leder till frågor kring hur ålder får påverka bedömningen av 
svårighetsgrad, effekt eller kostnadseffektivitet. 
 
I propositionens uttolkning av hur den etiska plattformen ska förhålla sig 
till patienters ålder återfinner vi följande skrivning: 
 

Utifrån principen om alla människors lika värde är det hälso- och 
sjukvårdens uppgift att i största möjliga utsträckning ge alla den vård 
de behöver och kan tänkas ha nytta av. Hos äldre är det då viktigt att 
skilja på kronologisk och biologisk ålder. Kronologisk ålder är bestämd 
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av födelsedatum, medan biologisk ålder är ett mer vagt men ändå 
medicinskt bedömbart begrepp.  

 
Det skulle strida mot de etiska principerna att särbehandla någon enbart 
på grund av kronologisk ålder. Det finns heller inga skäl att tillämpa 
generella kronologiska åldersgränser vid ställningstagande till 
medicinska åtgärder. Däremot ingår nedsatta fysiologiska reserver i 
bedömningen av vad enskilda äldre patienter kan tillgodogöra sig i form 
av medicinska åtgärder. En gammal person har sämre förutsättningar 
att klara av en viss behandling. Riskerna vid vissa operationer kan 
dessutom öka när kroppens kondition avtar varvid nackdelarna kan bli 
större än fördelarna. Risken för allvarliga komplikationer kan också 
bedömas som oacceptabelt stor.  

 
Ålder i sig skall således inte ha någon betydelse ur prioriterings-
synpunkt. Det är den totala bedömningen av patientens behov och hur 
patienten kan tillgodogöra sig vården som skall avgöra insatserna. (1)  

 
Här kan vi observera att skrivningarna säger att: 
 

 Alla bör i största möjliga utsträckning få den vård de behöver. 

 Att det är viktigt att skilja på kronologisk och biologisk ålder, där 

biologisk ålder kan vägas in eftersom det kopplas till möjligheten 

att tillgodogöra sig en behandling inom ramen för acceptabla 

risker. 

 Att det inte är förenligt med de etiska principerna att särbehandla 

någon enbart på grund av kronologisk ålder eller på grund av ålder 

i sig. 

 Att det inte finns några skäl att tillämpa generella kronologiska 

åldersgränser. 

Exakt hur detta ska tolkas i relation till bedömning av svårighetsgrad, 
effekt av åtgärd och kostnadseffektivitet är dock inte klart. Syftet med 
denna korta text är att reflektera över denna fråga. Låt mig illustrera tre 
situationer där frågan har aktualiserats. 
 
Bedömning av varaktighet hos ett tillstånd 
En av det faktorer propositionen lyfter fram som väsentliga när det gäller 
att bedöma ett tillstånds svårighetsgrad är varaktigheten hos tillståndet 
med implikationen att ju längre ett tillstånd varar desto svårare är det. Det 
mest närliggande sättet att bedöma varaktigheten hos ett tillstånd är 
förmodligen att räkna den tid som kommer att förflyta under vilken 
patientgruppen har en försämrad livskvalitet eller hälsa (i propositionen 
sägs det att vi endast bör ta hänsyn till patienten nuvarande och framtida 
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tillstånd när vi bedömer svårighetsgraden). Men ett sådant sätt att bedöma 
varaktigheten har följande implikation: 
 

Kalle som är 25 år och drabbas av kronisk smärta som varar tills han 
dör vid 100 års ålder får ett svårare tillstånd än Per som drabbas av 
samma typ av kroniska smärta vid 85 års ålder och får ha den tills han 
dör vid 100 års ålder (allt annat lika)1. 

 
Är det då tillåtet enligt ovanstående skrivning? På motsvarande sätt kan vi 
bedöma effekten hos en åtgärd med liknande implikation (vilket normalt 
är det sätt det görs på inom ramen för kostnadseffektivitetsbedömningar). 
 
Bedömning av ett tillstånds påverkan på livslängd 
En annan väsentlig faktor när det gäller att bedöma ett tillstånds 
svårighetsgrad är hur tillståndet påverkan personens livslängd, dvs. om 
personen kommer att dö i förtid eller inte. Återigen, ett närliggande sätt 
att tänka kring detta är att tänka i termer av förlorad tid eller förlorade år 
om ingen åtgärd sätts in. Ett sådant synsätt har dock följande implikation: 
 

Lisa som är 25 år och drabbas av ett tillstånd som kommer att leda till 
att hon dör  inom en månad om inget görs kommer få ett svårare 
tillstånd än Anna som drabbas av samma tillstånd när hon är 85 år om 
vi antar att båda hade levt tills de var 100 år om de inte hade drabbats 
av detta tillstånd (allt annat lika). Detta eftersom Lisa förlorar ungefär 
75 år medan Anna endast förlorar 15 år. 

 
Är det tillåtet enligt ovanstående skrivning? På motsvarande sätt kan vi 
bedöma effekten hos en livräddande åtgärd men samma implikation 
(vilket normalt är det sätt det görs på inom ramen för kostnads-
effektivitetsbedömningar). 
 
Bedömning av produktionskostnader av en åtgärd 
I samband med bedömningen av de effekter en viss åtgärd har på en 
patientgrupps tillstånd uppkommer frågan om vilka kostnader som kan 
vägas in. Kan vi exempelvis väga in de produktionskostnader eller - vinster 
som kan uppkomma som ett resultat av åtgärden, dvs. huruvida åtgärden 
leder till att patientgruppen kan återgå i produktivt arbete eller inte (och 
därmed bidra till samhällets resurser genom skatteintäkter och 
motsvarande). Om vi väger in produktionskostnader, vilket 
rekommenderas i viss hälsoekonomisk teoribildning som förespråkar ett 
så kallat samhällsekonomiskt perspektiv så kan det ha följande 
implikation (5): 

                                            
1 Jag kommer att använda mig av individbaserade fall för att göra texten mer lättläst - men eftersom 
plattformen normalt tillämpas framförallt på gruppnivå och individnivån leder till särskilda utmaningar 
kan dessa individer tolkas som representanter för grupper med likadana egenskaper. 



90 
 

 
Sten som är 46 år drabbas av ett tillstånd som gör att han inte längre 
kan arbeta. Med ett nytt läkemedel kan han återgå i arbete. Det innebär 
att för honom kan kostnaden av läkemedlet delvis kompenseras av den 
produktionsvinst som därmed kan räknas in i kostnadseffektivitets-
bedömningen när det gäller Stens behandling. Det innebär att 
behandlingen av Sten får en mer gynnsam kostnadseffektivitet än 
motsvarande behandling av Ulla som är 72 och som är pensionerad från 
sitt arbete. 

 
Är det tillåtet enligt ovanstående skrivning? På motsvarande sätt kan vi 
resonera kring så kallade konsumtionskostnader, dvs. om ökad överlevnad 
leder till ökad samhällelig konsumtion som inte motsvaras av några 
balanserande produktionsvinster. 
 
En snäv tolkning 
I en tidigare rapport från Prioriteringscentrum har jag och Gustav Tinghög 
tolkat propositionens skrivningar på ett snävt sätt i relation till frågan om 
livslängdspåverkan (6). I ytterligare en annan skrift har jag och Emelie 
Heintz framfört en liknande snäv tolkning i relation till frågan om 
produktionskostnader (7). Denna snäva tolkning innebär att kronologisk 
ålder varken direkt eller indirekt får spela någon roll för de prioriteringar 
som görs. Det skulle innebära att svaret på frågorna om det är tillåtet att 
bedöma varaktighet, livslängdspåverkan och produktionskostnader enligt 
ovanstående exempel - är nej! Och detsamma skulle gälla bedömningen av 
effekt och även andra kostnader som är en del av kostnadseffektivitets-
bedömningen. Låt mig i fortsättningen av denna korta reflektion fokusera 
på hur en sådan tolkning och hur alternativa tolkningar förhåller sig till 
bedömningen av svårighetsgraden hos ett tillstånd, och då varaktigheten 
och livslängdspåverkan.  
 
I min och Gustav Tinghögs rapport föreslog vi att livslängdspåverkan 
skulle bedöma i termer av tid till död om inget görs. Ju kortare tid till död 
desto högre svårighetsgrad. Varaktighet föreslog vi skulle bedömas på ett 
icke-kvantifierat sätt, dvs. i termer av övergående respektive livslång 
varaktighet - där övergående varaktighet har mindre svårighetsgrad än 
livslång. Med sådana tolkningar skulle ovanstående exempel istället 
formuleras på följande sätt: 
 

Kalle som är 25 år och drabbas av kronisk smärta som varar tills han 
dör vid 100 års ålder får ett lika svårt tillstånd som Per som drabbas av 
samma typ av kroniska smärta vid 85 års ålder och får ha den tills han 
dör vid 100 års ålder (allt annat lika). Detta eftersom varaktigheten i 
båda fall är livslång.  
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Lisa som är 25 år och drabbas av ett tillstånd som kommer att leda till 
att hon dör  inom en månad om inget görs kommer få ett lika svårt 
tillstånd som Anna som  drabbas av samma tillstånd när hon är 85 år. 
Detta eftersom de båda kommer att dö inom en månad om inget görs. 

 
Dessa tolkningar har även legat till grund för hur skrivningarna kring 
varaktighet och livslängdspåverkan har formulerats i den svårighetsgrads-
matris som under senare år har använts i Socialstyrelsens arbete med 
nationella riktlinjer. 
 
Problem med den snäva tolkningen 
Om vi har de intuitioner som kommer till uttryck i de ursprungliga 
exemplen med Kalle, Per, Lisa och Anna, dvs. att det är värre att leva med 
något under 75 år än under 15 år, eller att det är värre att dö i 25-årsåldern 
än i 85-årsåldern (allt annat lika) - så får vi naturligtvis problem med den 
snäva tolkningen och den operationalisering vi föreslagit för att leva upp 
till denna tolkning. Låt mig utveckla den kritiken ytterligare genom att vi 
betraktar följande fall: 
 

I fallet med Kalle och Per finns också Stina som drabbas av en relativt 
svår allergi i 5 årsåldern. Hennes allergi påverkar hennes livskvalitet 
lika mycket som Kalles och Pers kroniska smärta påverkar deras 
livskvalitet. Hennes allergi växer dock bort och även om den varit 
oförändrad fram tills hon fyller 30 år, så är den helt plötsligt borta några 
dagar efter hennes trettioårsdag. Eftersom hon har ett övergående 
tillstånd kommer svårighetsgraden för Stinas allergi vara mindre än 
svårighetsgraden för Kalle och Per som har livslånga tillstånd. 
 
I fallet med Lisa och Anna finns också Elin som drabbas av ett dödligt 
tillstånd i 24-årsåldern men som har ett år och en månad kvar att leva 
om inget görs. Eftersom tiden till död för Elin är längre än för Lisa och 
Anna har hon ett mindre svårt tillstånd än dessa. Alla dessa personer 
hade annars levt tills de hade blivit 100 år. 

 
I varaktighetsfallet leder försöket att leva upp till den snäva tolkningen till 
att ett tillstånd som varar längre i termer av förfluten tid bedöms som 
mindre svårt än ett tillstånd som är kortare men som personen har tills 
hen dör. Detta är nog för många en absurd implikation. 
 
I livslängdsfallet innebär denna snäva tolkning att två personer som 
förlorar exakt lika mycket tid ändå bedöms ha olika svårighetsgrad 
eftersom de har olika lång tid kvar till död. Här påverkas naturligtvis 
bedömningen även av när ett tillstånd upptäcks. Återigen uppfattar nog 
många detta som en något absurd implikation. 
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Måste vi acceptera en sådan absurditet för att leva upp till propositionens 
skrivningar kring kronologisk ålder? Låt oss testa en annan tolkning och 
några alternativa förslag på hur man kan bedöma varaktighet och 
livslängd som vi återfinner i litteraturen kring svårighetsgrad. 
 
Öppen tolkning 
En mer öppen tolkning, som bland annat föreslagits av Per Carlsson, är att 
skrivningarna kring kronologisk ålder ska tolkas så att de indirekta hänsyn 
som vi försökte undvika med den snäva tolkningen tillåts. Med en sådan 
tolkning skulle vi exempelvis kunna bedöma svårighetsgrad på det sätt 
som föreslagit i den norska översynen kring de prioriteringsprinciper som 
ligger till grund för prioriteringar inom norsk hälso- och sjukvård, det så 
kallade Norheimutvalget (8) och även i den tilläggsutredning som gjordes 
för att något mildra detta förslag (9). Ett förslag som förefaller vara i linje 
med de sätt att bedöma varaktighet som jag presenterade i de ursprungliga 
exemplen med Kalle, Per, Lisa och Anna. I den internationella litteraturen 
kallas detta för absolute shortfall (10), i de norska utredningarna absolut 
prognosetap (8). Jag kommer här prata om detta i termer av absolut 
prognosförlust2. 
 
Absolut prognosförlust innebär att man räknar den förlust i termer av 
livskvalitet och livslängd (uttryckt i kvalitetsjusterade levnadsår QALY 
eller som i den norska utredningen goda levnadsår) som en person 
drabbas av genom att få ett visst ohälsotillstånd. Absolut prognosförlust 
när det gäller livslängd innebär att man räknar den tid (i relation till en 
referensnivå) som en person förlorar om hen dör i förtid precis som det 
gjordes i fallet med Lisa och Anna ovan:  
 

Lisa som är 25 år och drabbas av ett tillstånd som kommer att leda till 
att hon dör  inom en månad om inget görs kommer få ett svårare 
tillstånd än Anna som drabbas av samma tillstånd när hon är 85 år om 
vi antar att båda hade levt tills de var 100 år om de inte hade drabbats 
av detta tillstånd (allt annat lika). Detta eftersom Lisa får en absolut 
prognosförlust på 75 år medan Anna får en prognosförlust på 15 år. 

 
Absolut prognosförlust när det gäller varaktighet innebär att man räknar 
den sänkning av livskvalitet ett tillstånd leder till gånger den tid personen 
har denna sänkning och får då fram en total förlust av livskvalitet över tid. 
I fallet med Kalle och Per: 
 

                                            
2 Ett alternativt förslag som också diskuteras i den norska utredningen är det som kallas för proportional 
shortfall eller relativt prognostap. Jag går inte in på detta förslag här eftersom det i stor utsträckning 
drabbas av liknande implikationer som de förslag som operationaliseringen av en snäv tolkning leder 
till - med skillnaden att det snarare verkar aktivt missgynna yngre patienter(8,9). 
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Kalle som är 25 år och drabbas av kronisk smärta som varar tills han 
dör vid 100 års ålder får ett svårare tillstånd än Per som drabbas av 
samma typ av kroniska smärta vid 85 års ålder och får ha den tills han 
dör vid 100 års ålder (allt annat lika). Detta eftersom den kroniska 
smärta innebär en sänkning av Kalles och Pers livskvalitet vid varje 
tidpunkt med 0,1 på en skala mellan 0 och 1 för livskvalitet och Kalle får 
då en absolut prognosförlust på 7,5 goda levnadsår (eller QALY eller 
vilket mått man nu väljer) medan Per får en prognosförlust på 1,5 goda 
levnadsår. 

 
På samma sätt som vårt mer intuitiva och otekniska sätt att bedöma detta 
i inledningen leder absolut prognosförlust till att yngre patienter får en 
högre svårighetsgrad när det handlar om livslång varaktighet hos ett 
tillstånd och när det gäller förtida död (allt annat lika). Absolut 
prognosförlust förefaller även hantera de absurda implikationer jag 
pekade på med Stina och Elin. Stinas absoluta prognosförlust blir 2,5 goda 
levnadsår (om vi antar att hennes allergi också leder till en konstant 
sänkning av hennes livskvalitet med 0,1 under de 25 år hon lider av den). 
Hon får alltså ett svårare tillstånd än Per. När det gäller Elin så förlorar 
både hon och Lisa lika mycket, eftersom de dör i samma ålder och därmed 
går miste om lika många år - dvs. ca 75 år. Skulle då en sådan lösning vara 
förenlig med skrivningarna i propositionen kring kronologisk ålder? 
 
Öppen tolkning, absolut prognosförlust och propositionens 
skrivningar om ålder 
Låt oss upprepa de punkter om ålder som framkommer i citatet från 
propositionen: 
 

 Alla bör i största möjliga utsträckning få den vård de behöver. 

 Att det är viktigt att skilja på kronologisk och biologisk ålder, där 

biologisk ålder kan vägas in eftersom det kopplas till möjligheten att 

tillgodogöra sig en behandling inom ramen för acceptabla risker. 

 Att det inte är förenligt med de etiska principerna att särbehandla 

någon enbart på grund av kronologisk ålder eller på grund av ålder i 

sig. 

 Att det inte finns några skäl att tillämpa generella kronologiska 
åldersgränser. 

 
Låt mig börja med den sistnämnda punkten om generella åldersgränser. 
Implicerar absolut prognosförlust att vi tillämpar generella åldersgränser? 
Inte nödvändigtvis. Om vi sätter referensnivån till 100 år som jag gjort i 
mina exempel, eller till 80 goda levnadsår som gjordes i den norska 
utredningen (8) - så är det en generell åldersgräns som innebär att den 
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som är över 80 eller över 100 år inte längre kan drabbas av 
livslängdsförlust, eller att varaktigheten hos ett tillstånd ska räknas 
bortom denna referensnivå. Men som den norska tilläggsutredningen 
visade, går det istället att bedöma den absoluta prognosförlusten i relation 
till faktiskt förväntad livslängd för en viss patientgrupp och därmed 
undviker man detta problem (9). Ett annat sätt på vilket bedömningen av 
absolut prognosförlust skulle kunna implicera åldersgränser på ett 
indirekt sätt är om man sätter en nedre gräns för den minsta 
svårighetsgrad som vägs in. Exempelvis om vi skulle bestämma att en 
absolut prognosförlust under 0,5 goda levnadsår är för liten för att räknas 
in. Då skulle tillstånd som drabbar den patientgrupp som har en förväntad 
sammanvägd livslängd och livskvalitet som uppgår till mindre än 0, 5 goda 
levnadsår inte få någon svårighetsgrad alls. Även om det ibland förefaller 
föreslås utifrån ett ransoneringsperspektiv så är det svårt att se varför man 
skulle göra det. Den prioritering som ska ligga till grund för en ransonering 
bör ju väga samman alla de tre aspekterna ovan (svårighetsgrad, effekt av 
åtgärd och kostnadseffektivitet) och det som då får lägst rangordning bör 
ransoneras. Detta kan ofta implicera att åtgärder kopplade till att 
behandla patientgrupper med mycket kort förväntad sammanvägd 
livslängd och livskvalitet kommer få låg rangordning och ransoneras - men 
det implicerar inte att man satt upp några generella åldersgränser. 
 
Att använda sig av absolut prognosförlust är inte heller att enbart väga in 
kronologisk ålder eller att låta ålder i sig vara prioriteringsgrundande. Det 
handlar om att bedöma den förlust av livskvalitet och livslängd som en viss 
patientgrupp eller person drabbas av. Att detta i stor utsträckning 
samvarierar med kronologisk ålder innebär dock inte att det enbart är 
ålder eller åldern i sig som spelar roll. Om vi kombinerar absolut 
prognosförlust med en mer individualiserad förväntad livslängd så ser vi 
detta. Låt mig återigen variera fallet med Lisa och Anna. 
 

Lisa är 25 år och drabbas av ett tillstånd som kommer att leda till att hon 
dör inom en månad om inget görs. Anna drabbas av samma tillstånd när 
hon är 85 år. Om vi enbart hade utgått från kronologisk ålder skulle vi 
bedömt svårighetsgraden som svårare för Lisa än för Anna. Nu visar det 
sig att Lisa är multisjuk och har en förväntad livslängd på högst 5 år 
medan Anna är i övrigt i gott fysiologiskt skick och har en förväntad 
livslängd på 15 år. Lisas absoluta prognosförlust är därmed nästan 5 år 
- medan Annas är nästan 15 år. Anna har därmed det svårare tillståndet. 

 
Det förefaller alltså som om absolut prognosförlust skulle kunna gå att 
harmoniera med propositionens mer explicita skrivningar kring ålder, 
åtminstone vissa versioner av absolut prognosförlust. Stämmer det även 
med propositionens anda. Två citat skulle kunna tala emot detta. För det 
första inledningen på citatet ovan: 
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Utifrån principen om alla människors lika värde är det hälso- och 
sjukvårdens uppgift att i största möjliga utsträckning ge alla den vård 
de behöver och kan tänkas ha nytta av (1). 

 
En tolkning av detta är att vi, i största möjliga mån, bör undvika tolkningar 
av plattformen som leder till att vi gör skillnad mellan människor som har 
behov och nytta av vård (och framförallt om de har samma behov och 
nytta). Utifrån det bör vi då även se till att personer, oavsett ålder, får den 
vård de behöver. Samtidigt, anledningen till att vi behöver ägna oss åt 
prioriteringar är att med begränsade resurser kan förmodligen inte alla få 
den vård de behöver - utan vi måste i vissa fall välja bort. Frågan är då 
vilken vård vi kan välja bort - dvs. hur vi ska gradera behov och nytta och 
vad innebär det att ha samma behov och nytta. Detta uttalande är alltså 
inte tillräckligt tydlig för att ge vägledning i den frågan. Möjligen är 
följande uttalande, som återfinns i samband med diskussionen om 
kostnadseffektivitet mer tydligt: 
 

Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära 
att man underlåter att ge vård till eller försämrar kvaliteten av vården 
av döende, svårt och långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklings-
störda, gravt funktionshindrade eller andra som är i liknande situation 
(1). (min betoning) 
 

Här förefaller propositionen säga att de grupper som räknas upp bör vara 
garanterade vård, och det kan tolkas som att det sker på grundval av att de 
har tillstånd med stor svårighetsgrad och även är svaga patientgrupper 
som inte kan strida för sina behov. Samtidigt, om vi tolkar denna skrivning 
strikt – så skulle det även få återverkningar för hur vi bedömer 
effektstorlek med hänsyn till ålder – om hänsyn till effekten hos en åtgärd 
bedöms på ett sätt som indirekt missgynnar äldre patienter (och därmed 
leder till att vården av dessa uteblir eller försämras) – så skulle även 
effektbedömningen behöva justeras enlig den snäva tolkningen ovan. 
 
Avslutning 
I denna korta text har jag försökt att reflektera lite kring hur 
prioriteringspropositionens skrivningar kring kronologisk ålder skulle 
kunna tolkas i relation till förslag för hur man bör bedöma svårighetsgrad 
(och andra prioriteringsaspekter). Jag har pekat på att en 
operationalisering av varaktighet och livslängdspåverkan enligt en snäv 
tolkning kan ge upphov till implikationer som intuitivt kan upplevas 
problematiska. En mer öppen tolkning i kombination med sätt att bedöma 
svårighetsgrad som är i enlighet med någon version av absolut 
prognosförlust förefaller kunna hantera dessa problematiska 
implikationer. Beroende på vilken version av absolut prognosförlust vi 
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väljer, så skulle det också kunna harmonieras med propositionens 
explicita skrivningar kring kronologisk ålder. Det finns dock en brasklapp 
förknippad med den slutsatsen och det är framförallt en skrivning som 
återfinns när propositionen behandlar kostnadseffektivitetsprincipen och 
som säger att gamla patienters vård inte får försämras eller utebli. Dock, 
skulle den skrivningen tas som intäkt för att det är den snäva tolkningen 
som gäller – skulle det även få implikationer för hur vi bedömer effekter 
och kostnader inom ramen för kostnadseffektivitetsbedömningen. 
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HÄLSO OCH SJUKVÅRD SOM EKONOMISK HANDELSVARA                                                                   
GUSTAV TINGHÖG, LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 
Vad är det som skiljer hälso- och sjukvård från andra varor som med fördel 
oftast köps och säljs fritt på en vanlig konsumentmarknad? Detta har varit 
en central fråga enda sedan ekonomer på allvar började intressera sig för 
hälso- och sjukvården på 1950-talet. Svaret på frågan är viktigt eftersom 
det är avgörande för när sjukvård på ett väl fungerande sätt kan 
tillhandahållas på en privat marknad och när det är nödvändigt för staten 
att intervenera.   
 
Är det rimligt att betrakta hälso- och sjukvård som ekonomisk 
handelsvara? 
Innan särskiljande drag för hälso- och sjukvård som ekonomisk 
handelsvara jämfört med andra ”vanliga” varor och tjänster kan utforskas, 
måste man först besvara frågan om det överhuvudtaget är rimligt att 
betrakta hälso- och sjukvård som en ekonomisk handelsvara och vad som 
är fördelarna med att analysera vård som sådan? 
 
En ekonomisk handelsvara är en vara eller tjänst som kan produceras och 
därefter säljas, bytas eller tillhandahålls fritt utan avgift. Den ekonomiska 
handelsvaran "sjukvård" omfattar alla varor och tjänster vars primära 
syfte är att förbättra eller förhindra försämring av hälsan och som kan 
säljas, bytas eller tillhandahållas fritt till den enskilde. Det är viktigt att 
påpeka att även om hälso-och sjukvård kan betraktas som en ekonomisk 
handelsvara så innebär det inte att de utgör en homogen grupp av varor 
och tjänster. Tvärtom finns det en stor heterogenitet bland hälso-och 
sjukvårdstjänster. Denna heterogenitet är grunden till varför det är viktigt 
att analysera hälso- och sjukvård som en ekonomisk handelsvara, 
eftersom viss sjukvård passar mer eller mindre bra för att finansieras 
privat.  
 
Att betrakta hälso-och sjukvård som en handelsvara kritiseras ofta 
eftersom hälsa av många ses som en grundläggande rättighet som ett 
samhälle har en skyldighet att skydda mot kommersialisering. Denna 
invändning går ofta hand i hand med åsikten att hälso- och sjukvård 
enbart bör fördelas efter behov, och inte utifrån personernas 
betalningsförmåga - "det går inte att sätta ett pris på hälsa". Det är lätt att 
hålla med om att inte betalningsförmågan utan behovet bör vara det som 
främst vägleder fördelning av hälso- och sjukvård. Det betyder dock inte 
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att hälso- och sjukvård i alla avseenden är olämpligt för köp och 
försäljning, och därför inte överhuvudtaget ska analyseras som en 
handelsvara. Enbart det faktum att en vara eller tjänst anses vara en 
grundläggande rättighet innebär inte att den inte också kan vara en 
handelsvara. Tillgång till mat och husrum anses exempelvis också ofta 
vara grundläggande rättigheter i ett välfärdssamhälle, ändå fördelas dessa 
i huvudsak på en traditionell konsumentmarknad.    
 
Den andra vanliga invändning mot att betrakta och analysera hälso-och 
sjukvård som en ekonomisk handelsvara är den speciella förtroende-
relation som existerar mellan konsumenten och producenten i fallet hälso- 
och sjukvård, dvs. patienten och sjukvårdspersonal. 
 

The central feature of health care is the personal relationship between a health 
professional and a person seeking help … commodities may be used in the process 
of providing care, but the totality of health care itself is not a commodity   
(Pellegrino 1999: p247) (1). 

 

Denna invändning rör dock uppfattningen att hälsa inte bör betraktas som 
en handelsvara som kan köpas och säljas på en marknad. Om hälso- och 
sjukvård kan betraktas som en handelsvara är en helt annan fråga. 
Distinktionen mellan hälsa och hälso- och sjukvård blir därför central vid 
diskussionen om prioriteringar och ransoneringar. Det finns många olika 
faktorer som påverkar individers hälsa, och hälso-och sjukvård är bara en 
av dessa. Hälso- och sjukvård är en faktor som till skillnad från många 
andra faktorer som bidrar till hälsa ofta faktiskt fördelas på en fri marknad 
(vilket inte innebär att det nödvändigtvis måste fördelas på en fri 
marknad). Andra faktorer som i större utsträckning faktiskt bidrar till 
hälsa såsom genetisk arv, livsstil och socioekonomisk bakgrund fördelas 
dock aldrig på en fri marknad.  
 
Den största fördelen med att analysera hälso- och sjukvård som en 
ekonomisk handelsvara är att det möjliggör att betrakta den som en 
heterogen grupp varor och tjänster. Utifrån detta kan vi sedan utforska 
vilka varor och tjänster som bör ingå i eller uteslutas från den grund-
läggande offentligt finansierade hälso- och sjukvården, i stället för att 
tillämpa en godtycklig allmän inställning till offentlig eller privat 
finansiering. Vidare skapar det också möjligheter för att studera beslut och 
deras underliggande incitament vid produktion, distribution och 
konsumtion av vård när resurserna är knappa och kan användas till 
alternativa användningsområden. Att helt bortse från såväl tillämpbarhet 
som brister i marknadslösningar vid fördelning av knappa hälso-och 
sjukvårdsresurser är både dumt och moraliskt oansvarigt. 
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Hur skiljer sig sjukvård från andra varor och tjänster?  
Fem centralt särskiljande egenskaper hos hälso- och sjukvård, jämfört 
med konsumtionsvaror i allmänhet brukar lyftas fram. Den första är 
efterfrågan på hälso- och sjukvård vid efterfrågan på hälsa. Hälso- och 
sjukvård är helt enkelt ett av flera bidrag till produktionen av något gott, i 
detta fall hälsa. Vi kan därför tala om en indirekt efterfrågan eftersom det 
egentligen inte är hälso- och sjukvård som efterfrågas utan hälsa (2). De 
flesta konsumtionsvaror genererar omedelbar nytta, medan konsumtion 
av hälso- och sjukvård ofta innebär ett visst besvär eller obehag för 
patienten innan bättre hälsa erhålls. På grund av besvär och obehag så 
undviker man att konsumera hälso- och sjukvård om man inte upplever 
ett behov av förbättrad hälsa.    
 
Den andra egenskapen är den betydande informationsasymmetrin mellan 
patienter och vårdgivare där patienten generellt har ingen eller liten 
kunskap om alternativa åtgärder och deras effekter (3). I många 
situationer är också patientens förmåga att kunna fatta ett informerat 
beslut om sin vård nedsatt. En patient förväntar sig att en läkare agerar 
väsentligt annorlunda än säljare av konsumtionsvaror. Detta beror på att 
hälso- och sjukvård sällan existerar oberoende av sin produktion, vilket 
hindrar potentiella konsumenter från att värdera och testa en 
sjukvårdsinsats innan de faktiskt väljer att använda den. Patienten är 
också i stark beroendeställning till läkare (eller andra vårdyrkesgrupper) 
och ett gott förtroende i relationen är centralt, vilket innebär att läkaren 
bör framstå som engagerad i patientens välbefinnande. En sådan tillit som 
finns mellan patient och läkare förväntas normalt inte finnas mellan 
leverantör och köpare inom andra ekonomiska områden, åtminstone inte 
i samma utsträckning. Vidare, eftersom medicinsk kunskap ofta är 
komplicerad, råder en asymmetrisk relation mellan konsumenten 
(patienten) och leverantören (läkaren) när det gäller att avgöra behovet av 
vård, alternativa åtgärder och möjliga konsekvenser av vården. Patienten 
har därför svårt att ifrågasätta den vård som ordineras. I och med 
informationssamhällets framväxt har dock denna asymmetri antagligen 
minskat. Det finns idag större möjligheter för patienter att informera sig 
om olika behandlingsalternativ, exempelvis via internet. Tillsammans 
med en ökad utbildningsnivå i samhället har det bidragit till att patienter 
idag är mer ifrågasättande och delaktiga än vad de var för tjugo år sedan.  
För att betraktas som en välinformerad konsument i hälso- och 
sjukvården, bör patienten/brukaren ha en uppfattning hur hälso-
tillståndet påverkas på längre sikt om man väljer eller avstår från att 
utnyttja en viss sjukvårdsinsats. 
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Den tredje egenskapen som skiljer hälso- och sjukvård från andra varor 
och tjänster är att både bedömningar av eventuella framtida behov av 
sjukvård och effekten av behandlingar ofta är förknippade med stor 
osäkerhet om patientnytta på individnivå. På vanliga marknader 
hanteras risker som kan innebära katastrofala följder för ekonomin (till 
exempel brand eller inbrott i hemmet) genom privata försäkringar. Men 
när det gäller hälso- och sjukvårdsmarknaden försvåras en sådan lösning 
eftersom vissa personer vet med sig att de med stor säkerhet så 
småningom kommer att konsumera mycket hälso- och sjukvård, till 
exempel de som lider av kroniska sjukdomar eller permanent handikapp. 
När tillståndet är känt är sådana grupper omöjliga att försäkra på en privat 
försäkringsmarknad med försäkringstekniskt rättvisa premier (4). Därför 
krävs någon form av offentlig intervention (regleringar eller tvång) för att 
säkra finansieringen.   
 
Den fjärde egenskapen är förekomsten av positiva externa effekter. En del 
vårdåtgärder, som förhindrande av smittsamma sjukdomar, kan individer 
som själva är drabbade dra viss nytta av, men den stora samlade positiva 
effekten faller på andra. I sådana situationer finns det skäl att utgå från att 
många personer inte efterfrågar adekvata vårdinsatser i den utsträckning 
som vore önskvärt från ett samhällsperspektiv. Denna typ av varor som 
samhället önskar producera i större mängder än vad de enskilda 
konsumenterna vill köpa till marknadspris kallas vanligtvis merit goods 
(5).    
 
Slutligen kan rådande oregelbundenhet och oförutsägbarhet på 
efterfrågan av vissa hälsovårdstjänster vara ett potentiellt problem när 
det handlar om att säkerställa ett tillräckligt omfattande utbud.  Hälso- 
och sjukvård innefattar beredskap för olika katastroftillstånd och andra 
ovanliga akuta skeenden som kan påverka vårdefterfrågan temporärt.  
 
Det är viktigt att notera att ingen av de egenskaper som beskrivs ovan är 
helt unika för hälso- och sjukvård. Tvärtom, det är relativt lätt att hitta 
andra typer av varor och tjänster förknippade med indirekt efterfrågan, 
asymmetrisk information, osäkerhet, externa effekter eller oregel-
bundenhet i efterfrågan. Däremot är förekomsten av alla av dessa 
egenskaper samtidigt relativt unik för hälso- och sjukvård. 
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PRIORITERINGAR AV SÄLLSYNTA SJUKDOMAR                                                  
JOHANNA WISS, LINKÖPINGS UNIVERSITET     

Detta är en sammanfattning av ett pågående doktorandprojekt inom 
medicinsk vetenskap med Per Carlsson som huvudhandledare 
 
Hälso- och sjukvårdens resurser är knappa och prioriteringar blir 
oundvikliga när beslut ska fattas om vilka nya teknologier som ska 
implementeras. Vanligen används en uppsättning kriterier för att vägleda 
prioriteringsbeslut. I Sverige har en etisk plattform tagits fram för att styra 
hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Den etiska plattformen utgår från 
tre principer: (i) människovärdesprincipen, (ii) behovs- och 
solidaritetsprincipen, och (iii) kostnadseffektivitetsprincipen. Trots denna 
vägledning ger vissa fall upphov till svåra etiska och ekonomiska 
dilemman. Till exempel, hur ska nya behandlingar avsedda för patienter 
med sällsynta sjukdomar, som är relativt dyra per hälsoeffekt, hanteras 
inom ramen för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården?  
 
Begreppet ’sällsynta sjukdomar’ används för en mängd olikartade 
sjukdomar som endast drabbar en liten andel av befolkningen. Inom EU 
definieras sällsynta sjukdomar som livshotande eller kroniskt nedsättande 
sjukdomar som drabbar färre än 5 per 10 000 individer. Tidigare har 
endast ett fåtal behandlingar funnits tillgängliga för att behandla dessa 
patienter – en konsekvens av att utvecklingskostnaden för att ta fram nya 
läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar är på samma nivå som 
för vanligare sjukdomar medan den potentiella marknaden ofta är för liten 
för att göra investeringen lönsam. Således så finns det få ekonomiska 
incitament för att investera i FoU för dessa behandlingar om inte särskilda 
incitament kan erbjudas läkemedelsbolag. 
 
För att hantera denna fråga antogs EUs förordning 141/2000 av 
Europeiska parlamentet och rådet år 2000. Denna förordning har visat sig 
vara framgångsrik i att erbjuda incitament för FoU och ett antal nya 
läkemedel har fått marknadsgodkännande av europeiska läkemedels-
myndigheten (EMA). Priserna och motsvarande kostnadseffektivitets-
kvoter för dessa behandlingar är ofta högre än vad som normalt skulle 
accepteras inom ramen för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården.  
 
Trots att särläkemedel ofta inte uppfyller kraven på kostnadseffektivitet 
enligt gängse normer så erbjuds många av dessa läkemedel i EUs 
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medlemsstater givet att de behandlar tillstånd med hög svårighetsgrad. 
Frågan som uppkommer är huruvida behandlingar avsedda för patienter 
med sällsynta sjukdomar ska prioriteras annorlunda. För att besluts-
processen ska anses vara rättvis och transparent är det viktigt att utreda 
dessa frågor och en diskussion behövs om hur olika kriterier ska vägas mot 
varandra när svåra prioriteringsbeslut ska fattas.  
 
Avhandlingsarbetet ämnar utforska olika aspekter av detta aktuella hälso- 
och sjukvårdsdilemma. Huvudsyftet är att analysera de specifika 
utmaningar som uppkommer när beslut ska fattas gällande behandlingar 
avsedda för patienter med sällsynta sjukdomar. Avhandlingen kommer att 
belysa de ekonomiska, etiska och psykologiska aspekter som potentiellt 
kan påverka dessa beslut. De olika aspekterna är nära sammankopplade 
och kommer att utredas mer i detalj i avhandlingens olika delstudier. 
 
Delstudie I undersöker effekterna av identifierbarhet vid resurs-
fördelningsbeslut, dvs. hur individer påverkas av att konfronteras med 
namn och bild på den/de patient(er) beslutet gäller. I särläkemedels-
debatten har det ibland framförts att patienter med sällsynta sjukdomar 
som presenteras i media kan väcka känslor och sympatier hos allmänheten 
och därmed få en större andel resurser. Fyra separata experiment 
genomfördes i Sverige och USA (N=2030) med en faktoriell 2x2 design. 
Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade ett prioriteringsdilemma där de 
blev presenterade ett val mellan att ge mässlingsvaccin till antingen ett 
barn eller fem barn. Dilemmana var identiska bortsett från vilka barn som 
identifierades. Resultaten visade att effekten av identifierbarhet kan 
variera, t.ex. var effekten av identifierbarhet negativ i Sverige medan den i 
USA hade en positiv effekt på allokeringsbeslut.  
 
Delstudie II och III undersöker allmänhetens preferenser för att ge 
särskild prioritet till patienter med sällsynta sjukdomar. Då särläkemedel 
i många fall inte uppfyller kraven på kostnadseffektivitet skulle högre 
tröskelvärden kunna accepteras om det visade sig att det fanns särskilda 
preferenser för sällsynthet.  
 
Syftet med delstudie II var att undersöka om det finns särskilda 
preferenser för att behandla patienter med sällsynta sjukdomar och om 
dessa preferenser påverkas av hur informationen presenteras i ett 
allokeringsscenario. Information presenterades: (i) på grupp vs. 
individnivå, (ii) med en patient som presenterades som anonym eller 
identifierad, (iii) med hälsovinsterna uttryckta i absoluta eller relativa 
termer, och (iv) som att ge eller neka patienten behandling. En postenkät 
skickades ut till ett slumpmässigt urval av den befolkningen bosatta i 
Östergötland. Totalt 3000 enkäter distribuerades och svarsfrekvensen var 
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42.7 % (n=1270). Enkäten innehöll fyra scenarion där de tillfrågade 
ombads välja mellan olika resursfördelningsalternativ - val mellan att 
behandla en vanlig sjukdom eller en sällsynt sjukdom. Tre versioner av 
enkäten skickades ut vilket möjliggjorde både inom- och mellangrupps-
jämförelser. Resultat visade att respondenter var mer villiga att behandla 
den vanliga sjukdomen snarare än den sällsynta. Det visade sig också att 
det sätt som informationen presenterades påverkade preferenser för 
sällsynthet. Till exempel ökade andelen respondenter som valde den 
sällsynta sjukdomen när behandlade patienter beskrevs i relativa termer 
snarare än i absoluta termer (proportion dominance). Identifierbarhet 
hade en negativ effekt på preferenser för sällsynthet. 
 
Syftet med delstudie III var att undersöka preferenser för att behandla 
patienter med sällsynta sjukdomar med kvalitativa metoder och att på så 
sätt få en fördjupad förståelse för vilka aspekter som påverkar preferenser 
för sällsynthet och vilka argument som förekommer för att ge särskild 
prioritet till dessa patienter. Fyra fokusgrupper genomfördes med 4-6 
deltagare i respektive grupp. Fokusgrupper möjliggör en dynamisk 
interaktion mellan deltagare där de gemensamt kan utveckla sina 
resonemang och tillsammans generera en bredare uppsättning idéer 
jämfört med individuella intervjuer. Deltagarna fick diskutera ett generellt 
prioriteringsdilemma samt två verkliga patientfall. Resultaten från 
fokusgruppen visar att deltagare lägger stor vikt vid tillståndets 
svårighetsgrad men också vid hur effektiv en behandling är. Om det endast 
fanns ett behandlingsalternativ ansågs detta vara ett argument för att 
tillåta en högre kostnad per effekt. Sällsynthet i sig ansågs generellt inte 
vara ett argument att ta hänsyn till vid prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården.    
 
Delstudie IV undersöker hur olika länder har hanterat frågan om icke-
kostnadseffektiva läkemedel till patienter med sällsynta sjukdomar. 
Expertintervjuer med beslutsfattare, samt representanter från patient-
organisationer och läkemedelsindustrin genomfördes i fem länder: 
Sverige, England, Norge, Nederländerna och Frankrike. Nästan för 
samtliga läkemedel som har fått särläkemedelsstatus samt erhållit 
tillstånd att få säljas på den europeiska marknaden har företaget fått bifall 
på ansökan om att ingå i respektive lands läkemedelsförmån (i de fall där 
en granskning varit aktuell). I praktiken innebär detta att de organ som 
fattar subventionsbesluten inte ger kostnadseffektivitet någon betydelse 
eller en liten vikt i besluten då särläkemedel sällan uppfyller de gängse 
normerna för vilken kostnad per effekt som brukar accepteras. Kriterier 
som ofta nämns för att motivera att betala ett högre pris är att det rör sig 
om mycket allvarliga och potentiellt livshotande sjukdomar och att ingen 
annan alternativ behandling finns att tillgå. System för hantering och 
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subvention av läkemedel skiljer sig åt mellan länder – vilket också leder 
till olika lösningar för särläkemedel. Exempel på sådana lösningar är 
individuella subventionsbeslut, subvention enligt en särskild ordning, 
prisförhandlingar med läkemedelsföretaget, villkorade beslut och 
uttolkning av etiska principer som möjliggör en extra hög betalningsvilja. 
 
Sammanfattningsvis påverkas prioriteringar av behandlingar avsedda för 
patienter med sällsynta sjukdomar av många olika aspekter. Det är viktigt 
att beslutsfattare är medvetna om dessa aspekter för att i högre grad sträva 
mot att fatta beslut som anses vara rättvisa, legitima och transparenta.  
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