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FÖRORD 
 
”Det demokratiska samtalet och människors acceptans av nödvändiga 
prioriteringar förutsätter kunskaper om på vilka grunder prioriteringar görs, 
vilka möjligheter man har som patient att påverka dessa och vilka vägar man 
kan gå om man inte är nöjd med den gjorda prioriteringen. Hälso- och 
sjukvården har en skyldighet att utveckla metoder för att sådan information 
finns tillgänglig både för den som är patienter idag och för den som kan 
förväntas bli patienter i framtiden.” 
 
Med detta citat, hämtat från den proposition som ligger till grund för riksdagens 
beslut om att infoga en etisk plattform för prioriteringar i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen, inleddes Prioriteringscentrums förra upplaga av 
rapporten om Nationell modell för öppna prioriteringar. Erfarenheterna av att 
använda sig av denna modell, har visat på ett behov av att ständigt försöka 
utveckla modellen för att leva upp till detta krav på öppenhet. Ju tydligare vi kan 
bli med hur modellen kan användas vid ett prioriteringsarbete, desto lättare blir 
det för både de som ska använda modellen men också för de som ska ta emot 
resultat att förstå grunderna för de prioriteringar som gjorts. Det är ett av 
huvudskälen till att vi nu återigen publicerar en reviderad rapport kring nationell 
modell där vi försöker förtydliga hur modellen ska förstås och användas.  
 
Ett annat skäl för varför det behövs en revidering är att vi uppfattar det som att 
hälso- och sjukvården ställts inför tuffare prioriteringar under de senaste åren. 
Det har aktualiserat frågor om hur den etiska plattformen för prioriteringar ska 
tolkas och hur dess operationalisering i form av en nationell modell kan se ut. 
Prioriteringarna kan handla om hur vården ska bedöma svårighetgrad, hantera 
nya dyra läkemedel för sällsynta tillstånd, hur vi ska bedöma värdet av kortare 
livsförlängning, hur patienter och närståendes sociala situation ska vägas in etc. 
När det gäller vissa av dessa frågor har det skett en utveckling av praxis inom 
delar av hälso- och sjukvårdssystemet som kan vara värt att lyfta fram 
(exempelvis när det gäller läkemedel för sällsynta tillstånd), inom andra har det 
uppstått osäkerhet kring hur plattformen ska tolkas i samband med konkreta 
prioriteringsarbeten där modellen använts. I föreliggande rapport har vi under 
arbetets gång därför försökt presentera olika möjliga tolkning där vi sedan 
genom en omfattande remissomgång hos landsting, professionsförbund, hälso- 
och sjukvårdsmyndigheter och patientföreningar fått inspel kring vilken tolkning 
som förefaller rimligast att hålla sig till. Vi ser det som värdefullt att nationell 
modell har fått en sådan ställning inom svensk hälso- och sjukvård att dess roll 
ses som en viktig nationell angelägenhet och vill betona att modellen och dess 
utformning inte är en angelägenhet endast för Prioriteringscentrum.  
  



 
 

 
 

Själva framtagandet av rapporten har skett i en arbetsgrupp bestående av Mari 
Broqvist och Lars Sandman (Prioriteringscentrum), Arvid Widenlou Nordmark 
(Socialstyrelsen) och Ulrike Edin (Region Skåne). Ett särskilt tack till Erik 
Åhlin och Yvonne Jangelind, Socialstyrelsen, för deras värdefulla insats i 
uppstarten av arbetet. Vi vill dock betona att det är Prioriteringscentrum som 
står som avsändare av rapporten vilket innebär att det är vi som i slutändan tar 
ansvar för de ställningstaganden som görs i rapporten. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de aktörer som med stort engagemang deltagit i 
den fortsatta utvecklingen av modellen. 
 
 
Linköping, september 2017 
Lars Sandman 
Professor, föreståndare Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
– ett verktyg för rangordning 
Prioriteringscentrum 
 
Med Nationell modell för öppna prioriteringar avses ett verktyg för systematisk 
rangordning av olika hälsotillstånd och dess åtgärder utifrån de riksdagsbeslut 
som finns om prioriteringar inom hälso- och sjukvård i Sverige. 
I korthet innebär det att modellen grundar sig på riksdagsbeslut om att 
förhållandevis mer resurser ska fördelas till effektiv vård till dem med stort 
behov av vård förutsatt att det finns en rimlig relation mellan patientnytta och 
kostnad och att människovärdet respekteras.  
 
Nationell modell är tänkt att tillämpas för att ta fram rangordningar: 
• av hälsotillstånd (såväl aktuell ohälsa/misstanke om ohälsa som risker för 

framtida ohälsa) kombinerat med dess åtgärder 
• på gruppnivå (d v s för rangordning av patientgrupper och/eller grupper med 

risk för framtida ohälsa) 
• både inom en patientgrupp med likartad ohälsa och mellan patientgrupper 

med olika typer av ohälsa 
• i första hand i offentligt finansierad hälso- och sjukvård som styrs av Hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL, men även inom annan vård och omsorg med 
hänsyn tagen till lagar som tillämpas där. 

 
Modellen ska däremot inte ses som ett verktyg för hur en prioriteringsprocess i 
sin helhet ska organiseras eller vad som är acceptabel behovstäckning eller 
acceptabla kostnadsgränser. Den typen av frågor måste besvaras lokalt/regionalt. 
 
Modellen består av följande steg: 
1. Bestämning av syfte och prioriteringsområde för rangordningen 
2. Identifiering av vad som ska rangordnas (s.k. prioriteringsobjekt) 
3. Bedömning av svårighetsgrad 
4. Bedömning av patientnytta  
5. Bedömning av kostnad i relation till patientnytta 
6. Värdering av kvalitet i underlagen för bedömningarna  
7. Sammanvägning och rangordning  

Rangordningen anges i en tiogradig skala där 1 utgör högst prioritet och 10 
lägst. Logiken i modellen bygger på att liten svårighetsgrad och liten 
patientnytta inte kan leda till hög prioritet.  

8. Presentation av rangordning och dess grunder  
 
Kontaktperson: Prioriteringscentrum@liu.se  
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SUMMARY 
 
National model for open priority setting within healthcare - a tool for ranking. 
Prioriteringscentrum  
 
The intention with the National Model for Transparent Prioritisation 
in Swedish Health Care is to provide a tool for systematic ranking of different 
health conditions and their interventions, based on the existing parliamentary 
decision on priority settings within healthcare in Sweden. In short, this means 
that the model is based on the parliamentary decision that more resources will be 
allocated for the effective care of those in great need of care, provided there is a 
reasonable relationship between patient benefit and cost, and that human dignity 
is respected. 
 
The national model is intended to be used to produce rankings: 
• of state of health (both for confirmed ill health/suspected ill health, as well as 

the risk of future ill health) combined with its interventions.  
• at group level (i.e. for ranking of patient groups and/or groups at risk of 

future ill health). 
• both within a patient group with similar ill health and between patient groups 

with different types of ill health. 
• primarily in publicly financed healthcare controlled by the Health and 

Medical Services Act, HSL, but also within other health and social care 
services, taking into account the applicable laws. 

 
The model should, on the other hand, not be seen as a tool for how a 
prioritisation process as a whole is organised, or what acceptable needs coverage 
or cost limitations should be. This type of question must be answered 
locally/regionally. 
 
The model comprises the following steps: 
1. Defining of purpose and area of prioritisation  
2. Identification of what should be ranked (so-called prioritisation object) 
3. Appraisal of severity 
4. Appraisal of patient benefit 
5. Appraisal of cost in relation to patient benefit 
6. Valuation of the quality in the basis for assessment 
7. Weighing and ranking 
Ranking is on a scale of ten where 1 represents the highest priority and 10 the 
lowest. The logic of the model is based on the fact that lesser severity and little 
patient benefit cannot give rise to high prioritisation. 
8. Presentation of ranking and its basis 
Contact: Prioriteringscentrum@liu.se 
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OM DENNA RAPPORT  
 
Som hälso- och sjukvårdspersonal ingår att utifrån sin professionella kunskap 
dagligen göra prioriteringar. Den här rapporten vänder sig till alla er som 
planerar att genomföra ett prioriteringsarbete och behöver ett verktyg för att 
rangordna olika tillstånd och åtgärder i någon typ av mer övergripande 
resursfördelningssituation. Kanske är du administratör i en landstingsledning, 
chef för en klinik eller en verksamhet, eller sjuksköterska, fysioterapeut, läkare 
eller på annan grund utsedd att leda ett prioriteringsarbete som ska göras i din 
verksamhet, i ditt landsting/region/kommun eller på myndigheten där du arbetar.  
 
Det verktyg som beskrivs i denna rapport kallas Nationell modell för öppna 
prioriteringar. Det är ett redskap som bygger på att kvalitativt väga samman 
aspekter som riksdagen sett som viktiga grunder för prioriteringar. 
Förhoppningen är att rapporten ska vara till hjälp för att förstå hur modellen är 
tänkt att fungera. Rapporten är indelad i tre delar. Del 1 (kapitel 1-3) ger dig 
som är intresserad av bakgrunden till modellen en kort historik och förklarar 
centrala begrepp. Där kan du också kortfattat läsa om de förarbeten och 
riksdagsbeslut modellen grundar sig på, framförallt den s k etiska plattformen 
för prioriteringar. Del 2 (kapitel 4-6) beskriver kortfattat kärnan i modellen och 
dess användningsområde. Del 3 (kapitel 7-14) är en sorts handbok med 
ambitionen att du som läsare ska kunna få en förståelse för hur de olika stegen i 
modellen kan tillämpas och varför de är utformade som de är.  
 
För dig som önskar ytterligare handledning finns även en guide på 
Prioriteringscentrums hemsida (https://liu.se/artikel/guide---prioriteringsarbete-
i-er-verksamhet). Där hittar du bland annat vanliga frågor och svar, korta 
instruktionsfilmer samt exempel på tillämpning av modellen inom olika 
områden. För dig som inte själv ska tillämpa modellen men vill veta lite mer om 
den finns där också broschyrmaterial med kortfattad information. 
 
Vi hoppas att dessa olika källor ska hjälpa dig i ditt arbete med prioriteringar. 
Att göra prioriteringar kommer dock aldrig att vara enkelt utan kommer alltid att 
vara beroende av värderingar likväl som olika sorters kunskap och genomtänkta 
processer. 
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Del 1: 
 

Begrepp, historik och centrala riksdagsbeslut 
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    Prioritering  
    Att prioritera innebär att rangordna olika alternativ. Rangordningen visar  
    vilka alternativ som ska sättas före och vilka alternativ som får stå tillbaka i 
    en resursfördelning. 
  

1. HUR BEGREPP ANVÄNDS I RAPPORTEN  
 
Prioritering är det mest centrala begreppet i denna rapport. 
 
  
 
    
 
 
 
Med resurser avses här allt som påverkar möjligheten att utföra en åtgärd inom 
hälso- och sjukvård och kan omfatta såväl ekonomiska, lokalmässiga, 
utrustningsmässiga och personella resurser (t ex olika sorters kompetens). Det 
finns dock flera aktiviteter inom hälso- och sjukvård som på olika sätt relaterar 
till fördelning av resurser och där benämningen blir viktig för att visa på vilken 
typ av aktivitet det gäller (Liss 2004). En entydig användning av begrepp som 
beskriver sådana aktiviteter är eftersträvansvärt både ur handlings- och 
kommunikationssynpunkt.  
 

Ransonering 
En aktivitet som begränsar möjligheten att optimalt1 tillgodose behov. 
Ransonering innebär alltid någon grad av försämring för de patienter som 
den riktas mot.  

 
 Effektivisering 

En aktivitet som tillgodoser behov till samma nivå som tidigare men med en 
lägre resursförbrukning än förut. Alternativt en aktivitet som bättre 
tillgodoser behoven med en resursförbrukning som är lika eller lägre än 
alternativen. En effektivisering innebär aldrig en försämring för de patienter 
som berörs. 

 
När det gäller begreppen prioritering, ransonering och effektivisering visar 
erfarenheten att språkbruket inom hälso- och sjukvård kan skilja sig åt.  
I Nationell modell för öppna prioriteringar används begreppet prioriteringar 
enbart för själva rangordningen. Beslut måste sedan tas om hur rangordningen 
ska påverka resursfördelningen i hälso- och sjukvården.   

                                           
1 Ett vårdbehov åtgärdas optimalt om insatsen resulterar i största möjliga behovsuppfyllelse, givet de 
kunskapsmässiga förutsättningar som finns vid tillfället (Liss 2004).  
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En rangordning kan klargöra vad som bör ransoneras likväl som vilken eller 
vilka flera möjliga investeringar eller satsningar som bör göras. I andra 
sammanhang kan en prioritering innebära ett val mellan endast två alternativ– 
att bestämma vilket vårdbehov som ska tillgodoses och vilket som inte ska 
tillgodoses. En prioritering kan med andra ord leda till beslut om 
resursfördelning på flera sätt. Mer om detta i kapitel 5 om att formulera syfte 
med prioriteringsarbete. 
 
Ett annat viktigt begrepp i samband med modellen är, vilket framgår av namnet, 
öppen prioritering. Som vi kommer att se längre fram så omfattar riksdagens 
riktlinjer om prioriteringar även att det ska råda öppenhet kring prioriteringar.  
 
 Öppen prioritering 
 En prioritering där prioriteringsbeslut, grunderna och konsekvenserna är 
 tillgängliga och kan förklaras för alla som önskar ta del av dem.  
 
I övrigt används begreppen patient och brukare fortsättningsvis synonymt och 
detsamma gäller begreppen åtgärd, insats och program. 
 
När begreppet modell används i denna rapport, är det Nationell modell för 
öppna prioriteringar som åsyftas. 
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2. HISTORIKEN BAKOM MODELLEN 
 2.1 En modell växer fram och utvecklas  
 
År 1992 initierade den dåvarande regeringen Prioriteringsutredningen, som 
hade uppdraget att ta fram förslag på etiska principer som skulle vägleda och 
ligga till grund för öppna diskussioner om prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård (Socialdepartementet 1995). Efter en remissomgång resulterade 
utredningens betänkande i regeringens proposition ”Prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården” (Socialdepartementet 1996/97). I propositionen redovisas vissa 
allmänna riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Efter 
beredning i Socialutskottet, Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU14, fattade 
riksdagen beslut om att ändra i Hälso-och sjukvårdslagen (tillägget kursiverat 
nedan), vilken trädde i kraft 1 juli 1997 (Lag 1997:142 om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen SFS 2017:30).  
 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. 
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård skall ges företräde till vården.  
    (SFS 2017:30) 

 
För att kunna tillämpa riksdagens riktlinjer för prioriteringar efterfrågades snart 
ett enhetligt arbetssätt att göra prioriteringar på. I samband med Socialstyrelsens 
arbete med de första nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård blev 
nödvändigheten av att tydliggöra metoden för prioriteringar än mer påtagligt. 
Redan i början av 2000-talet hade Landstinget i Östergötland utarbetat en 
modell för att operationalisera den etiska plattformen för prioriteringar 
(Landstinget i Östergötland 2004). Den utgjorde grunden för den fortsatta 
utvecklingen och den framtagna modellen blev i stort sett identisk med 
Östergötlands modell. En arbetsgrupp med företrädare från Socialstyrelsen, 
Prioriteringscentrum och Östergötland samt andra organisationer som arbetat 
med prioriteringar: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Södra 
sjukvårdsregionen2, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening 
och Vårdförbundet tog 2006 fram det ursprungliga förslaget till en rapport om 
en nationell modell för öppna prioriteringar. Förslaget förankrades hos 
myndigheter, yrkesförbund och personer med särskilda kunskaper inom 
området och en första rapport om modellen publicerades 2007 (Carlsson m fl 
2007).   

                                           
2 Södra sjukvårdsregionen består av Landstinget Blekinge, södra delen av Region Halland (kommunerna 
Halmstad, Laholm och Hylte) Region Kronoberg och Region Skåne. 
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Modellen gavs namnet nationell, inte för att den var ett myndighetsbeslut utan 
för att modellen syftade till att gynna ett likartat synsätt över landet kring vilka 
dimensioner som bör vägas in vid öppna prioriteringar för att på så sätt 
underlätta kommunikationen mellan olika aktörer. Begreppet vertikal användes 
för att modellen avsågs att tillämpas för prioriteringar inom olika 
sjukdomsgrupper. År 2011 genomförde Prioriteringscentrum och 
Socialstyrelsen en revidering av rapporten med en bred förankringsprocess 
(Broqvist m fl 2011). Den största förändringen var att modellen utvecklades till 
att kunna användas vid prioriteringar även mellan olika sjukdomsgrupper för att 
möjliggöra att riksdagens riktlinjer tillämpas i alla prioriteringsarbeten inom 
hälso- och sjukvård (det som ibland kallas för horisontella prioriteringar).  
 
 

2.2 Tanken bakom nuvarande revidering och dess framtagande 
 
Uppföljningar av riksdagens riktlinjer för prioriteringar har visat att den etiska 
plattformen har stöd inom hälso- och sjukvården bl a för att den uttrycker 
viktiga grundvärden (Riksrevisionen 2004, Prioriteringscentrum 2007). Dock 
poängterade regeringen redan 1996 vikten av att hålla diskussionen om 
prioriteringar och dess bakomliggande principer levande: 
 
 ”Det finns inga enkla svar på de svåra frågor som gäller prioriteringar. 
 Tvärtom väcker processen ständigt nya frågor…I direktiven till 
 Prioriteringsutredningen (Dir.1992:8) sades att en utredning av den karaktären 
 aldrig kan ge svar på alla svåra frågor som prioriteringsproblemen reser… 

Erfarenheter från andra länder visar att en öppen diskussion om prioriteringar 
dels är nödvändig men svår att föra och tar tid, dels att perspektiven på 
fastlagda principer och prioritering förskjuts allteftersom tiden går och arbetet 
får ett mer konkret innehåll i den praktiska vardagen. Ett synsätt blir 
därigenom aldrig en gång för alla givet. Ett prioriteringstänkande i hälso- och 
sjukvården är en ständigt pågående process där det hela tiden måste finnas 
beredskap att ompröva, finna nya vägar och former för arbetet.” 

             (Socialdepartementet 1996/60)  
 
Idag finns en omfattande erfarenhet av att tillämpa modellen i enskilda 
verksamheter, hela landsting och på myndighetsnivå, varav en hel del finns 
dokumenterat (bilaga 1). Vi vet idag mycket mer om vilka frågor som kan 
uppstå vid tillämpningen av modellen än vad som kunde förutses när modellen 
först togs fram. Likaså finns erfarenhet av att olika aktörer tolkar riktlinjer från 
riksdagen om prioriteringar på olika sätt vilket gör att praxis kan skilja sig åt. 
Det gäller bland annat hur bedömningen görs av vad som är ett svårare 
hälsoproblem i jämförelse med andra hälsoproblem och hur denna 
svårighetsgrad bör vägas in vid prioriteringen.  
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I linje med regeringens uttalande om behovet av en öppen diskussion har 
ambitionen hela tiden varit att modellen ska omprövas och uppdateras i takt 
med vunna erfarenheter av att genomföra prioriteringsarbeten. Ambitionen med 
den revidering som nu genomförts är att öka vägledningen för tillämpningen av 
modellen genom att ta fasta på dessa erfarenheter. Rapporten är ett resultat av 
en process där representanter från Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen 
gemensamt har tagit fram ett förslag. Representanter från Sveriges 
Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, 
Svenska Logopedförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Svensk 
Sjuksköterskeförening, Socialstyrelsens riktlinjearbete, Statens medicinetiska 
råd, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU), Rådet för nya terapier (NT-rådet, som 
har landstingsmandat att avge vägledande rekommendationer om 
förhållningssätt till nya läkemedelsterapier), Funktionsrätt Sverige3 samt 
projektledare för lokala prioriteringsarbeten har samlats och diskuterat 
rapportutkast. Alla landsting/regioner har beretts möjlighet att i remissform 
lämna synpunkter. Sammantaget lyftes värdet av att ha en gemensam modell för 
hur rangordningar kan genomföras i praktiken. Samtidigt framkom motstridiga 
ståndpunkter för hur de parlamentariska riktlinjerna som rör prioriteringar ska 
tolkas i praktiken (se sidan ”Revidering av nationell modell för öppna 
prioriteringar” på LiUs hemsida). Vi vill betona att Prioriteringscentrum tar 
ansvar för hur utformningen av modellen slutligen beskrivs i denna rapport. 
 
 

2.3 Förändringarna i sammandrag   
 
Själva modellen är fortfarande i sin grundkonstruktion oförändrad. De viktigaste 
förändringar som genomförts i 2017 års upplaga har framförallt med 
tillämpningen att göra och kan sammanfattas på följande sätt:  
− Modellens användningsområde har tydligare avgränsats till att vara ett 

verktyg för rangordning att användas för att skapa ett, av flera, underlag för 
prioriteringsbeslut. Avgränsningen innebär att modellen inte ska ses som ett 
verktyg för hur en prioriteringsprocess i sin helhet ska organiseras vad gäller 
styrning, deltagande, beslutsprocesser m m. 

− Bedömningen av svårighetsgrad har preciserats. Ett stöd i form av en 
svårighetsgradsmatris presenteras som kan användas för att möjliggöra mer 
transparanta och konsistenta bedömningar och också underlätta horisontella 
jämförelser. 

− Ett förhållningssätt vid bedömning av hälsotillstånd med misstanke om 
ohälsa eller risk för framtida ohälsa föreslås.   

                                           
3 Tidigare Handikapporganisationerna (HSO) . 
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− Kostnadseffektivitet uttrycks i termer av ”kostnad i relation till patientnytta” 
istället för som tidigare ”kostnad/effekt” för att understryka sambandet 
mellan bedömningarna i modellen.  

− Ett resonemang kring jämförelsealternativ har tillkommit.  
− Viss justering har gjorts i det arbetsblad som kan användas för att 

dokumentera bedömningarna i modellen.  
− Hållpunkter som kan tillämpas för rangordningen har införts, där 

svårighetsgraden föreslås styra hur hög prioritet som maximalt bör ges.  
− Ett tillvägagångssätt vid den sammantagna rangordningen förordas där 

svårighetsgraden utgör utgångspunkten.  
 

Vi vill poängtera att modellen i och med denna upplaga inte ska uppfattas som 
färdigutvecklad. Oaktat detta finns det många vinster med att aktörer inom 
hälso- och sjukvård fortsätter att arbeta på ett enhetligt sätt med prioriteringar.  
Förbättringsområden kan då diskuteras gemensamt och på så vis kan 
utvecklingen successivt drivas framåt. Modellen bör betraktas som ett levande 
verktyg som revideras i takt med att nya erfarenheter görs.  
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3. RIKSDAGSBESLUT OM PRIORITERINGAR – GRUNDEN 
FÖR NATIONELL MODELL FÖR ÖPPNA PRIORITERINGAR  
 
Nationell modell för öppna prioriteringar grundar sig på förarbeten med dess 
riktlinjer för prioriteringar samt lagar som beslutats av riksdagen, i första hand 
den etiska plattformen för prioriteringar (Socialdepartementet 1996/97, 
Socialutskottet 1996/97, SFS 2017:30). Då begreppet riksdagens riktlinjer 
används i denna rapport är det skrivningar hämtade från dessa förarbeten som 
avses om inget annat anges. Viss hänvisning kommer också att ske till annan 
lagstiftning och dess bakomliggande propositioner i de fall de innehåller 
riktlinjer om hur prioriteringar ska hanteras.  
 
Nedan hittar du en kort sammanfattning av de riktlinjer som modellen grundas 
på. En mer utförlig beskrivning finns i kapitlen om respektive steg i modellen. 
 
 

3.1 Den etiska plattformen med tillhörande riktlinjer för 
prioriteringar  
 
För att en prioritering ska uppfattas som rimlig och rättfärdig framhålls i 
riksdagens riktlinjer bl a vikten av att den är öppen och att den grundas på 
allmänt accepterade principer (Socialdepartementet 1996/60). Båda dessa 
uppfattningar har varit vägledande i utvecklingen av Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
3.1.1. Öppenhet 
När inte alla vårdbehov kan tillgodoses, vilket sällan är möjligt, framgår av 
riksdagens riktlinjer att det är rimligt att föra en öppen diskussion, för att 
tydliggöra grunderna för prioriteringar. Öppna prioriteringar står här för att 
prioriteringar, dess grunder och konsekvenser är tillgängliga och kan förklaras 
för alla som önskar ta del av dem. Öppenhet är förstås inget absolut tillstånd 
utan en skala av mer eller mindre öppna prioriteringar.  
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Syftet med öppenheten är enligt propositionen både att skapa acceptans för de 
prioriteringar och avgränsningar som är oundvikliga i vården men också att ge 
människor möjlighet att reagera och agera på de prioriteringar som görs: 
 
 ”Det demokratiska samtalet och människors acceptans av nödvändiga 
 prioriteringar förutsätter kunskaper om på vilka grunder prioriteringar görs, 
 vilka möjligheter man som patient har att påverka dessa och vilka vägar man 
 kan gå om man inte är nöjd med den gjorda prioriteringen. Hälso- och 
 sjukvården har en skyldighet att utveckla metoder för att sådan information  
 finns tillgänglig både för dem som är patienter idag och för dem som kan 
 förväntas bli patienter i framtiden.”  
          (Socialdepartementet 1996/60) 
 
I propositionen fokuserades på öppenhet gentemot befolkningen. Tillämpningen 
av modellen syftar dock även till att bidra till en större öppenhet mellan olika 
aktörer inom hälso- och sjukvården, för att, i en förlängning, skapa 
förutsättningar för att kunna förklara gjorda prioriteringar och dess grunder även 
för patienter och allmänhet. 
 
3.1.2 Accepterade principer 
Ett annat villkor som enligt propositionen underlättar förståelsen för 
nödvändigheten av att göra prioriteringar är att dessa grundas på allmänt 
accepterade principer (Socialdepartementet 1996/60). Val som görs i hälso- och 
sjukvården grundar sig alltid på värderingar av något slag. I 
Prioriteringsutredningen framhålls att de värderingar som styr både tillgången 
till hälso- och sjukvård och de prioriteringar som sker i princip måste kunna 
uppfattas som rättvisa av flertalet i befolkningen bl a för att vidmakthålla 
förtroendet och viljan att solidariskt finansiera den offentliga vården. I Sverige 
är det en s.k. etisk plattform som ska utgöra värderingsgrunden för 
prioriteringar i vården: 
  
 ”… om dessa [prioriteringar] utgår från en tydlig och allmänt accepterad etisk 
 plattform kan det underlätta allmänhetens och sjukvårdspersonalens förståelse 
 för de prioriteringar som måste göras och kan därmed bidra till att bevara 
 förtroendet för den samhällsfinansierade sjukvården, även när resurserna inte 
 räcker till för att tillgodose alla behov.”  
               (Socialdepartementet 1995)  
 
Dessa principer för prioriteringar är, enligt propositionen, ämnade att vara 
vägledande oavsett roll och ansvar inom hälso- och sjukvården:  
 

”… samma etiska principer bör vara styrande oavsett roll och ansvar inom 
hälso- och sjukvården.” 

             (Socialdepartementet 1996/60) 
  



12 
 

  

I propositionen framhålls att den dialog och det samarbete som krävs mellan  
beslutsfattare på olika nivåer främjas av ett gemensamt tänkande men att det för 
den skull fortfarande är viktigt att olika beslutsfattares roller och 
ansvarsområden tydliggörs. 
 
Den etiska plattformen för prioriteringar består av tre etiska principer 
(Socialdepartementet 1996/60): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Människovärdesprincipen fungerar som en överordnad princip som inte explicit 
finns med som ett steg i modellen men som måste beaktas i alla typer av 
prioriteringar som görs. Principen kan betraktas som en grundläggande 
likabehandlingsprincip som ger övergripande vägledning för vad som inte får 
avgöra prioriteringar av vård, såsom personliga egenskaper och funktioner i 
samhället. 
 
 ”Det relevanta vid prioriteringar är att människovärdet inte är knutet till 
 människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället utan till själva 
 existensen. Det är viktigt att slå fast att begåvning, social ställning, inkomst, 
 ålder etc. inte får avgöra vem som ska få vård eller kvaliteten på vården.”
              (Socialdepartementet 1996/60) 
 
Med personliga egenskaper avses i propositionen begåvning, social ställning,  
inkomst, ålder etc (Socialdepartementet 1996/60). I denna rapport kommer vi 
fortsättningsvis att använda oss av en uppdaterad terminologi hämtad från 
Världshälsoorganisationens hälsomodell, nämligen personliga faktorer och 
omgivningsfaktorer. Personliga faktorer handlar om personens ålder, kön, 
sociala status, livserfarenheter osv. medan omgivningsfaktorer utgör den 
fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och 
verkar (WHO 2002). 
  

DEN ETISKA PLATTFORMEN 
• Människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och samma 

rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 
 

• Behovs- solidaritetsprincipen, om prioriteringar måste ske bland 
effektiva åtgärder skall mer av vårdens resurser ges till de mest 
behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta 
livskvaliteten. 
 

• Kostnadseffektivitetsprincipen, vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt 
i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet eftersträvas.  
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Eftersom resurserna är begränsade måste människovärdesprincipen 
kompletteras med vägledande principer för resursfördelning. Behovs-
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen ger sådan vägledning. 
Enligt behovs-solidaritetsprincipen ska patientgrupper med större behov gå före 
patientgrupper med mindre behov. Det betonas att även nyttan behöver vägas in 
i detta eftersom man inte anses ha behov av sådant man inte har nytta av. 
Solidaritetsaspekten i principen uttrycker dels att vården bör eftersträva en lika 
tillgång till vård och ett lika utfall när det gäller hälsa och livskvalitet i 
befolkningen. Den innebär även att man måste bevaka så att behoven hos svaga 
grupper, dvs. grupper med nedsatt förmåga att ge uttryck för sina egna behov, 
behandlas på ett likvärdigt sätt som andra behovsgrupper.  
 
Riksdagens riktlinjer om etiska plattformen innebar att 
kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de båda andra principerna, men 
skiljer på behandling av enskilda patienter och vårdens verksamhet i stort:  
 
 ”Utskottet delar också regeringens bedömning att kostnadseffektiv  
 verksamhet är något eftersträvansvärt, eftersom det innebär att resurserna 
 används på bästa sätt och därigenom kan komma flera till del. Utskottet delar 
 bedömningen att kostnadseffektivitetsprincipen skall vara underordnad 
 människovärdes- och behovs-solidaritetsprincipen. Det är angeläget att skilja 
 på kostnadseffektivitet när det gäller behandling av enskilda patienter och när 

det gäller sjukvårdens verksamhet i stort. En kostnadseffektivitetsprincip som 
 gäller val mellan olika åtgärder för den enskilda patienten är således 

underordnad de båda andra principerna.”  
                (Socialutskottet 1996/97) 
 
När det gäller avvägningen mellan behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen ska riksdagens riktlinjer för prioriteringar, enligt 
Prioriteringsutredningen, tolkas så att patienter med svårare tillstånd ska kunna 
behandlas med åtgärder som kostar betydligt mer jämfört med dem som har 
mindre svåra sjukdomar om det finns verksamma åtgärder (Socialdepartementet 
1995).  
 

”Eftersom behovs-solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitets- 
principen skall svåra sjukdomar och väsentliga livskvalitetsförsämringar 
gå före lindrigare, även om vården av de svåra tillstånden drar 
väsentligt större kostnader.” 

          (Socialdepartementet 1995) 
 
I Nationell modell för öppna prioriteringar konkretiseras behovs-
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen i ett antal centrala 
komponenter. Behovs-solidaritetsprincipen omfattar både hälsotillståndets 
svårighetsgrad och patientnytta av åtgärd. Kostnadseffektivitetsprincipen 
omfattar både bedömning av patientnytta och kostnad (Figur 1).   



14 
 

  

  
Figur 1. Schematisk beskrivning av hur centrala komponenter i Nationell modell för 
öppna prioriteringar relaterar till den etiska plattformen för prioriteringar.  
 
 

3.2 Övrig lagstiftning  
 
Ett exempel på andra lagtexter och förarbeten i form av propositioner som också 
de innehåller riktlinjer för prioriteringar är de riktlinjer som finns i 
propositionen som föregick lagen om läkemedelsförmånen 
(Socialdepartementet 2001/2002). Där framgår att även subventionering av 
läkemedel ska följa principerna i den etiska plattformen. 

 
”De överväganden som blir aktuella vid bedömningen av om ett läkemedel skall 
subventioneras av offentliga medel måste utgå från de allmänna och 
övergripande mål och principer för hälso- och sjukvården som framgår av 
hälso- och sjukvårdslagen – människovärdesprincipen och 
behovssolidaritetsprincipen– samt de prioriteringsriktlinjer för hälso- och 
sjukvården som riksdagen har ställt sig bakom. I ljuset av dessa utgångspunkter 
bör en bedömning i varje enskilt fall ske rörande ett läkemedels 
kostnadseffektivitet. Vidare bör en bedömning ske rörande ett läkemedels 
marginalnytta. Ett läkemedel som ur ett samhälleligt helhetsperspektiv är 
kostnadseffektivt och minst likvärdigt i fråga om ändamålsenlighet 
jämfört med andra jämförbara behandlingsmetoder bör subventioneras med 
allmänna medel.” 
             (Socialdepartementet 2001/02:63 s 28 ) 
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I propositionen till lagen om läkemedelsförmåner betonas vidare att läkemedel 
fullt ut ska betraktas som en del av hälso- och sjukvården och ingå i 
huvudmännens samlade prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
(Socialdepartementet 2001/02:63).  
 
I propositionen som föregick patientlagen, som trädde i kraft 2015, tas ansvaret 
för prioriteringar upp. När det gäller resursfördelning i hälso- och sjukvården 
(vilket är den typ av prioriteringar som tillämpningen av modellen handlar om) 
sägs följande: 
 

”En annan utgångspunkt är att det är de medicinska professionerna, 
vårdgivarna och ytterst sjukvårdshuvudmännen som bär det medicinska 
ansvaret, liksom ansvaret för vilka prioriteringar som måste göras beträffande 
hur vårdens resurser ska utnyttjas.” 
               (Socialdepartementet 2013/14 s 36) 

 
Däremot påpekas i patientlagen att på individnivå ska patienten ges möjlighet 
att välja mellan olika behandlingsalternativ om dessa är i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet och rimliga givet den aktuella sjukdomen 
eller skadan och kostnaden för alternativen (SFS 2014:821). Likaså finns det 
skrivningar i patientlagen kring patienters möjlighet att söka öppen vård i annat 
landsting bekostat av hemlandstinget som kan ha indirekta effekter på 
prioriteringar eftersom det skapar ett tryck på harmonisering av de prioriteringar 
som görs i olika landsting (SFS 2014:821). 
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Del 2: 
 

Nationell modell för öppna prioriteringar 
och dess användningsområde 
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4. NATIONELL MODELL FÖR ÖPPNA PRIORITERINGAR  
 
Nationell modell för öppna prioriteringar kan översiktligt illustreras med 
följande figur (Figur 2):  
 
 

 
 
Figur 2. Stegen i Nationell modell för öppna prioriteringar. 
 
 
De olika stegen följer inte en, i alla delar, linjär arbetsgång. Det är vanligt att 
behöva gå fram och tillbaka mellan de olika stegen innan rangordningen kan 
göras. Kortfattat innebär modellen följande: 
 
1. Bestämning av syfte och prioriteringsområde för rangordningen 
Första steget i modellen innebär att bestämma syftet med rangordningen och 
inom vilket område (verksamhet, sjukdomsgrupp, landsting etc) rangordningen 
ska skapas. 
 
2. Identifiering av vad som ska rangordnas (s k prioriteringsobjekt) 
Det som ska rangordnas anges alltid som kombinationer av olika hälsotillstånd 
och åtgärder – så kallade tillstånd-åtgärdspar. Tillstånd kan stå för en 
konstaterad ohälsa eller en misstanke/risk för ohälsa. Åtgärd kan avse alla 
insatser inom hälso- och sjukvård som riktas mot patienter inom medicinsk 
behandling, omvårdnad, rehabilitering och habilitering. 
Hur detaljerade beskrivningar som behövs avgörs av syftet med rangordningen. 
 
3. Bedömning av svårighetsgrad 
Bedömningen avser hur svårt ett tillstånd är för de flesta som drabbas innan 
åtgärden i tillstånd-åtgärdsparet satts in. Bedömningen omfattar dels aktuellt 
hälsotillstånd vad det gäller funktionsnedsättning (fysiskt och psykiskt), 
aktivitetsbegränsning (praktiska konsekvenser), delaktighetsinskränking 
(sociala konsekvenser), frekvens och varaktighet av besvären. Bedömningen 
omfattar även risk för framtida ohälsa och för tidig död. Skalan mycket stor, 
stor, måttlig eller liten svårighetsgrad används.  
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4. Bedömning av patientnytta  
Patientnyttan bedöms utifrån hur mycket hälsa som vanligen vinns med en 
åtgärd för det tillstånd som ingår i tillstånd-åtgärdsparet. Ju större 
svårighetsgrad, desto större patientnytta är möjlig att uppnå beroende på hur 
effektiv åtgärden är. En åtgärds patientnytta relateras på olika sätt till någon 
alternativ åtgärd (vad som i modellen kallas jämförelsealternativ). 
Bedömningen omfattar förväntad effekt på aktuella hälsotillståndet och på 
eventuella framtida risker för ohälsa balanserat mot eventuella biverkningar och 
komplikationer med själva åtgärden. Patientnyttan anges i skalan mycket stor, 
stor, måttlig, liten eller ingen. 
 
5. Bedömning av kostnad i relation till patientnytta 
I valsituationer mellan åtgärder utgör kostnadseffektiviteten skillnaden i både 
kostnader och patientnytta mellan dessa. Skalan mycket hög, hög, måttlig eller 
låg kostnad i relation till patientnytta används i modellen. 
 
6. Värdering av kvalitet i underlagen för samtliga bedömningar 
I modellen ingår också att värdera och redovisa kvaliteten på underlagen för 
bedömningarna av svårighetsgrad, patientnytta och kostnad i relation till 
patientnyttan.  
 
7. Sammanvägning och rangordning  
Bedömningarna av svårighetsgrad, patientnytta, kostnad i relation till 
patientnytta och kvaliteten på underlagen sammanvägs kvalitativt till en 
rangordning. Rangordningen anges i en tiogradig skala där 1 utgör högst 
prioritet och 10 lägst. Logiken i modellen bygger på att låga värden på 
svårighetsgrad och patientnytta inte kan leda till hög prioritet. 
 
8. Presentation av rangordning och dess grunder  
Att tillämpa modellen innebär att rangordningen och dess grunder ska kunna 
redovisas för den som önskar ta del av prioriteringen. Formen för presentationen 
måste anpassas till aktuell målgrupp. 
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För att skapa systematik under arbetets gång kan ett arbetsblad användas där 
bedömningarna dokumenteras som underlag för rangordningen (Figur 3). Den 
exakta utformningen kan variera något beroende på prioriteringssituation och 
göras i den form som passar er bäst (t ex Exceldokument) men de komponenter 
som finns med i arbetsbladet ska alltid beaktas då modellen tillämpas.  
 
 

 
Figur 3. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
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  Med nationell modell för öppna prioriteringar avses ett verktyg för  
  systematisk rangordning av olika hälsotillstånd och dess åtgärder utifrån de 
  riksdagsbeslut som finns om prioriteringar inom hälso- och sjukvård i  
  Sverige. 

5. ETT RANGORDNINGSVERKTYG – TILL VAD?   
 
Alla aktörer i vården måste förhålla sig till de riksdagsbeslut som finns om 
prioriteringar. Hänsyn måste alltid tas till hur svårt ett hälsotillstånd kan anses 
vara, vilken patientnytta en åtgärd gör och om kostnaden för åtgärden är rimlig i 
relation till den patientnytta som vinns. På vilket sätt man gör detta kan variera 
beroende på vilken kontext och prioriteringssituation det gäller – allt ifrån en 
daglig medvetenhet om att dessa principer gäller till mer systematiska 
prioriteringsarbeten som implementeras i verksamheten. Det är framförallt i den 
senare kontexten som prioriteringsmodellen som beskrivs i denna rapport har 
sin plats.  
 
Att genomföra ett prioriteringsarbete är ofta en komplex process där inte minst 
tilliten mellan olika aktörer är en viktig byggsten. En del i ett sådant 
prioriteringsarbete handlar om att ta fram olika typer av beslutsunderlag för de 
prioriteringar och den resursfördelning som ska göras (satsningar, 
ransoneringar, omfördelningar etc). Det är som ett verktyg för att ta fram ett 
sådant beslutsunderlag som modellen framförallt har sin roll:  
 
 
     
 
    
 
 
I korthet innebär det att modellen grundar sig på riksdagsbeslut om att 
förhållandevis mer resurser ska fördelas till effektiv vård till dem med stort 
behov av vård förutsatt att det finns en rimlig relation mellan patientnytta och 
kostnad och att människovärdet respekteras.  
 
Nationell modell är tänkt att tillämpas för att ta fram rangordningar: 
• av hälsotillstånd och dess åtgärder 
• på gruppnivå (d v s för rangordning av patientgrupper och/eller grupper med 

risk för framtida ohälsa) 
• både inom en patientgrupp med likartad ohälsa och mellan patientgrupper 

med olika typer av ohälsa. 
 
  



22 
 

  

Det är också viktigt att slå fast vad modellen inte föreskriver och som 
följaktligen inte kommer att beskrivas i denna rapport: 
• hur arbetet med att tillämpa modellen ska organiseras när det gäller 

tidsplaner, deltagare, ledning, hur det ska synkroniseras med andra 
beslutsprocesser för prioritering (t ex budgetprocesser) eller hur beslut ska 
fattas och implementeras 

• hur åtgärderna som rangordnas bör utföras i detalj. Detta sker lämpligast i 
kompletterande aktiviteter såsom t ex framtagande av behandlingsriktlinjer 
och identifiering av adekvata väntetider 

• vilka beslut och specifika konsekvenser som ska bli följden av en 
rangordning. Detta måste, i vårt decentraliserade hälso- och 
sjukvårdssystem, besvaras regionalt eller lokalt 

• gränser för vad som är acceptabel behovstäckning eller acceptabla 
kostnadsgränser 

• att vissa hälsotillstånd ska ges hög prioritet generellt: 
 

”De riktlinjer som regeringen lägger fram i propositionen och som utskottet 
ställer sig bakom låter sig inte förena med någon lista där vissa sjukdomar 
generellt prioriteras före andra 

(Socialdepartementet 1996/60) 
 

Som underlag för prioriteringsbeslut behöver troligen en rangordningslista 
grundad på modellen kompletteras med olika typer av konsekvensbeskrivningar 
t ex vad olika prioriteringar kan komma att innebära för sjukvårdsbudgeten, 
sjukvårdsstrukturen och vilka etiska konsekvenser i övrigt som t ex en 
ransonering4 kan tänkas få. 
 
För dig som vill läsa mer om erfarenheter av hur prioriteringsarbeten kan 
organiseras och genomföras se referenser i bilaga 1.  
 
 

5.1 Rangordning av grupper, inte individer  
 
Nationell modellen är tänkt att användas som rangordning för hälsotillstånd och 
dess vårdåtgärder på gruppnivå. En prioriteringsordning som tagits fram för 
grupper av patienter utgör dock indirekt vägledning och stöd även för beslut 
som rör enskilda patienter, även om bedömningen av den enskilda patientens 
behov kan leda till avsteg från en sådan generell ordning (Socialdepartementet 
1996/60).   

                                           
4 Mer om sådan etisk analys finns att läsa på Prioriteringscentrums hemsida https://www.imh.liu.se/halso-och-
sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/publikationer/ovrig-dokumentation/1.340268/2012-pm-ransonering.pdf 
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”Varje fall är unikt och måste bedömas utifrån den enskilde patientens behov 
och de unika förutsättningarna i just den situationen, men med vägledning av 
genomtänkta etiska grundprinciper.” 
         (Socialdepartementet 1996/60)   
 

Detta förhållningssätt är sedan länge väl etablerat i fråga om 
behandlingsriktlinjer i olika typer av vårdprogram, där allmänna 
rekommendationer om behandling vid behov måste anpassas till varje unik 
individ utifrån en professionell kunskap och patientens egen uppfattning av sin 
situation. Avstegen får dock inte gå på tvärs mot riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar vilka ska vägleda prioriteringar på alla nivåer i hälso- och 
sjukvården; från den politiska nivån till prioriteringar som rör den enskilda 
patienten. 
 
Som komplement till modellen som tillämpas på gruppnivå har det även 
utvecklats ett s k beslutsstöd för prioriteringar på individnivå, så här långt 
prövat inom hjälpmedelsområdet (Winberg m fl 2014).  
 
 Nationell modell för öppna prioriteringar kan tillämpas såväl för 
 prioriteringar inom en patientgrupp som mellan olika patientgrupper eller 
 verksamheter.  
 
Ibland förekommer begreppen vertikala och horisontella prioriteringar för att 
beskriva olika typer av prioriteringar, vilket dock inte är helt oproblematiskt. 
Vertikala prioriteringar handlar traditionellt sett om relativt likartade val inom 
en sjukdomsgrupp, en verksamhet eller av åtgärder som utförs av en 
yrkesgrupp. Val måste också göras mellan olika hälsotillstånd, olika 
verksamhetsområden och olika professioners insatser. Vårdbehov hos grupper 
med kroniska sjukdomar kan behöva jämföras med vårdbehov hos en relativt 
sett frisk patientgrupp med lindrigare åkommor. Ju större skillnader i de 
tillstånd som ska jämföras desto mer horisontella prioriteringar brukar man tala 
om. Vad som kan anses som mer eller mindre likartade val kan dock uppfattas 
på olika sätt vilket gör begreppen svåra att strikt avgränsa från varandra. 
 
Även om tillämpningen av modellen är densamma oavsett vilken/vilka 
patientgrupper den riktas mot så ställs av naturliga skäl olika sorters krav på 
dem som ska tillämpa den beroende på situation. Till exempel kräver troligen 
prioriteringsprocesser som spänner över många olika typer av hälsoproblem och 
åtgärder i ett landsting/region mer utförligt beskrivna underlag för de olika 
bedömningar som ingår i modellen, jämfört med prioriteringssituationer där det 
är mer troligt att de som ska besluta om en prioriteringsordning själva arbetar i 
och har kunskap om prioriteringsområdet.  
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5.2 Olika valsituationer  
 
Att rangordna alternativ kan vara aktuellt i olika typer av resursfördelnings-
situationer inom hälso- och sjukvård. Förenklat kan de val man har att göra vid 
en rangordning beskrivas på följande sätt: 
 
1. Att välja mellan att införa en ny åtgärd för ett givet tillstånd eller inte 

Här handlar det om en avgränsad prioriteringssituation med ett hälsotillstånd 
där man överväger om man ska införa en ny åtgärd som komplement eller 
alternativ till existerande åtgärder. Beslutet handlar här om den nya åtgärden 
ger tillräckligt mervärde för att införas i relation till de åtgärder som används 
i nuläget. Utmärkande är att valet har karaktären av en ja-nej situation. 
 

2. Att för ett och samma hälsotillstånd rangordna flera olika åtgärder 
I denna valsituation handlar det om att bland redan etablerade åtgärder (två 
eller flera) för ett hälsotillstånd besluta vilken/vilka som i första hand, andra 
hand etc. bör utföras för ett visst hälsotillstånd (utan att de andra alternativen 
nödvändigtvis ransoneras). 
 

3. Att för flera olika hälsotillstånd rangordna flera olika åtgärder 
I den sista valsituationen måste beslut fattas om hur olika tillstånd-åtgärdspar 
ska rangordnas i förhållande till varandra för att veta vad som ska tilldelas 
mer respektive mindre resurser.  
 

De bedömningar som görs i modellen är utformade för att i största möjliga mån 
underlätta prioriteringar mellan många olika typer av ohälsa och dess åtgärder.  
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6. VAR KAN DEN NATIONELLA MODELLEN ANVÄNDAS?  
 
Nationell modell är konstruerad för att användas: 
• I alla typer av offentligt finansierad hälso- och sjukvård som styrs av hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30), såväl inom landsting/regioner, 
kommunal som privat driven hälso- och sjukvård för medicinsk behandling, 
omvårdnad, rehabilitering och habilitering och alla åtgärder inom dessa 
områden: hälsofrämjande, prevention, undersökning och analys/diagnostik, 
behandling, egenvård5, uppföljning och palliation. 
 

Den kan även användas: 
• I annan vård och omsorg som t ex tandvård och socialtjänst men då med 

hänsyn tagen till de specifika lagar som reglerar dessa områden. 
 

Modellen är ursprungligen framtagen för att tillämpas inom hälso- och sjukvård 
och det är där den huvudsakligen tillämpats så här långt. I bilaga 2 ges ett 
exempel på olika sammanhang modellen använts i. Låt oss istället kommentera 
det som har att göra med tillämpning inom andra fält. 
 
 

6.1 Tillämpning inom tandvården  
 
Inom tandvårdsområdet gäller Tandvårdslagen (SFS 1985:125) och Lagen om 
statligt tandvårdsstöd (SFS 2008:145 ). Dessa har inte explicita skrivningar som 
motsvarar den etiska plattformen i HSL (SFS 2017:30), men inte heller något 
som motsäger att ett sådant förhållningssätt tillämpas. På tandvårdsområdet 
finns nationella riktlinjer framtagna med stöd av Nationell modell för öppna 
prioriteringar (Socialstyrelsen 2011). 
 
 
  

                                           
5 Med egenvård avses i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom 
hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv kan utföra. Den egenvård som patienten utför själv eller 
med hjälp av någon annan som inte är hälso- och sjukvårdspersonal räknas inte som hälso- och sjukvård och 
omfattas därmed inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är hälso- och sjukvårdens bedömning, 
planering och uppföljning att betrakta som hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2009). 
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6.2 Tillämpning inom socialtjänst och LSS-verksamhet 
 
Inom kommunal omsorg, som omfattar en rad olika områden, gäller framförallt 
Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) och Lag om särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). I motsats till hälso- och 
sjukvårdens område saknas det ett explicit riksdagsbeslut kring prioriteringar 
för de verksamheter som regleras av dessa lagar.  
 
Det förefaller dock finnas både likheter och skillnader i relation till hälso- och 
sjukvården, men även mellan SoL och LSS. Den grundläggande inställning om 
likabehandling och icke-diskriminering som kommer till uttryck i 
människovärdesprincipen förefaller finnas även när det gäller socialtjänst och 
LSS-verksamhet. Det finns dock skillnader mellan SoL, LSS och HSL när det 
gäller hur konkreta aspekter vägs in. HSL förefaller inte tillåta hänsyn till 
kronologisk ålder, social situation och vilket ansvar man har för sin situation, 
något som däremot delvis förefaller vägas in både i SoL och LSS. I alla lagar 
spelar personens behov en viktig roll, men även här finns skillnader. Inom HSL 
ställs behoven i relation till god hälsa och man förutsätter att det görs en 
gradering av storleken på behovet. När det gäller SoL och LSS, som båda kan 
ses som rättighetslagstiftningar, förefaller man ha rätt att få sitt behov 
tillgodosett (om det inte kan tillgodoses på annat sätt) och det görs ingen 
gradering av storleken på behovet. Här finns det alltså inget direkt stöd för att 
prioritera mellan olika behov. I förarbetena till SoL uttrycks det på följande sätt: 
 

”Alla personer ska ha rätt till insats efter behov. Ingen grupps behov ska vara 
starkare skyddat än andras”.  
                   (Socialdepartementet 2000/01) 

 
Skillnaden mellan SoL och LSS är nivån på vad man har behov i relation till, i 
det förra fallet skälig levnadsnivå och i det senare goda levnadsvillkor. LSS 
förefaller alltså vara mer ambitiös än vad SoL är. I både SoL och LSS saknas 
dock skrivningar kring vikten av att ställa kostnader för insatser i relation till 
deras nytta, något som återfinns i HSL. 
 
Framförallt SoL lämnar ett visst utrymme för att prioritera mellan olika metoder 
och arbetssätt som var för sig kan tillgodose behoven. Vid val av alternativa 
åtgärder ska den åtgärd som bäst främjar de mål som anges i SoL ges högst 
prioritet. En rangordning av alternativa metoder för att tillgodose personer med 
likartade behov, baserad på underlag om metodernas effekter och underlag om 
deras kostnader, kan då fungera som beslutsstöd för kommunerna. 
Rangordningen kan även ses som en del i arbetet med att fortsätta utveckla 
socialtjänsten mot att bygga på evidensbaserad praktik.  
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demenssjukdomar respektive 
schizofreni är exempel på områden där modellen tillämpats på både hälso- och 
sjukvård och kommunal omsorg, dvs. för verksamheter under både HSL och 
SoL (Socialstyrelsen 2016, Lund 2010, Lund 2015).  
 
 

6.3 Tillämpning inom verksamheter som ej är vård och omsorg  
 
Det finns exempel på landstingsövergripande prioriteringsarbeten där modellen 
använts även i verksamheter inom hälso- och sjukvården som inte har vård som 
primär uppgift, till exempel inom allmän service och administration. För att 
behålla logiken i analysarbetet och i största möjliga mån möjliggöra jämförelser 
av förslag till prioriteringar inom landstinget har aktörerna utformat förenklade 
varianter av modellen (Waldau 2008).  
 
Det finns också exempel på att modellen anpassats till annan kommunal 
verksamhet än vård- och omsorg. Motala kommun är den första kommunen i 
Sverige som på en övergripande nivå och på ett systematiskt sätt, tagit sig an 
prioriteringar med utgångspunkt från modellen. Modellen används i en 
modifierad form, kopplad till politiska mål, som stöd för att fördela resurser, 
både inom och mellan olika typer av förvaltningar (Bäckman & Krevers 2017). 
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7. BESTÄMMANDE AV SYFTE OCH 
PRIORITERINGSOMRÅDE  
 
Nedan beskrivs det första steget i Nationell modell för öppna prioriteringar, att 
precisera syftet med rangordningen och utifrån det bestämma vad 
rangordningen ska omfatta.  
 
 

7.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer  
 
Att all resursfördelning ska följa riksdagens riktlinjer för prioriteringar är förstås 
ett grundläggande mål med ett prioriteringsarbete. Utöver detta ingår inte något 
givet syfte i modellen utan varje aktör måste själva precisera syftet med den 
prioriteringssituation som modellen ska användas i.  
 
Viss hälso- och sjukvård är reglerad genom lagstiftning t ex rättspsykiatrisk 
vård. En utgångspunkt i riksdagens riktlinjer är att vård som är reglerad genom 
lagstiftning ska anses vara garanterad resurser (Socialdepartementet 1996/60). 
Att en verksamhet är garanterad resurser innebär dock inte att prioriteringar inte 
kan göras inom detta område.  
 
 

7.2 Att bestämma syfte och prioriteringsområde 
 
Ett prioriteringsarbete där modellen ska tillämpas bottnar ofta i att den 
resursfördelningsprocess som tidigare tillämpats i en verksamhet/ i ett 
landsting/region på något sätt upplevs problematisk eller otillräcklig. Outtalade 
prioriteringar i strid med den etiska plattformen för prioriteringar, olika praxis 
och därmed ojämlik vård eller beslutsunderlag för prioriteringar som är svåra att 
jämföra kan vara exempel på sådan problematik. Att definiera vad man i första 
hand vill uppnå med ett mer systematiskt prioriteringsarbete är en viktig start på 
ett sådant arbete. 
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7.2.1 Syfte med ett prioriteringsarbete 
Ett prioriteringsarbete där modellen används som ett av underlagen kan 
exempelvis syfta till: 
• att ge beslutsstöd till vårdpersonal vid prioriteringar i det dagliga vårdarbetet 
• att kvalitetssäkra det utbud som erbjuds i en verksamhet  
• att införa nya åtgärder och/eller behovsgrupper6 
• att omfördela resurser 
• att genomföra ransoneringar. 
 
Behovet av tydliga prioriteringar i vardagen kan bli särskilt uppenbart i 
situationer då en verksamhet tillfälligt eller mer varaktigt får brist på resurser. 
Det kan t ex gälla vid sjukfrånvaro, semestertider, vakanser eller andra 
situationer med personalbrist där man önskar säkra upp att insatserna riktas mot 
patientgrupper med störst vårdbehov. Det kan också vara frågan om andra typer 
av höga belastningar med stor patienttillströmning som t ex i influensatider. I 
den här typen av situationer kan någon form av gemensamt beslutsstöd gällande 
prioriteringar efterfrågas. 
 
Ibland kan t ex mer genomgripande förändringar av vårdbehov göra att 
verksamheter önskar genomlysa hela eller delar av sin verksamhet för att 
säkerställa att det utbud av åtgärder som erbjuds patienterna motsvarar de 
vårdbehov som finns. Sådana situationer behöver inte vara förknippade med 
minskade eller ökade resurser utan mer syfta till en slags kvalitetssäkring. 
 
I en situation av tillskott på resurser kan det bli fråga om att prioritera hur 
beslutfattaren vill fördela tillskottet. En rangordning av hälsotillstånd och dess 
vårdåtgärder kan då syfta till att skapa underlag för beslut om att ge de nya 
resurserna till de områden/åtgärder som rangordnats högst. Det kan också 
handla om att omfördela befintliga resurser mellan olika verksamheter. 
Underlag behöver då tas fram för vad som är lågt prioriterat i förhållande till det 
med högre prioritet. Då nya metoder eventuellt ska introduceras, behöver dessa 
ställas i relation såväl till varandra som till de åtgärder som redan utförs i 
vården. 
 
I tider av besparingar kan syftet med ett prioriteringsarbete vara att identifiera 
vad som bör bli föremål för ransonering, d v s en begränsning av verksam vård. 
Ransonering kan ske på flera olika sätt (tidsransonering i form av väntetider, 
kvalitetsförsämringar, indikationsändringar, bortval m m). I enlighet med 
riksdagens riktlinjer bör ransoneringarna börja med det som är lägst rangordnat.   

                                           
6 Ett exempel på en ny behovsgrupp är då ensamstående kvinnor 1 april 2016 fick möjlighet till insemination av 
donator inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. 
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Arbetet med att tillämpa modellen kan ge flera sidoeffekter utöver det som 
egentligen är syftet med att tillämpa modellen. Bland annat kan åtgärder 
identifieras som saknar effekt, eller medför för stora risker eller biverkningar i 
relation till nyttan (mer om s k icke-göra i kapitel 11). En utmönstring av detta 
slag kräver dock inte att modellen används – åtgärder utan effekt bör utmönstras 
oavsett svårighetsgrad hos de tillstånd de används för och avsett vilken kostnad 
de har. 
 
7.2.2 Att bestämma prioriteringsområde 
 
 Med prioriteringsområde avses det område inom vilket en rangordning 
      skapas. Området kan t ex omfatta: 

• från en enda till många olika behovs- eller sjukdomsgrupper (t ex 
riskgruppen överviktiga, strokepatienter)  

• från endast ett verksamhetsområde (t ex habilitering, hemsjukvård, 
primärvård eller intensivvård) till ett helt landsting/region 

 
I modellen förespråkas inte hur ett prioriteringsområde bäst avgränsas, d v s vad 
prioriteringsarbetet ska omfatta. Det är istället syftet som måste styra vilket 
område som ska bli föremål för rangordningen.  
 
Ett prioriteringsområde kan variera i omfattning. Mest begränsat kan det 
omfatta en enda professions åtgärder för en specifik behovsgrupp inom ett 
specifikt verksamhetsområde (t ex sjuksköterskors insatser för bensårspatienter i 
primärvård). Ett prioriteringsområde kan också utgöras av ett helt 
landstings/regions eller en kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet 
omfattande olika behovsgrupper, professioner och verksamheter.  
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8. IDENTIFIERING AV PRIORITERINGSOBJEKT  
 
En prioritering innebär alltid en rangordning av något, d v s ett val mellan två 
eller flera alternativ. För att kunna göra en rangordning måste det som ska 
rangordnas identifieras och beskrivas. Det som rangordnas benämner vi här 
prioriteringsobjekt.  
 
 

8.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
Vad säger då riksdagens riktlinjer om vad som ska bli föremål för 
prioriteringar? 
 
8.1.1 Hänsyn både till hälsotillstånd och åtgärd 
En central tolkning som ligger till grund för modellen är att tillämpningen av 
riksdagens riktlinjer kräver att en prioritering omfattar både en bedömning av 
hälsotillståndet (sjukdom, framtida hälsorisker etc) och hälso- och sjukvårdens 
åtgärder.  
 
Att endast rangordna olika hälsotillstånd innebär att hänsyn tas till tillståndens 
svårighetsgrad (vilket är en viktig del av behovs-solidaritetsprincipen) men inte 
till patientnyttan med olika åtgärder (som är en del av såväl behovs-
solidaritetsprincipen som kostnadseffektivitetsprincipen). Att bara rangordna 
olika åtgärder är inte heller tillräckligt. Eftersom åtgärder har olika patientnytta 
vid olika tillstånd och tillstånden dessutom har olika svårighetsgrad kan en och 
samma åtgärd få olika rangordning beroende på vilket tillstånd det riktas mot. 
Detta är anledningen till att de fyra prioriteringsgrupperna7, som fanns med i 
regeringens proposition och uttrycktes antingen som sjukdomstillstånd eller i 
termer av åtgärder, inte är del av modellen.  

 
”Såväl akuta som kroniska sjukdomar kan variera i svårighetsgrad från tid till 
annan hos samma patient och därmed vårdbehovet.”                     

         (Socialdepartementet1996/60) 
    

Det viktiga för en prioritering är med andra ord inte diagnos eller sjukdom utan 
det specifika tillstånd det rör sig om och vilket vårdbehov det ger upphov till. 

                                           
7 Prioriteringsgrupp I (vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till 
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i 
livets slutskede, vård av människor med nedsatt autonomi) 
Prioriteringsgrupp II (prevention, habilitering/rehabilitering) 
Prioriteringsgrupp III (vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar) 
Prioriteringsgrupp IV (vård av andra skäl än sjukdom eller skada) 
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8.1.2 Personliga faktorer och omgivningsfaktorer 
I riksdagens riktlinjer gjordes bedömningen att det är en form av diskriminering 
och oförenligt med människovärdesprincipen att generellt låta behoven stå 
tillbaka enbart på grund av kön, ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och 
sociala förhållanden. Det är däremot förenligt med människovärdesprincipen att 
ta hänsyn till dessa egenskaper om de begränsar nyttan med vårdens åtgärder 
eller är en indikator på att det finns speciella vårdbehov (Socialdepartementet 
1996/60).8  
 
När det gäller ålder skiljer propositionen på biologisk och kronologisk ålder, 
där biologisk ålder kopplas till en persons fysiologiska förutsättningar att 
tillgodogöra sig behandling medan kronologisk ålder kopplas till födelsedatum 
(Socialdepartementet 1996/60). Det är ett avsteg från människovärdesprincipen 
att särbehandla någon enbart på grund av kronologisk ålder eller att låta ålder i 
sig vägleda prioriteringen. En äldre eller yngre patientgrupp kan inte ges 
företräde bara i egenskap av att vara äldre eller yngre om vårdbehovet i övrigt 
bedöms som lika. Möjligheten att tillgodogöra sig en behandling och risken för 
komplikationer i samband med dessa måste alltid tas med i bedömningen: 
 
 ”Det är den totala bedömningen av patientens behov och hur patienten kan 
 tillgodogöra sig vården som ska avgöra insatserna.”  
         (Socialdepartementet1996/60) 
 

”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.”  
         (Socialdepartementet1996/60) 

 
Att ta hänsyn till biologisk ålder kan också innebära att då nackdelarna 
överstiger den nytta en patientgrupp kan ha av vissa åtgärder bör risken för 
överbehandling beaktas och alternativa åtgärder övervägas (t ex palliativa 
vårdformer framför insatser med livsförlängande syfte). 
  

                                           
8 Ett exempel på när ålder kan vara en indikator på ett särskilt vårdbehov är de nedre åldersgränser som finns 
hos gravida kvinnor vid screening för missbildningar hos foster. Andra sådana gränser kan vara vid program för 
tidig upptäckt av cancer samt vid influensavaccinering. Tanken är att just dessa åldersgränser ska spegla att 
riskerna att drabbas av den aktuella ohälsan ökar först vid en viss ålder och därmed även patientnyttan med en 
åtgärd. Det finns också exempel på övre åldersgränser t ex vid screening av livmoderhalscancer eller 
behandling vid ofrivillig barnlöshet. Sådana gränser kan bero på att risken att drabbas av en ohälsa minskar vid 
viss ålder eller att en behandling har mindre förutsättningar att lyckas.  
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När det gäller kön är detta t ex adekvat att beakta om tillståndet är betydligt 
vanligare hos det ena eller andra könet9 eller yttrar sig på olika sätt beroende på 
kön. Ett annat exempel är framtida livsstil som kan ha betydelse för 
bedömningen om en patientgrupp kan ha nytta/risker av en viss behandling10. 
Att prioritera efter tidigare livsstil avfärdas däremot (Socialutskottet 1996/97). 
 
Även om den sociala funktionen i sig aldrig kan avgöra en prioritering så kan 
även den (beroende på vad som läggs in i begreppet) spela roll för möjligheten 
att tillgodogöra sig en behandling. Det gäller t ex i de fall där patientnyttan av 
en åtgärd är beroende av att patientgruppen har stödjande omgivningsfaktorer11.  
 

”Att ta hänsyn till en persons sociala funktion vid prioritering inom vården 
skulle vara helt oförenligt med principen om allas lika värde. Ansvars-
förhållanden, ekonomiska förhållanden, ställning i samhället etc. skall därför 
inte utgöra grund för prioritering.” 
 
”Däremot är det förenligt med de etiska principerna att i det enskilda fallet ta 
hänsyn till omständigheter som begränsar nyttan av medicinska åtgärder.”              

           (Socialdepartementet 1996/60) 
 
 

8.2 Att identifiera prioriteringsobjekt 
 

 
Arbetsbladet för Nationell modell för öppna prioriteringar inleds med tre 
kolumner med rubrikerna ”Hälsotillstånd” respektive ”Åtgärd” och 
”Jämförelsealternativ” (Figur 5). 
  

                                           
9 Till exempel screening av förstoring av stora kroppspulsådern där tillståndet är betydligt vanligare hos män 
eller screening för bröstcancer där tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor. 
10 Kan t ex gälla rökning i samband med vissa typer av operationer eller fortsatt misstänkt alkoholmissbruk efter 
levertransplantation. 
11 Konkret kan det exempelvis gälla vissa hjälpmedel för barn med funktionshinder som kräver en mer 
omfattande stöttande insats av föräldrar/närstående än vården kan erbjuda (t ex inträning av ett 
kommunikations-hjälpmedel) för att barnen ska kunna lära sig att använda hjälpmedlet. För barn som saknar 
sådant stöd kan andra åtgärder vara mer verksamma och därför ges en högre prioritet. 

• I modellen består prioriteringsobjektet alltid av en kombination av ett 
hälsotillstånd och en åtgärd – ibland kallat tillstånd-åtgärdspar.  

• Vilka, hur detaljerade och hur många prioriteringsobjekt som ska 
inkluderas 
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Figur 5. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
8.2.1 Hälsotillstånd 

 
Begreppet hälsotillstånd har en vid mening i modellen men innebär alltid en 
beskrivning relaterad till ohälsa. Det kan gälla: 
• konstaterad ohälsa eller kombinationer av olika sorts ohälsa 
• misstanke om ohälsa  
• risk för framtida ohälsa. 

 
 Hälsotillstånd kan anges på olika sätt beroende på sammanhang: som en 
 diagnos, ett symtom, ett funktionshinder, ett multisjukt tillstånd etc. 
 
Beroende på i vilken typ av verksamhet som modellen ska tillämpas i så kan 
olika begrepp kännas relevanta för att beskriva hälsotillståndet. Tre saker är 
dock centrala för tillämpningen av modellen. 
 
För det första så är det hälsotillståndet som åtgärden i prioriteringsobjektet 
riktas mot som ska beskrivas. Om det underlättar att tänka i termer av att det är 
ett visst hälsoproblem som åtgärden förväntas kunna påverka kan t ex begreppet 
”Hälsoproblem” användas i arbetsbladet istället.  
 
För det andra; hälsotillstånd kan behöva beskrivas med olika detaljeringsgrad 
beroende på syfte och kontext som modellen ska användas i. Centralt är dock att 
beskrivningen ges en sådan detaljnivå så att de som ska använda rangordningen 
i en beslutssituation förstår vilket hälsotillstånd som åsyftas. Preciseringar kan   
t ex handla om att ange olika faser eftersom tillstånd kan variera över tid (t ex 
nydebuterade respektive kroniska tillstånd eller olika utvecklingsfaser hos 
barn). Det kan också gälla en precisering av grader (t ex grav afasi, lindrig 
depression, lätt aortastenos12). Andra preciseringar av hälsotillståndet kan gälla 
beskrivning av multisjuklighet. Om en prioriteringsordning ska kommuniceras 
till andra än de som har genomfört rangordningen kan ytterligare förklaringar 
behövas för att göra informationen begriplig om vilket tillstånd som avses.  
                                           
12 Lätt förträngning av kroppspulsådern. 
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Den tredje hållpunkten är att om problemet beskrivs i termer av symtom eller 
funktionshinder13 behöver dessutom orsaken till funktionshindret (t ex i form av 
en diagnos) framgå av beskrivningen.14  
 
8.2.2 Åtgärd 
I prioriteringsobjektet ingår förutom ett hälsotillstånd också alltid en åtgärd. 
 
 Begreppet åtgärd omfattar alla typer av insatser inom hälso- och sjukvård 
 som riktas mot patienter inom medicinsk behandling, omvårdnad, 
 rehabilitering och habilitering, såsom: 

• förebyggande åtgärder 
• utredning, analys och diagnostik  
• behandling 
• egenvård  
• uppföljning 
• palliation 

 
 En åtgärd kan antingen innebära en enskild åtgärd eller vara en kombination 
 eller kedja av åtgärder (t ex åtgärdsprogram eller vårdformer). 
 
Vilka åtgärder som ska tas upp och kopplas till olika tillstånd, hur många och 
hur detaljerat de ska beskrivas styrs av syftet med prioriteringsarbetet. Då 
ställningstagande ska göras till införande av nya metoder är det antagligen 
ganska preciserade åtgärder som ställs mot varandra. När det gäller uppbyggnad 
av nya verksamheter kan det istället handla om vårdformer eller 
åtgärdsprogram. 
 
När det gäller utredning, analys och diagnostik anger hälso- och sjukvårdslagen 
att alla har rätt till en bedömning av sin hälsa om det inte är uppenbart 
obehövligt (2a§ SFS1982:763). Vad som menas med bedömning preciseras 
varken i riksdagens riktlinjer eller i hälso- och sjukvårdslagen. Bedömningar av 
individers hälsa utgör också den viktigaste grunden för att kunna göra 
prioriteringar och beskrivs som självklart högt prioriterad på individnivå 
(Socialdepartementet 1996/60). Detta gäller oomtvistat när det gäller att komma 
i kontakt med vården, t ex genom telefonkontakt med vårdcentral.  
  

                                           
13 Begränsning som en funktionsnedsättning (nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga) 
innebär för en person i relation till omgivningen. 
14 Till exempel kan förflyttningssvårigheter ha olika svårighetsgrad om de förväntas gå över efter en viss tid (t 
ex som vid en stukning) jämfört med vid en progredierande sjukdom (som t ex vid muskelförtviningssjukdomen 
ALS). Orsaken kan också påverka bedömningen av patientnyttan med en åtgärd. Hjälpmedel som t ex 
toalettstolsförhöjningar kan ju ge helt olika patientnytta beroende på om problemet att inte klara toalettbesök 
beror på en rörelsenedsättning jämfört med en fobi för toalettbesök. 
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Vilka som sedan ska ha företräde till fortsatta bedömningar och insatser kan t ex 
bero på hur allvarligt tillstånd som misstänks, vilka metoder för utredning som 
anses mest tillförlitliga och i vad mån det sedan finns åtgärder med patientnytta 
för det behov som ska bedömas.  
 
8.2.3 Jämförelsealternativ i olika valsituationer 
Som vi tidigare konstaterat innebär en prioritering alltid en rangordning av olika 
alternativ. Det innebär att det alltid finns något som ett prioriteringsobjekt 
jämförs med. Hur jämförelsealternativet ska hanteras kan variera beroende på  
vilken valsituationen är (se kapitel 5.2). Vi återkommer till detta när vi 
beskriver de olika bedömningarna i modellen. 
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9. BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRAD  
 
Bedömningen av hur svår ohälsa en patientgrupp har kallas i Nationell modell 
för öppna prioriteringar för att bedöma hälsotillståndets svårighetsgrad. Det är 
den första bedömningen som görs i modellen.  
 
 

9.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
Riksdagens riktlinjer säger att om prioriteringar måste ske mellan olika 
effektiva åtgärder ska mer av vårdens resurser ges till de mest behövande, d v s 
de med de svåraste tillstånden och de med den sämsta livskvaliteten. Detta 
gäller även om konsekvenserna då kan bli att alla inte får sina behov 
tillgodosedda (Socialutskottet 1996/97). Sjukdomens svårighetsgrad betonas 
med andra ord i riksdagens riktlinjer. Av propositionen framgår att en viss 
diagnos/sjukdom inte automatiskt leder till en viss svårighetsgrad utan att denna 
ska bedömas i relation till den situation då en åtgärd (förebyggande, utredning, 
behandling etc) från hälso- och sjukvårdens sida är aktuell.  
 
 ”Vilken diagnos eller sjukdom det är fråga om är inte det viktiga. Det 
 avgörande är i stället tillståndet och vårdbehovet vid varje särskild tidpunkt.”  

(Socialdepartementet 1996/60) 
 
Enligt riksdagens riktlinjer ingår inte bara det aktuella hälsotillståndet (t ex i 
form av ”lidande” och ”funktionsnedsättning”15) i bedömningen av hur svårt ett 
hälsoproblem är. Även den framtida prognosen ingår i denna bedömning. 
Vidare sägs att varaktighet sannolikt spelar en roll för svårighetsgrad och 
kroniska tillstånd ges som exempel på ohälsa som kan indikera större vårdbehov 
(men inte givet eftersom svårighetsgraden kan variera över tid även för 
patientgrupper med kronisk ohälsa). När det gäller varaktighet av ohälsa ger 
riktlinjerna däremot inte stöd för att väga in tidigare ohälsa (d v s om 
patientgruppen vid tidpunkten för en åtgärd redan haft ohälsa en längre tid). 
Likaså tas både livskvalitetspåverkan och för tidig död upp som viktiga aspekter 
av svårighetsgrad (Socialdepartementet 1996/60).  
 
  

                                           
15 Funktionsnedsättning definieras inte i riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Sedan 2001 har Socialstyrelsen 
på regeringens uppdrag ett nationellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och omsorg. I 
deras termbank definieras funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen 2016). Definitionen överensstämmer väl med hur funktionsnedsättning 
beskrivs i WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (WHO 2001). 
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9.1.1 Hälsosyn 
Centralt för att bedöma hur svår en ohälsa är hur begrepp som hälsa och 
sjukdom definieras.  
 
 ”Prioriteringar inom vården blir beroende av vilka symtom som bedöms  
 vara sjukdom. Även riktlinjer för prioriteringar blir på så vis i hög utsträckning 
 beroende av vilket sjukdomsbegrepp som används.” 
     (Socialdepartementet 1996/60) 
 
Riktlinjerna för prioriteringar tar sin utgångspunkt i en holistisk hälsosyn, 
närmare bestämt i Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av hälsa. Det 
är en biopsykosocial modell (Figur 6) där hälsa är ett tillstånd av fullkomligt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. I 
propositionen konstaterades att WHO:s definition är ett idealtillstånd som kan 
tyckas svårt att uppnå. Definitionens värde, menade regeringen, ligger i att den 
betonar helhetssynen på hälsa vid prioriteringar.  
 
 ”En viktig utgångspunkt för våra överväganden är således ett  
 hälsobegrepp som inrymmer inte bara medicinska utan också sociala, 
 psykologiska och andra faktorer. Med begreppet hälsa avses därmed de 
 samlade förutsättningarna för en god livskvalitet.”   
    (Socialdepartementet 1996/60) 
 
Sedan riktlinjerna för prioriteringar beslutades om i slutet av 1990-talet har 
WHO:s modell begreppsmässigt utvecklats (Figur 6). Modellen beskriver hälsa 
såväl utifrån hur väl olika kroppsfunktioner (t ex syn och hörsel) fungerar som 
hur förmågan till aktivitet och delaktighet är. Även omgivningsfaktorer (t ex 
personliga relationer) och personliga faktorer (t ex kön, ålder, livsstil) anses 
enligt WHO påverka hälsan (WHO 2001) 

Hälsotillstånd
(störning/sjukdom)

Omgivnings-
faktorer

Personliga
faktorer

Kroppsfunktion
och anatomisk

struktur
Aktivitet Delaktighet

 
Figur 6. Världshälsoorganisationens biopsykosociala modell för hälsa.   
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9.1.2 Den etiska plattformen och svårighetsgrad 
Kronologisk ålder får enligt propositionen inte påverka de prioriteringar som 
görs och följaktligen inte påverka hur svårt ett hälsoproblem anses vara. Hänsyn 
får dock tas till den biologiska åldern (Socialdepartementet 1996/60).16  
 
Eftersom riksdagens riktlinjer avfärdar att hänsyn tas till personens sociala 
funktion är det tveksamt om påverkan på andras hälsa (t ex på föräldrar till 
ungdomar med ätstörningar eller närstående till personer med demens) kan 
tillåtas påverka svårighetsgraden såvida inte närståendes mående samtidigt 
leder till försämring hos patientgruppen själv. Även om patientgruppen inte 
skulle påverkas är naturligtvis inte närståendes ohälsa oviktig för vården att bry 
sig om. De utgör egna hälsoproblem som behöver bli föremål för 
prioriteringsdiskussioner.  
 
I riktlinjerna för prioriteringar tar man avstånd från en nyttoprincip. Det innebär 
att den sammanlagda svårighetsgraden hos många individer med enskilt ganska 
lindriga tillstånd, inte ska kunna slå ut mindre grupper med svårare tillstånd. Det 
finns dock några undantagsfall enligt riktlinjerna då den enskildes behov måste 
”underordnas” större gruppers behov. Ett sådant exempel är vid smittsamma 
sjukdomar då effekterna på andras hälsa också vägs in (Socialdepartementet 
1996/60). Om en patientgrupp lider av en smittsam sjukdom så kanske 
svårighetsgraden inte behöver vara så stor för dem. Det stora problemet är att 
smittan kan spridas och få värre konsekvenser för vissa andra grupper av mer 
sårbara personer. Ett sätt att lösa detta är därför att gradera upp svårighetsgraden 
vid smittsamma hälsotillstånd något på grund av denna spridningseffekt men 
iaktta viss försiktighet och vara uppmärksam på hur det sedan påverkar den 
slutgiltiga prioriteringen. 
 
 

 9.2 Att bedöma svårighetsgrad 
 
 Med svårighetsgrad avses hur svårt ett tillstånd är om inte den aktuella 
 åtgärden sätts in. 
 
I arbetsbladet för modellen dokumenteras svårighetsgraden i kolumnen 
”Hälsotillståndets svårighetsgrad” (Figur 7). Beroende på hur arbetsbladet ska 
användas kan grunderna för bedömningen också behöva redovisas här.   

                                           
16 Ett exempel där en äldre patientgrupp har större svårighetsgrad kan vara när de drabbas av lunginflammation 
jämfört med yngre i övrigt friska, eftersom de äldre på grund av nedsatta fysiologiska resurser kan riskera att dö 
i sin lunginflammation. Riktlinjerna innebär samtidigt att äldre inte automatiskt kan antas ha ett svårare tillstånd 
enbart för att de är äldre, likväl som att inte barn har det enbart för att de är yngre. 
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Figur 7. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
9.2.1 Skalsteg och referensram för svårighetsgrad 
 
 Svårighetsgrad anges i skalan mycket stor, stor, måttlig eller liten.  
 
Skalstegen har ingen enhetlig nivågradering i modellen. I varje sammanhang 
som den används i behöver därför de som tar fram prioriteringarna definiera vad 
som menas med mycket stor, stor svårighetsgrad etc. Här kan den 
svårighetsgradsmatris som beskrivs längre fram (Figur 8) utgöra ett stöd.  
 
Ibland är det aktuellt att ett avgränsat prioriteringsarbete, som t ex gjorts inom 
en klinik, ska ingå i ett större sammanhang där prioriteringar från flera olika 
områden sammanförs (t ex i ett landstings- eller regionomfattande 
prioriteringsarbete). I en sådan situation måste troligen någon form av 
kalibrering ske mellan de olika områdena för att se om svårighetsgraden 
bedömts på lika grunder17. För att ytterligare underlätta vad som brukar kallas 
horisontella prioriteringar är det eftersträvansvärt att mycket stor svårighetsgrad 
står för en betydande nedsättning av hälsan i jämförelse med annan ohälsa.  
 
9.2.2 Bedömning på gruppnivå 

 
 Bedömningen av svårighetsgrad görs på gruppnivå d v s hur svårt 
 hälsotillståndet vanligen är för de flesta som drabbas.  

 
Vid stor variation inom en patientgrupp kan hälsoproblemet behöva 
preciseras i olika undergrupper. 

 
  

                                           
17 En sådan kalibreringsprocess kan ske på flera olika sätt t ex genom att i ett prioriteringsarbete byta listor med 
varandra, diskutera i tvärgrupper etc. Fler tips hittar du i Prioriteringscentrums guide på hemsidan. 
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alternativ 

Hälsotillståndets
svårighetsgrad 
  

Åtgärdens 
patientnytta 
 

Kostnad i 
relation till 
patientnytta 

Kvalitet i 
kunskaps-
underlag 

Rang-
ordning  
 

Kommentar 
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 Hälsotillståndet som ska bli föremål för prioritering kan vara helt 
 obehandlat eller ha varit föremål för andra åtgärder som påverkat 
 svårighetsgraden. 

 

 Svårighetsgrad bedöms för det hälsotillstånd som åtgärden som 
 rangordnas förväntas påverka. 

Utgångspunkten är att ange en sammantagen svårighetsgrad för tillståndet. 
Patientupplevelsen av olika symtom eller av olika funktionshinder är en viktig 
grund för bedömningen av svårighetsgraden. Ibland är det svårt att definiera vad 
som är mest representativt för gruppen – några patienter kan förväntas ha stora 
svårigheter p g a sitt hälsoproblem eller riskera att få stora hälsoproblem medan 
andra patienter vanligen har lindrigare besvär. Tillståndet kan då behöva 
preciseras och delas upp i olika tillstånd eftersom ”medelvärdet” för gruppen 
kanske inte alls fångar den spännvidd av svårighetsgrad som kännetecknar 
gruppen.  
 
Om variationen i gruppen inte låter sig beskrivas i en svårighetsgrad och inte 
heller undergrupper går att definiera kan istället ett intervall behöva anges (t ex 
måttlig-stor svårighetsgrad). Man bör dock vara restriktiv med detta eftersom 
det gör det svårare att komma fram till en rangordningsnivå. Ju tydligare man 
lyckas definiera vilket tillstånd en åtgärd riktas mot desto lättare blir det att slå 
fast svårighetsgraden.  
 
9.2.3 Bedömning av det hälsotillstånd som åtgärden förväntas påverka 
Även för patientgrupper som generellt kan anses ha en svår sjukdom/skada kan 
det specifika problem som en åtgärd förväntas påverka vara mindre svårt18.  
 
 
 
 
 
Sjukdomar och konsekvenser av sjukdom/skada kan variera i svårighetsgrad 
över tid t ex vid kroniska tillstånd eller vid ohälsa som går i skov. Här kan man 
därför behöva avgränsa olika faser av ett sjukdomsförlopp för att kunna göra en 
rimlig svårighetsgradsbedömning. Kroppsliga förutsättningar och praktiska 
konsekvenser av ohälsa kan också variera med olika utvecklingsnivå hos barn 
med olika funktionsnedsättningar.  
 
9.2.4 Bedömning av redan konstaterad ohälsa 
 
 
 
 
                                           
18 Om en åtgärd t ex riktas mot illamående som en biverkan av cytostatikabehandling vid cancer är det 
svårighetsgraden för illamåendet som bedöms, inte cancersjukdomen i sig. Det ska dock inte tolkas som att det 
är vilket illamående som helst oavsett orsak utan bedömas just som illamående vid cellgiftsbehandling för 
cancer. Illamående kan ju beroende av orsak t ex variera i varaktighet och risker (t ex vid ett nedsatt 
allmäntillstånd) och människor kan lida olika mycket av ett illamående beroende på under vilka förutsättningar 
det uppträder. Om däremot åtgärden riktas mot sjukdomen i sig (t ex en potentiellt botande kirurgisk åtgärd vid 
cancer) så utgör sjukdomen i sin helhet det tillstånd som ska värderas. 
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Rangordningar kan som vi tidigare konstaterat göras i olika typer av 
valsituationer. Det kan t ex gälla den mycket begränsade valsituationen (dvs en 
ja och nej-nejsituation) där en ny åtgärd, exempelvis ett nytt hjälpmedel, ska 
införas för en patientgrupp som redan idag har tillgång till hjälpmedel. Det är då 
rimligt att bedöma svårighetsgraden sådan den är med nuvarande åtgärd. Om 
denna åtgärd är verksam är det normalt så att svårighetsgraden är lägre än om 
samma hälsotillstånd skulle sakna behandling. 
 
I valsituationer där det däremot gäller att rangordna flera olika åtgärder för ett 
hälsotillstånd kan det istället vara rimligt att bedöma svårighetsgraden utifrån att 
ingen av dessa alternativa åtgärder satts in. Att vara tydlig i formuleringen av 
prioriteringsobjektet underlättar bedömningen av svårighetsgraden och att vara 
konsekvent i det sätt som jämförelser görs. 
 
9.2.5 Bedömning vid misstänkt ohälsa och vid risk för framtida ohälsa 
 

 För ett misstänkt hälsoproblem förefaller det rimligt att göra en avvägning  
 mellan hur allvarligt tillstånd som misstänks och sannolikheten för att  
 patientgruppen har eller kommer att få det tillståndet.  
 Samma förhållningssätt kan tillämpas vid risk för framtida ohälsa där 
 avvägning kan göras mellan hur allvarligt tillstånd som det finns risk för   
 och hur sannolik risken är. 

 
Om ett prioriteringsarbete omfattar patientgrupper som söker för vissa symtom 
(eller oro för ohälsa) kan det spela en viss roll för bedömningen av 
svårighetsgrad om det, av flera möjliga orsaker till symtomen, omfattar ett 
potentiellt svårt tillstånd som riskerar att snabbt försämras. I det läget är det 
angeläget att tillståndet prioriteras högre för att konstatera ohälsan eller utesluta 
den. Svårighetsgraden bör med andra ord kunna bli högre i sådana situationer 
även om sannolikheten inte är så hög för att det är detta allvarliga tillstånd. 
 
En annan prioriteringssituation är när hälsotillståndet rör sig om en risk för en 
framtida ohälsa. Vid prevention handlar det ju om att ta ställning till hur man 
ska rangordna åtgärder som syftar till att minska en risk för att patienter ska 
utveckla ett framtida (ofta svårt) tillstånd.19 I modellen föreslås att man i ett 
första steg utgår från svårighetsgraden för det tillstånd man vill undvika med 
preventionen.  
  

                                           
19 Ett exempel här är rökstopp för att undvika framtida cancersjukdom eller hjärt-kärlproblem. De tillstånd som 
man försöker undvika med rökstoppet har troligen stor eller mycket stor svårighetsgrad. Samtidigt kan det ju 
variera hur stort sambandet är mellan rökning och de som verkligen drabbas av de olika tillstånden. 
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Detta vägs sedan emot hur stor risken är i den population där preventionen är 
tänkt att sättas in. Är risken mycket hög så bör inte svårighetsgraden viktas ner, 
om risken är mindre så viktas den ned något, och om den är mycket liten så 
viktas svårighetsgraden ner än mer. Detta är det angreppssätt som används av 
Socialstyrelsen i arbetet med nationella riktlinjer och i TLV:s verksamhet.  
 
9.2.6 Aspekter av svårighetsgrad att bedöma  

 
 Bedömningen av svårighetsgrad omfattas av: 

• Aktuellt hälsotillstånd, vad det gäller funktionsnedsättning, 
aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning samt frekvensen och 
varaktigheten av dessa besvär 

• Risk för framtida ohälsa och för tidig död 
 
Ett exempel på ett redskap som kan användas för att skapa transparens och 
systematik i bedömningen av svårighetsgraden, är den matris (Figur 8) som 
tagits fram av Landstinget i Kalmar län i samarbete med Prioriteringscentrum 
(Ahlström m fl 2008)20. I matrisen är flera begrepp hämtade från WHO:s 
internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – 
ICF (Socialstyrelsen 2003). 1 ICF kompletterar ICD-10, den internationella 
klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem beskrivet i 
diagnoser, eftersom ICD inte definierar hur individer fungerar med sin ohälsa 
(Socialstyrelsen 2011). Matrisen kan till exempel användas i början av ett 
prioriteringsarbete för att komma in i ett gemensamt sätt att tänka kring 
svårighetsgrad. 

                                           
20 Svårighetsgradsmatrisen har vidareutvecklats och används i Socialstyrelsens riktlinjearbete (Socialstyrelsen 
2015), i ett flertal lokala prioriteringsarbeten samt har studerats i relation till medborgares uppfattningar om vad 
som bör ingå i bedömningen av hur svårt ett hälsotillstånd kan anses vara (Broqvist et al 2017 submitted). 
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Funktionsnedsättning/symtom/avvikelse 
I svårighetsgradsbedömningen ingår ställningstagande till hur svåra symtom den 
aktuella patientgruppen upplever och, om relevant, även objektiva fynd. 
Funktionsnedsättningen kan handla om problem såväl med fysisk, psykisk som 
intellektuell funktionsförmåga som t ex smärta, ångest och minnessvårigheter. 
Det är inte ovanligt att en patientgrupp med en fysisk funktionsnedsättning 
också får psykiska besvär eller vise versa vilket kan påverka svårighetsgraden.  
 
Aktivitetsbegränsning/praktiska konsekvenser 
Aktivitetsbegränsning är enligt ICF svårigheter som personer har vid 
genomförande av aktiviteter (Socialstyrelsen 2003). Förenklat handlar det om 
hur svåra de praktiska konsekvenserna är för en patientgrupp med ett visst 
hälsotillstånd. Konsekvenserna kan t ex gälla problem med att kunna förflytta 
sig, klara sin personliga vård (tvätta sig, klara toalettbesök etc) eller klara 
hemliv (laga mat, klara hushållsarbete etc). Här finns inget givet svar vad som 
kan anses värre än annat att drabbas av utan samsyn behöver skapas i det 
sammanhang prioriteringarna görs. Är det t ex ett större hälsoproblem att inte 
kunna äta själv än att inte kunna klä på sig? Eller är det värre att inte kunna 
klara toalettbesök än att inte kunna förflytta sig? Bedömningen görs utifrån hur 
patientgruppens livssituation anses påverkas, d v s hur besvärligt det är att leva 
med dessa problem. 
 
Delaktighetsinskränkning/sociala konsekvenser 
I ICF definieras delaktighetsinskränkning som problem personer kan erfara i 
engagemang i livssituationer (Socialstyrelsen 2003). Enklare uttryckt gäller det 
sociala konsekvenser av ett hälsotillstånd. Exempel kan vara problem med 
mellanmänskliga relationer, att kommunicera eller klara viktiga livsområden 
som utbildning, arbete eller samhällsgemenskap i övrigt (t ex föreningsliv eller 
fritidsaktiviteter). Även när det gäller sociala konsekvenser måste en tydlighet 
finnas i vad som bedöms som ett större problem än andra och problemen ses i 
relation till hur de påverkar patientgruppens hela livssituation. 
 
Varaktighet 
Även när det gäller varaktighet är det hälsoproblemet som ska åtgärdas som ska 
bedömas, inte varaktigheten av en sjukdom eller skada i sig. Låt oss ta exemplet 
med barn med CP där den cerebrala paresen är livslång. De aktuella 
hälsoproblemen som åtgärder riktas mot kan dock variera över tid. Eventuella 
problem med delaktighet i lek kommer troligen inte att vara livet ut utan ersättas 
med andra problem, t ex i samband med intima relationer, arbete/studier.  
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Med hänsyn till människovärdesprincipens skrivningar om likabehandling 
oavsett kronologisk ålder bedöms varaktighet i termer av t ex livslång 
varaktighet, långvarig, övergående inom överskådlig eller kort tid istället för i 
kvantifierade tidsenheter. Livslång varaktighet blir med andra ord detsamma 
oavsett om ohälsan drabbar i 20-årsåldern eller i 60-årsåldern (allt annat lika).  
 
Frekvens 
Oavsett hur varaktigt ett hälsoproblem är kan det variera hur ofta patientgrupper 
som drabbas känner av sina problem. Har de problem mer eller mindre konstant 
eller uppträder hälsoproblemet endast då och då? Har t ex patientgruppen med 
en migränsjukdom (som oftast är varaktig under många år) återkommande 
anfall varje vecka eller uppstår de bara någon gång per år? Detta kallas frekvens 
i svårighetsgradsmatrisen. I riksdagens riktlinjer talas det inte om hur detta ska 
påverka svårighetsgraden. I modellen har detta dock bedömts som relevant att 
beakta.  
 
Risk för framtida ohälsa 
Risk för framtida ohälsa handlar om hur stor risken är för att en framtida ohälsa 
ska inträffa, där risken för en allvarlig ohälsa är mest relevant att beakta. Risken 
kan bedömas utifrån olika situationer. En situation är när ett hälsoproblem som 
en patientgrupp besväras av riskerar att förvärras ytterligare.21 I dessa fall finns 
både en aktuell ohälsa och en framtida risk. En annan situation är när det finns 
ett aktuellt oupptäckt hälsoproblem som patientgruppen ännu inte har symtom 
av.22 Det kan också vara så att ingen aktuell ohälsa finns, men däremot 
riskmarkörer eller en generell risk att gruppen utvecklar en ohälsa.23 Hur 
svårighetsgrad kan bedömas i dessa fall beskrevs ovan under 9.2.5 (Bedömning 
vid misstänkt ohälsa och vid risk för framtida ohälsa). 
 
I vissa prioriteringssituationer kan aktörerna anse det väsentligt att inte bara ta 
hänsyn till allvarlig framtida ohälsa utan noggrannare precisera hur stor 
framtida ohälsa som kan uppstå och/eller när i tid den förväntas uppstå (är det 
inom ett år, om 10 år etc). Sådana preciseringar är förstås möjliga att göra. 
 
Risk för att dö i förtid p g a hälsotillståndet 
Med risk för att dö i förtid p g a hälsotillståndet avses risken för att:  
1) aktuellt hälsoproblem troligt kommer att orsaka patientgruppens död,  
2) döden kommer att inträffa tidigare än om inte det specifika problemet 
funnits.   

                                           
21 Det kan t ex handla om diabetes som riskerar att leda till synnedsättning eller cirkulationsrubbningar. 
22 Exempelvis vid screening för bröstcancer så handlar det om att upptäcka maligna förändringar i bröstet i en 
definierad populationsgrupp innan förändringarna utvecklas till en svårbehandlad bröstcancer. 
23 Ett exempel kan vara höga blodfetter som kan leda till framtida hjärtproblem eller stroke. 
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Om inte hälsoproblemet förväntas orsaka patientgruppens död och/eller detta 
inte förväntas inträffa innan en förväntad medellivslängd för gruppen finns med 
andra ord i det här sammanhanget ingen risk för att dö i förtid.  
 
Tid till död 
Om det finns en risk att dö i förtid p g a det hälsotillstånd som bedöms tas även 
hänsyn till hur nära förestående döden troligen är om aktuell åtgärd inte utförs. 
Graderingen kan ske t ex i termer av ”inom mycket kort tid” till ”inom icke 
överskådlig tid” för att vara åldersneutralt.  
 
9.2.7 Sammanvägning till en svårighetsgrad 
 
 När det gäller svårighetsgrad finns inget ställningstagande i modellen kring 
 de olika aspekternas inbördes tyngd.  
 
Svårighetsgraderna (mycket stor, stor etc) har inte några givna gränsvärden eller 
inbördes viktning i modellen. Huruvida ett hälsotillstånd som innebär ett 
aktuellt måttligt lidande i form av en varaktighet på sex månader med måttlig 
smärta, aktivitetsbegränsning etc men ingen risk för förtida död och framtida 
ohälsa uppfattas som svårare än ett problem utan symtom men med någon 
procents risk att avlida i förtid kan därför bara avgöras genom värderingar som 
öppet kan redovisas. Detta komplicerar ett matematiskt förhållningssätt när det 
gäller bedömningen av den sammantagna svårighetsgraden. Bedömningen 
måste istället betraktas som kvalitativ (men där olika slags mått naturligtvis kan 
utgöra viktiga underlag). 
 
I ett prioriteringsarbete bör man eftersträva en så konsistent bedömning av 
svårighetsgrad som möjligt. Det innebär att alla de hälsoproblem som ges en 
viss svårighetgrad i en rangordning bör uppvisa liknande mönster när det gäller 
de olika aspekterna som bedömningen bygger på. Ett sätt att uppnå detta är att 
göra en kalibrering d v s jämföra olika tillstånd som getts samma svårighetsgrad 
och se om man finner omotiverade avvikelser.  
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10. BEDÖMNING AV PATIENTNYTTA  
 
I riksdagens riktlinjer för prioriteringar används både begreppen nytta och 
effekt. Detta är begrepp som är långt ifrån entydiga och som olika aktörer inom 
hälso- och sjukvård lägger olika innebörd i. I Nationell modell för öppna 
prioriteringar används begreppet patientnytta för att markera att det är nytta som 
är viktig ur patienters perspektiv i form av förbättrad hälsa och förhöjd 
livskvalitet som avses.  
 
 

10.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
I riksdagens riktlinjer om prioriteringar tillmäts svårighetsgrad stor betydelse 
för att bedöma behov, men detta kan inte vara den enda grunden för 
prioriteringen. I propositionen slås fast att individens förmåga att tillgodogöra 
sig en behandling också ingår i behovsbegreppet: 
 
 ”Den medicinska nyttoaspekten finns, enligt utredningen, inbyggd i 
 behovsbegreppet. Som behov tidigare definierats har man endast behov av det 
 man har nytta av eller omvänt inte behov av det man inte har nytta av.” 
    (Socialdepartementet 1996/60) 
 
Av riksdagens riktlinjer för prioritering framgår även att:  
• vården bör eftersträva ett så lika utfall som möjligt när det gäller hälsa och 

livskvalitet i befolkningen.  
• ett aggregerat nyttobegrepp avfärdas d v s att många personer med lindrig 
     svårighetsgrad har nytta av en åtgärd är inte detsamma som stor   
     patientnytta  
• åtgärder som inte har någon påvisbar patientnytta ska inte utföras, dels av 

resursskäl men också p g a eventuella skadliga biverkningar, att falska 
förhoppningar väcks etc.      

• om patientnyttan begränsas av biologisk ålder och framtida livsstil (t ex 
rökning) kan det enligt riktlinjerna vara relevant att ta hänsyn till sådana 
personfaktorer.  
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 Ju större svårighetsgrad, desto större patientnytta är möjlig att uppnå 
 beroende på hur effektiv åtgärden är.  

 

 

Patientnytta ska, enligt Prioriteringsutredningen, mätas i förbättrad hälsa och 
förhöjd livskvalitet snarare än utifrån ett samhällsperspektiv (även om 
individers och samhällets nytta enligt riktlinjerna ofta sammanfaller); 
 
 ”… patientnytta i vårdsammanhang ska ses från individens och inte från ett 
 samhällsekonomiskt perspektiv. Rehabilitering är således nyttig om den leder 
 till förbättring av den enskildes livskvalitet, även om återgång i förvärvsarbete 
 inte är möjlig. Ofta sammanfaller dock samhällets och individens patientnytta.” 
    (Socialdepartementet 1995, s 111)  
 
 

10.2 Att bedöma patientnytta 
  
 Med patientnytta avses hur mycket hälsa som vinns med en åtgärd för just 
 det hälsoproblem som åtgärden riktas mot.  
 
Vi har nu kommit till kolumnen ”Åtgärdens patientnytta” i arbetsbladet 
(Figur 9). Beroende på hur arbetsbladet ska användas kan grunderna för 
bedömningen också redovisas här.  
 
 

 
Figur 9. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
En och samma åtgärd kan ha stor patientnytta för vissa hälsotillstånd men liten 
eller ingen för andra. Patientnyttan ska därför bedömas för just det tillstånd som 
ingår i det prioriteringsobjekt som formulerats.  
 
 
 
 
 
Svårighetsgraden sätter gränsen för hur stor patientnytta som kan uppnås. För 
vissa är det ett naturligt sätt att tänka, andra är mer vana vid begreppet ”effekt” i 
betydelsen i vilken grad en åtgärd påverkar ett hälsoproblem, oavsett 
svårighetsgrad.   
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En salva mot fotsvamp har stor effekt om den botar fotsvamp, men en liten 
patientnytta eftersom fotsvamp får anses ha liten svårighetsgrad.  
Bedömningen av patientnytta kan om man önskar göras i två steg; först bedöma 
i vilken grad tillståndet påverkas (effekt) och i nästa steg sätta detta i relation till 
svårighetsgraden med hälsoproblemet för att på så sätt komma fram till hur stor 
patientnyttan är (Figur 10)24.  
 

 
 
Figur 10. Illustration av patientnytta i Nationell modell för öppna prioriteringar.  
 
Figuren ovan illustrerar följande: 
A) Svårighetsgraden är stor och åtgärden görs så att bästa tänkbara hälsa 

uppnås. Patientnyttan blir därmed stor. 
B) Svårighetsgraden här är liten. Trots att bästa tänkbara hälsa uppnås så rör det 

sig endast om en liten hälsovinst. Patientnyttan är med andra ord liten. 
C) Här är svårighetsgraden stor men åtgärden förbättrar bara hälsan i liten grad. 

Patientnyttan blir därför också här liten25. 
D) Svårighetsgraden är måttlig men det finns en framtida risk för att tillståndet 

försämras till en stor svårighetsgrad (den streckade linjen). Åtgärden 
förväntas i detta fall leda till att någon försämring inte sker. Patientnyttan 
med insatsen är dock även här liten eftersom åtgärden endast i mindre grad 
påverkade tillståndet.26  

                                           
24 Om detta angreppssätt väljs och ytterligare kolumn tillförs arbetsbladet för att tydliggöra effektens storlek är 
det viktigt att fortfarande bara väga in bedömningen i kolumnen ”Åtgärdens patientnytta” i den sammantagna 
rangordningen. 
25 I den sammantagna rangordningen kommer alternativ C att få högre prioritet än alternativ B p g a att 
svårighetsgraden är större (förutsatt att kostnaden för åtgärderna är lika). 
26 Även här motiverar svårighetsgraden en högre prioritet i den sammantagna rangordningen än om endast 
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10.2.1 Skalsteg och referensram för patientnytta 
 
 Patientnyttan sammanvägs till en grad enligt skalan:  
 mycket stor, stor, måttlig, liten eller ingen.  
 
Inte heller för patientnyttan finns ännu någon enhetlig definition av de skalsteg 
som används vid bedömningen. De som arbetar med prioriteringar bör därför 
redovisa vad de menar med de olika graderna. Mycket stor patientnytta bör dock 
stå för en vad som kan anses som en betydande påverkan på livskvalitet 
och/eller på risk för förtida död. 
 
Graderingen mycket stor – liten är en grov skala. Ibland (beroende på syftet 
med prioriteringsarbetet) behöver åtgärder som getts samma grad, t ex liten 
patientnytta, ytterligare differentieras. En sådan situation kan vara då en 
verksamhet tvingas till ransoneringar och det finns flera åtgärder som är på 
förslag och de alla bedömts ha en liten patientnytta (allt annat lika). En annan 
situation kan vara då nya metoder aktualiseras t ex vid en investeringsprocess i 
ett landsting/region eller kommun. Bland många förslag med stor patientnytta 
kan en liknande diskussion behövas för att få fram förslagen med den allra 
största patientnyttan (allt annat lika). 
 
10.2.2 Bedömning på gruppnivå 
 
 Bedömningen görs på gruppnivå d v s hur stor patientnytta åtgärden ger för  
 de flesta som drabbas.  

 
 Vid stor variation inom en grupp kan hälsotillstånd med större respektive 
 mindre patientnytta behöva preciseras i olika grupper. 
 
Att bedömningen av patientnytta ska göras på gruppnivå innebär att bedöma hur 
stor patientnytta åtgärden ger för de flesta som drabbas av eller riskerar att 
drabbas av ett visst hälsoproblem. Utgångspunkten är att patientnyttan anges 
som en sammantagen grad. Ett vanligt sätt att ange detta i studier är att ange den 
genomsnittliga patientnyttan i gruppen. Ett problem med detta kan vara om 
behandlingsnyttan varierar mycket i gruppen. Om det är möjligt att identifiera 
vilka som har stor respektive liten patientnytta av en åtgärd är det lämpligt att 
dela upp hälsoproblemet i flera prioriteringsobjekt för att prioriteringen ska bli 
mer vägledande.27   

                                           
hänsyn skulle tas till patientnyttans storlek. 
27 Ett exempel kan gälla hälsotillståndet risk för hjärt-kärlsjukdom p g a högt blodtryck och åtgärden läkemedel. 
Här kan en uppdelning av tillståndet på personer med måttligt förhöjt blodtryck med ärftlighet för hjärt- och 
kärlsjukdom och en grupp som inte har några kända riskfaktorer vara befogad för att kunna bedöma nyttan med 
läkemedlet. 
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Om variationen är stor utan att det är möjligt att identifiera dessa subgrupper får 
istället ett pragmatiskt förhållningssätt tillämpas. Det kan innebära att den 
maximala patientnyttan som kan uppnås med åtgärden sänks beroende på hur 
stor osäkerhet som råder om vilken patientnytta som kommer att uppstå för de 
enskilda patienterna (mer om hur kvalitet på kunskapsunderlag påverkar 
prioriteringen i kapitel 12).  
 
10.2.3 Jämförelsealternativ 
 
 En åtgärds patientnytta ska alltid relateras till någon jämförelsealternativ 
 åtgärd. 
 
Vi har tidigare beskrivit att den situation en rangordning ska göras i kan variera 
(kap 5.2). En situation är då prioriteringen gäller om en ny åtgärd (t ex en ny 
operationsteknik) eventuellt ska införas i hälso- och sjukvården eller inte. Det 
relevanta är då att jämföra den nya åtgärden mot etablerad bästa praxis, dvs med 
den åtgärd som bedöms som den bästa som är i bruk för tillfället (om det finns 
någon sådan åtgärd). Vilken situation är patientgruppen i med nuvarande 
behandling och har den nya åtgärden bättre patientnytta? Den etablerade 
åtgärden utgör med andra ord jämförelsealternativet i det här fallet. Om man  
bara vinner ytterligare lite hälsa (dvs tillståndets svårighetsgrad förändras i liten 
grad) jämfört med vad tidigare åtgärder ger bedöms patientnyttan som liten med 
den nya åtgärden. Beroende på hur kostnaden sedan är för detta mervärde kan 
beslutet bli att antingen välja den nya åtgärden eller avstå och fortsätta med den 
redan etablerade åtgärden.28  
 
I andra valsituationer kan det ingå ett stort antal tillstånd där varje tillstånd har 
flera möjliga åtgärder. Här finns kanske ingen given bästa praxis – att få fram 
detta kan vara själva syftet med prioriteringsarbetet. Av praktiska skäl kan 
jämförelsealternativet i sådana situationer vara att jämföra med att inte göra 
någon av de åtgärder som är föremål för prioriteringsdiskussionen. Förenklat 
kan det uttryckas som att jämförelsealternativet i det här fallet är ”ingen 
åtgärd”.29  
 
Om det finns empiriska studier som ligger till grund för bedömningen av 
patientnytta gäller det att vara observant på om studierna bygger på olika 
jämförelsealternativ så att man inte riskerar att jämföra äpplen och päron.   

                                           
28Att en åtgärd är bättre än en annan behöver inte med automatik innebära att den ska införas eller ges en hög 
prioritet. Om den hamnar långt ner på en rangordningslista kanske p g a att det rör sig om en åtgärd för en 
mindre allvarlig åkomma kan ju både den aktuella åtgärden och dess jämförelsealternativ bli föremål för 
ransoneringsdiskussion. 
29 Kolumnen Jämförelsealternativ i arbetsbladet kan i dessa situationer uteslutas om man har samma 
jämförelsealternativ för alla åtgärder alternativt att man skriver in “Ingen åtgärd”. 
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10.2.4 Aspekter att bedöma 
 
 Vid bedömningen av den förväntade patientnyttan görs en sammanvägning 
 av: 

• förväntad effekt på det aktuella hälsotillståndet  
• förväntad effekt på eventuella risker för framtida ohälsa och förtida död 
• balanserat mot eventuella risker för biverkningar och komplikationer 

med åtgärden.  
 
Som underlag för bedömningen av patientnytta förekommer olika typer av 
mått.30 Enklast att förhålla sig till är mätningar av en åtgärds påverkan på 
patienters livskvalitet eller livslängd, t ex hur en behandling mot bröstcancer 
påverkar patienters upplevda livskvalitet enligt något livskvalitetsinstrument 
och/eller totalöverlevnaden i gruppen. Samtidigt kan i vissa fall även detta vara 
svårbedömt, eftersom studier ofta görs under ideala studieförhållanden med 
homogena och selekterade patientgrupper. Att sedan tillämpa detta i en 
sjukvårdskontext med heterogena grupper, patienter med komorbiditeter 
(samsjuklighet) eller multisjuklighet kan skapa osäkerhet kring effekterna. 
 
En typ av mått som bereder en särskilt utmaning är sk surrogatmått, dvs 
laboratorievärden eller annan typ av mätningar (t ex förbättring av ledrörlighet) 
som endast indirekt kan relateras till patienters livskvalitet eller överlevnad. 
”Bra” värden på sådana mått kan sakna koppling till hur patientgruppen faktiskt 
upplever sig må eller t o m vara tecken på negativa konsekvenser för hälsan. 
Därför bör om möjligt i första hand s k patientrelaterade mått användas som 
underlag för bedömning av patientnytta, dvs sådant som patienterna själva kan 
antas uppleva /bry sig om, så som överlevnad, symtom och livskvalitet (vilka i 
princip likställs i betydelse i riksdagens riktlinjer). Andra avgörande 
patientrelaterade mått kan handla om i vilken grad åtgärder riskerar att ge 
allvarliga biverkningar eller komplikationer. Kunskap om vad patienter själva 
anser vara viktiga utfallsmått är centralt för ett prioriteringsarbete. 
 
När det gäller hur varaktig en effekt är på ett tillstånd eller hur den påverkar 
överlevnad förefaller det rimligast att uttrycka detta i termer av kvantifierad tid.  
Det är också så det normalt mäts i empiriska studier. Genom att kvantifiera 
varaktighet och överlevnad i termer av månader, år etc. så finns det en risk att 
kronologisk ålder implicit tillåts spela en roll.  
  

                                           
30 Det mest spridda evidensgraderingssystemet GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) klassificerar t ex olika effektmått i avgörande, viktiga och oviktiga där avgörande 
mått är patientrelaterade mått. 
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Om en åtgärd innebär att en yngre patientgrupp som får en effekt av en insats 
under ett helt liv, eller räddas till fortsatt liv, så blir ju effekten av den insatsen 
större än om det rör sig om motsvarande effekt för en äldre patientgrupp. Det är 
dock viktigt att betona att när effekt omsätts till patientnytta så kommer denna 
skillnad i viss mån reduceras i och med det förhållningssätt som tillämpas i 
nationell modell. I de fall en patientgrupp botas från ett tillstånd så kommer 
patientnyttan bli lika stor oavsett vilken ålder patientgruppen befinner sig i. 
Detta eftersom vi enligt ovan inte bör låta kronologisk ålder inverka på vår 
bedömning av svårighetsgraden hos ett tillstånd. Två patientgrupper med 
likvärdig påverkan på livskvalitet och som har lika kort tid till död om inget 
görs får därmed lika stor svårighetsgrad oavsett ålder. Bot av dessa grupper 
kommer därmed ge samma grad av patientnytta.  
 
Om det inte rör sig om bot skulle patientnyttan i vissa fall kunna skilja sig åt 
beroende på kronologisk ålder – men normalt behandlas ju en patientgrupp som 
lider av ett visst tillstånd som en enhet oavsett vilken ålder patienterna i 
patientgruppen är i. Om vi exempelvis bedömer patientnyttan av mastektomi31 
för kvinnor med bröstcancer så bedömer vi detta i relation till patientgruppen 
som helhet, oaktat i vilken ålder patienterna är (om det inte finna biologiska skäl 
till att behandla patienter i olika ålder olika beroende på skillnader i 
behandlingsnytta). 
 
Likväl som svårighetsgrad inte ska inkludera effekter på andras hälsa så ska inte 
nyttan med åtgärder inkludera sådana aspekter. Om t ex närstående förväntas få 
hälsovinster (eller hälsoförluster också för den delen) av en åtgärd bör istället 
närståendes tillstånd och de åtgärder som kan riktas mot detta betraktas som ett 
eget prioriteringsobjekt och nyttan för dem bedömas i vanlig ordning. Det kan  
t ex handla om vård i hemmet för palliativ patient där tillståndet hos den 
närstående kan vara oro eller risk för egen ohälsa. I vissa undantagsfall kan även 
allmänna effekter på personer i samhället vägas in i nyttan som t ex vid 
tvångsvård eller vaccineringar. 
 
10.2.5 Sammanvägning 
 
 Botande åtgärder och åtgärder som påverkar hälsorelaterad livskvalitet kan 
 enligt riksdagens riktlinjer i princip ges samma tyngd. 
 
Om en åtgärd som höjer livskvaliteten, men inte påverkar risken för framtida 
försämring och mortalitet ger mer patientnytta än den åtgärd som förhindrar 
framtida risk och förtidig död måste avgöras genom avvägningar som öppet kan 
redovisas.   

                                           
31 Kirurgiskt ingrepp där bröstvävnad avlägsnas. 
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Till exempel kan det gälla rangordning mellan kortvarigt livsförlängande 
åtgärder och t ex vårdformer för palliativ vård med fokus på livskvalitet (t ex 
hemsjukvård). 
 
Liksom vid bedömning av svårighetsgrad bör man eftersträva konsistens i sina 
bedömningar av vad som bör anses vara stor patientnytta och vad som bör anses 
vara liten patientnytta.  
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11. BEDÖMNING AV KOSTNAD I RELATION TILL 
PATIENTNYTTA  
 
I modellen ingår också bedömning av kostnadseffektivitet, här uttryckt som 
kostnad i relation till den patientnytta som bedömts i föregående steg: till 
exempel kan en stor patientnytta men till en mycket hög kostnad ge en låg 
kostnadseffektivitet likväl som en måttlig kostnad med en mycket liten 
patientnytta. 
 
 

11.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
Enligt kostnadseffektivitetsprincipen i riksdagens riktlinjer bör vid val mellan 
olika verksamheter eller åtgärder ”en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet” eftersträvas. Relationen 
mellan behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen är sådan 
att patienter med svåra sjukdomar och väsentliga livskvalitetsförsämringar ska 
gå före lindrigare, även om denna vård drar ”väsentligt” större kostnader för en 
given hälsovinst förutsatt att relationen mellan kostnad och hälsovinst ändå 
anses som rimlig32 (Socialdepartementet 1996/60). Även vid mycket svåra 
tillstånd finns det dock en gräns för när kostnaden för åtgärden kan anses vara 
orimligt hög.  
 
Även i senare tillkomna lagar efter HSL finns kopplingar till denna princip. I 
patientlagen, som rör patientens ställning i vården, anges i § 3a att hänsyn måste 
tas till om ”kostnaderna för behandlingen framstår som befogat” i relation till 
den aktuella sjukdomen eller skadan (SFS 2014:821). 
 
I Prioriteringsutredningen föreslogs att kostnadseffektivitetsprincipen endast bör 
tillämpas vid jämförelser av metoder för behandling av samma sjukdom, då 
effekterna annars inte ansågs gå att jämföra på ett rättvist sätt. Riksdagen 
menade att det måste finnas ett kostnadseffektivt tänkande i stort i vården; 
vårdens resurser måste användas på bästa sätt så att de räcker till för fler 
(Socialutskottet 1996/97).  
  

                                           
32 Att betalningsviljan ska vara högre för effektiva åtgärder som riktas mot hälsotillstånd med större 
svårighetsgrad och lägre vid mindre svåra tillstånd är en etablerad praxis t ex inom Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket vilka beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som 
ska subventioneras av samhället (Svensson m fl 2015). 



59 
 

  

Statens medicinetiska råd har gjort tolkningen att kostnadseffektivitet även 
måste kunna beaktas vid horisontella prioriteringar: 
 

”Samtidigt anser rådet att det enligt nu gällande riktlinjer för prioriteringar 
finns en möjlighet att vid den horisontella prioriteringen lyfta fram 
kostnadseffektivitetsprincipen vid resursfördelning till olika sjukdomar och 
sjukdomsgrupper. Vid beslut om horisontella prioriteringar har politiker och 
huvudmän en möjlighet att väga in kostnadseffektivitet och samhällsnytta.” 

    (Statens medicinetiska råd 2009 s 19) 
 
 

11.2 Att bedöma kostnad i relation till patientnytta 
 
Bedömning av kostnad i relation till patientnytta görs såväl vid val mellan olika 
åtgärder riktade mot samma hälsotillstånd som för val av åtgärder riktade mot 
olika tillstånd. 
 
I arbetsbladet återfinns kolumnen ”Kostnad i relation till patientnytta” 
(Figur 11): 
 
 

 
Figur 11. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
Som beskrivits på flera ställen i denna rapport görs prioriteringar på många 
olika nivåer och med många olika syften inom hälso- och sjukvård. Tillgång på 
resurser att ta fram underlag för prioriteringar och kraven på kvaliteten på 
underlagen varierar därför av naturliga skäl. Detta gäller förstås även 
bedömningar av kostnadseffektivitet. I detta kapitel beskrivs kort hur olika 
situationer kan hanteras. 
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11.2.1 Skalsteg och referensramar 
 
 Kostnad i relation till patientnytta anges i skalan: 
 mycket hög, hög, måttlig eller låg kostnad i relation till patientnyttan.  
 
För att avgöra om en åtgärd är kostnadseffektiv behövs s.k. tröskelvärden, dvs 
en övre gräns för vad som är acceptabelt att betala för en viss patientnytta givet 
tillståndets svårighetsgrad. I avsaknad av sådana nationellt fastställda 
gränsvärden ingår inte något gränsvärde för vad som är en acceptabel 
kostnadseffektivitet i modellen och inte heller några gränsvärden för skalstegen. 
Sådana värden måste därför istället redovisas i varje enskilt prioriteringsarbete 
och kalibrering ske när olika prioriteringsordningar ska sammanföras. Liksom 
vid alla bedömningar i modellen bör man eftersträva konsistens i 
bedömningarna så att graderingarna genomgående är enhetliga. 
 
11.2.2 Olika prioriteringssituationer och jämförelsealternativ 
 

• Kostnaden och patientnyttan med en åtgärd jämförs med ett relevant 
jämförelsealternativ som används vid samma hälsotillstånd. Det är 
skillnaden i både kostnad och patientnytta som uttrycker 
kostnadseffektiviteten33. 

• I situationer när många hälsotillstånd med en eller flera alternativa 
åtgärder ska jämföras med varandra kan kostnad och patientnytta för 
respektive åtgärd förenklat uttryckt jämföras med ”ingen åtgärd”.   

 
En vanlig prioriteringssituation är vid införande av ny metod/åtgärd i vården. 
När TLV prövar vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av 
högkostnadsskyddet finns det kostnadseffektanalyser att tillgå, liksom det kan 
göra då Socialstyrelsen arbetar fram nya riktlinjer. I detalj förutsätts de följa den 
praxis som finns i internationella och nationella riktlinjer för sådana analyser 
som t ex TLV:s riktlinjer för hälsoekonomiska beräkningar (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 2016)34. Den typen av beräkningar kan sedan vägleda 
lokala beslut i metodråd eller liknande på landstings/regionnivå. 
 
Vid prioriteringar av nya metoder/åtgärder inom ett landsting på 
verksamhetshetsnivå har man sällan tillgång till eller resurser att göra egna 
fullständiga hälsoekonomiska analyser om sådana saknas. 

                                           
33 Skillnaden uttrycks inom hälsoekonomi i form av en kvot, engelskans ICER dvs Incremental cost-
effectiveness ratio. 
34 När hälsoekonomiska data finns används vanligast kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (Quality Adjusted 
Life Years sk QALY), ett mått som tar hänsyn såväl till en åtgärds påverkan på den hälsorelaterade 
livskvaliteten som på överlevnad. Liksom för andra hälsoekonomiska mått finns ett antal etiska invändningar 
men måttet har av myndigheter som Socialstyrelsen och TLV bedömts vara det för tillfället mest lämpade. 
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En miniminivå för ett prioriteringsarbete bör vara att ändå göra en grov 
bedömning av kostnadseffektiviteten. En sådan utgår från bedömd patientnytta 
och kompletteras med en grov uppskattning av kostnaderna för att utföra 
åtgärden35 jämfört med kostnad och patientnytta med en annan åtgärd – 
jämförelsealternativet. Om tillståndet hittills varit obehandlat jämförs med 
alternativet att inte göra något alls.  
 
11.2.3 Kostnader att bedöma 
Vid bedömningen av åtgärdens kostnadseffektivitet inkluderas i första hand 
direkta kostnader, men även indirekta kostnader kan vara relevanta att beakta.  
Direkta kostnader/intäkter kan t ex omfatta hälso- och sjukvårdens kostnader för 
åtgärden, patienternas kostnader för åtgärden, minskade kostnader för vård och 
annan samhällsservice till följd av vunnen hälsa och livskvalitet och minskade 
kostnader för patienterna till följd av vunnen hälsa och livskvalitet.  
Även om det kan finnas ett samband mellan samhällsnytta och patientnytta på 
gruppnivå (Socialdepartementet 1996/60, Smer 2009) så förespråkas en 
försiktighet i modellen att väga in sådana indirekta kostnader och vinster med 
tanke på människovärdesprincipen. Konsekvensen kan annars bli att ett program 
för rehabilitering som riktas till personer som är sjukskrivna är mer 
kostnadseffektivt än ett program som riktas till patienter som inte har ett 
förvärvsarbete. I den mån sådana kostnader tillåts påverka prioriteringar på 
gruppnivå är det därför väsentligt att detta tydligt redovisas i alla typer av 
prioriteringsarbeten. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket hanterar detta 
genom att i sina underlag för att bedöma läkemedlets nytta och kostnad både 
räkna med och utan sådana indirekta effekter (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, 2016). 
 
11.2.4 Kostnadseffektivitet vid sällsynta tillstånd 
En situation som har väckt en del diskussion under senare år är hur man ska 
förhålla sig till tröskelvärde för kostnadseffektiviteten när det handlar om 
behandling av sällsynta tillstånd. Framförallt när det gäller läkemedel för 
sällsynta tillstånd så riskerar man att hamna i höga kostnader per patient, 
eftersom utvecklingskostnaden och läkemedelsföretagens vinster ska slås ut på 
färre patienter. Detta leder i sin tur till kostnadseffektivitetsnivåer som (ofta) 
ligger långt över tröskelvärden som annars accepteras inom vården. 
 
I samband med Läkemedels- och apoteksutredningen som lämnade sitt 
slutbetänkande under 2014 (Socialutskottet 2014) gjordes en delutredning kring 
hur riksdagens riktlinjer kan tolkas i relation till behandling av sällsynta 
tillstånd.  

                                           
35 Gäller då kostnader totalt sett för att genomföra åtgärden, inte endast det som rör den egna budgeten. 
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Slutsatsen var att den likabehandling som människovärdesprincipen och delvis 
även behovs- solidaritetsprincipen ger uttryck för motiverar ett något högre 
tröskelvärde för behandling av sällsynta tillstånd under förutsättning att det rör 
sig om ett tillstånd med mycket stor svårighetgrad, att det finns en substantiell 
effekt och saknas alternativ behandling (Carlsson m fl 2014). I stora delar 
infogades detta förslag även i utredningens slutbetänkande och har sedan dess 
blivit en accepterad policy för TLV:s och NT-rådets verksamhet.  
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12. BEDÖMNING AV KVALITET I 
KUNSKAPSUNDERLAGEN  
 

12.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
I portalparagrafen i HSL lyfts kvalitetskravet på vård fram (2a§ SFS 2017:30) 
och att vården ska vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (eller som 
beprövad erfarenhet oftare uttrycks idag – den erfarenhetsbaserade kunskapen). 
Enligt propositionen för prioriteringar ska de medicinska beslut som tas alltid 
bygga på vetenskap och dokumenterade goda resultat (Socialdepartementet 
1996/60). Utgångspunkten är därför att prioriteringar ska vila på bästa möjliga 
kunskap. Åtgärders patientnytta måste därför kunna omprövas samt nya 
metoder utvärderas innan de införs i rutinsjukvård. 
 
 

12.2 Att bedöma underlagen  
 
I modellen ingår ett krav på att redovisa och värdera kvaliteten på de underlag 
som bedömningarna i modellen grundas på (Figur 12). 
 
 

 
Figur 12. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
Optimalt ska kvaliteten i kunskapsunderlagen för såväl svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnad i relation till patientnytta bedömas. Om man önskar 
öka tydligheten i arbetsbladet kan kolumner med kvalitetsbedömning används 
efter samtliga dessa tre bedömningar. Ytterligare ett alternativ kan vara att 
skriva in bedömningen av kvalitet direkt i respektive kolumn. Det viktiga är 
med andra ord inte hur kvaliteten dokumenteras utan att denna bedömning görs 
och kan redovisas.  
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Kravet på fullständighet i sökningen efter underlag måste anpassas efter syftet 
med varje enskilt prioriteringsarbete och de resurser (t ex tid) som finns till 
förfogande. Exempelvis kan kraven på exakthet skilja sig åt mellan 
Socialstyrelsens riktlinjearbete och lokala prioriteringsarbeten.  
Ju större konsekvenser som förknippas med en åtgärd, t ex höga kostnader eller 
stora organisatoriska krav, eller om åtgärden är förknippad med risker och 
biverkningar desto rimligare att bedömningarna vilar på mycket stor säkerhet 
 
 Såväl vetenskaplig evidens som erfarenhetsbaserad kunskap/beprövad 
 erfarenhet utgör underlag för bedömningarna i modellen.  
 
12.2.1 Redovisning av vetenskaplig evidens 
Att det finns vetenskaplig evidens för en åtgärd innebär inte automatiskt att det 
finns en stor patientnytta med en åtgärd. Dels kan evidensen tala såväl för en 
stor som liten patientnytta, dels så kan säkerheten i det vetenskapliga underlaget 
variera. När det gäller evidensgraderingssystem är GRADE ett internationellt 
vedertaget system som både SBU och Socialstyrelsen tillämpar. Det används 
generellt för att beskriva hur säker man är på åtgärdens effekter.  
 
 Att ett underlag är starkt säger inget om effekten i sig utan värderar bara 
 säkerheten i bedömningen. 
 
Ett starkt underlag innebär en stor säkerhet angående en åtgärds effekt och att 
det är mycket osannolikt att ytterligare forskning ändrar skattningen av effekten. 
Det kan med andra ord betyda stor säkerhet att effekten är liten likväl som det 
kan betyda stor säkerhet att effekten är mycket stor. Ett begränsat underlag 
innebär på motsvarande sätt att det är mycket sannolikt att ytterligare forskning 
på ett betydelsefullt sätt ändrar skattningen av effekten – åtgärden kanske har 
större effekt än väntat eller åtgärden kanske till och med är skadlig. (GRADE 
working group 2011, Socialstyrelsen 2016, SBU 2016).  
 
Om systematiskt underlag saknas beskrivs kvaliteten på underlagen med egna 
ord. Eftersom valet av forskningsmetoder är helt beroende av vilken fråga som 
ska besvaras så måste kvaliteten på såväl kvantitativa som kvalitativa studier 
kunna bedömas. Ett verktyg för att bedöma kvalitativa studier är SBU:s mall för 
kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik.36   
 
12.2.2 Redovisning av erfarenhetsbaserad kunskap/beprövad erfarenhet 
Vetenskaplig evidens är alltid viktigt att förhålla sig till och måste generellt ses 
som ett förstahandsalternativ framför beprövad erfarenhet i den mån den är 
relevant för den aktuella prioriteringssituationen.  

                                           
36 http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 
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Beprövad erfarenhet är dock ett viktigt underlag för bedömningarna, särskilt på 
de områden som saknar forskning eller om den vetenskapliga evidensen inte 
kan anses vara kliniskt fullt ut relevant. Begreppet har allt mer kommit att 
ersättas av begreppet erfarenhetsbaserad kunskap som är en kombination av 
teoretisk kunskap, erfarenhet av att se många fall, att se variationer och 
avvikelser, samt att som professionell ha intuition och personlig mognad.37Det 
finns olika metoder för att tillvarata den erfarenhetsbaserade 
kunskapen/beprövade erfarenheten, från att föra gemensamma diskussioner till 
mer systematiska, oberoende insamlingar av sådan erfarenhet (t ex 
konsensuspaneler).38 När prioriteringsarbetet utgår ifrån den kliniska, 
erfarenhetsbaserade kunskapen hos dem som ansvarar för att ta fram en 
rangordning bör detta framgå. I dagsläget finns ingen väletablerad skala för 
redovisning av erfarenhetsbaserad kunskap. Det viktiga blir istället, precis som 
för vetenskaplig evidens, att redovisa på vilka underlag bedömningen vilar för 
att stärka öppenheten i bedömningarna. 
 
  

                                           
37 För den intresserade se mer om begreppet i Erfarenhetsbaserad kunskap & lärande inom vård och medicin, 
Ewa Pilhammar, Studentlitteratur, 2011. 
38 Tillämpades bl a inom ramen för Nationella riktlinjer för demenssjukdomar www.socialstyrelsen.se.  
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13. SAMMANVÄGNING OCH RANGORDNING  
 
Efter att bedömningar gjorts av svårighetsgrad, patientnytta och 
kostnadseffektivitet samt att kvaliteten i kunskapsunderlagen har värderats är 
det dags att kvalitativt väga samman dessa bedömningar till en 
rangordningsnivå. De olika prioriteringsobjekten kommer därmed att få en plats 
i en rangordning som är vägledande för någon typ av resursfördelning, beroende 
på vad syftet är med prioriteringsarbetet. 
 
 

13.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
Människovärdesprincipen anger vad som inte ska påverka prioriteringar inom 
hälso- och sjukvård och poängterar allas lika värde. Det innebär att den som ska 
göra en prioriteringsordning i praktiken måste brottas med avvägningen mellan 
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Även om 
sjukdomens svårighetsgrad tillmäts stor betydelse i riksdags riktlinjer för 
prioriteringar framgår det att svårighetsgrad inte enskilt kan avgöra en 
prioritering. Förmågan att tillgodogöra sig en behandling måste, enligt 
propositionen, också vägas in vid prioriteringen: 
 
 ”En människa har större behov ju svårare sjukdomen eller skadan är eller ju 
 sämre livskvaliteten är till följd av skadan eller sjukdomen. Hon har däremot 
 inte behov av åtgärder som inte förbättrar hälsan eller livskvaliteten.  
 För att kunna användas som underlag för prioriteringar krävs alltid en 
 sammanvägning av olika aspekter av de hälso- och livskvalitetsrelaterade 
 behoven.” 
         (Socialdepartementet 1996/97) 
 
Solidaritetsaspekten innebär en strävan att utfallet av vård ska bli så lika hälsa 
som möjligt vilket i praktiken handlar om att de med de största hälsoproblemen 
ska prioriteras högst. Även tillstånd med stor svårighetsgrad kan dock få en 
lägre prioritet om patientnyttan är begränsad och/eller kostnaden orimlig. 
Solidaritet står också för ett särskilt ansvar gentemot människor som inte själva 
kan tillvarata sina rättigheter: 
 
 ”… också att särskilt beakta behoven hos de svagaste. Hit hör bl a barn, 
 åldersdementa, medvetslösa och andra som av olika skäl kan ha svårt att 
 kommunicera med sin omgivning…Människor som inte kan ta till vara sina 
 rättigheter har samma rätt till vård som andra.” 
         (Socialdepartementet1996/97) 
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Hälso- och sjukvården har ansvar att se till att grupper med nedsatt autonomi får 
sina behov bedömda för att undersöka om det finns behov som inte är 
tillgodosedda. Själva bedömningen bör med andra ord ha en hög prioritet. 
Därefter är det behovet av vårdens insatser som styr den fortsatta prioriteringen, 
inte den nedsatta autonomin i sig.  
 
När det gäller avvägningen mellan behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen kan riktlinjen tolkas så att patienter med svårare 
tillstånd ska kunna behandlas med åtgärder som kostar betydligt mer jämfört 
med dem som har mindre svåra sjukdomar om det finns verksamma åtgärder: 
 
 ”Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör eftersträvas en 
 rimlig relation mellan kostnader i form av insatta resurser av olika slag och 
 effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet… En följd av att behovs-
 solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen är enligt 
 utredningen att svåra sjukdomar och väsentliga livskvalitetsförsämringar går 
 före lindrigare, även om vården av de svåra tillstånden kostar väsentligt mycket 
 mer.” 
           (Socialdepartementet 1996/97) 
 
Detta innebär i praktiken att samhället har en betydligt större 
betalningsskyldighet vid svårare hälsotillstånd jämfört med behandling av 
lindriga tillstånd. Om svårighetsgraden är stor så kan även en lägre 
kostnadseffektivitet, d v s en hög kostnad för de hälsovinster som kan uppnås, 
ges en högre prioritet jämfört med om svårighetsgraden är liten.  
 
Utöver den etiska plattformen finns det i propositionen ytterligare riktlinjer 
kring vad huvudmännen ska beakta vid prioritering (Socialdepartementet 
1996/97): 
• Vårdåtgärder utan nytta bör inte användas och därmed inte ingå bland 

prioriteringsalternativen. 
• Vid sjukdom och skada ska livskvalitetsrelaterade behov (som t ex 

symtomlindring) i princip väga lika tungt som hälsorelaterade behov  
(d v s botande insatser).  

• Vid alla prioriteringar bör möjligheten till att stimulera till, instruera om och 
ge stöd för egenvård tas tillvara. 

• Hälso- och sjukvård som är reglerad genom lagstiftning får anses garanterad 
resurser t ex rättspsykiatrisk vård. 
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 Rangordningen i ett prioriteringsarbete anges i en tiogradig skala; 
• 1 anger det som är högst prioriterat  
• 10 anger det som är lägst prioriterat. 

 
 

13.2 Att sammanväga och rangordna 
 
I arbetsbladet återfinns kolumnen ”Rangordning” (Figur 13): 
 
 

 
Figur 13. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
13.2.1 Rangordningsskalan 
 
 
 
 
 
 
Rangordningen i modellen innebär inte att det som har högst prioritet i en 
verksamhet automatiskt ges rangordningsnivå 1. Istället är det viktigt att det 
finns en logik mellan rangordningssiffran och bedömningarna i modellen. Låga 
värden på svårighetsgrad och patientnytta kan aldrig ge en hög prioritet och vice 
versa; höga värden kan inte ge låg prioritet (om inte kostnaden anses orimlig i 
förhållande till patientnyttan). I praktiken innebär det att det som ges högst 
prioritet i en verksamhet t ex kan ha rangordningsnivå 3 utifrån bedömningen av 
svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet.  
 
Det bör dessutom finnas en rimlig samstämmighet så att grunderna för en och 
samma rangordningssiffra inte varierar för mycket inom det område som 
rangordningen gäller. Några absoluta kriterier för att erhålla 
rangordningsnivåerna 1 till 10 finns dock inte vilket kan innebära att t ex en 2:a 
inom ett prioriteringsarbete inte självklart kan likställas med en 2:a i ett annat 
prioriteringsarbete. Då olika prioriteringsordningar ska sammanföras krävs 
gemensamma diskussioner och någon form av kalibrering.  
 
Det finns stöd för att ha 10 möjliga rangordningsnivåer även om möjligheten till 
färre nivåer återkommande diskuteras.  
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Nackdelen med t ex en tregradig prioriteringsskala är att grupperna blir mycket 
stora och heterogena. Inom samma nivå kan det då finnas behov som anses 
betydligt mer angelägna än andra. I regel berör resurstillskott till nya 
verksamheter eller besparingar en liten del av verksamheten. En för grov 
sortering i rangordningsnivåer ger då en för begränsad vägledning. I vissa 
sammanhang kan, trots en tiogradig skala, spridningen i rangordningen bli 
otillräcklig om många prioriteringsobjekt hamnar på samma rangordningsnivå. 
Det kan då bli aktuellt med ytterligare diskussioner för att utröna t ex vilka av 
de med lägst rangordningsnivå som i första hand ska bli föremål för eventuell 
ransonering eller vilka av de med högst prioritet som ska få ta del av begränsade 
nytillskott i resurser. 
 
Modellen innehåller inga givna gränsvärden när det gäller svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnadseffektivitet. Det är därför svårt att finna en 
invändningsfri metod för att matematiskt/kvantitativt räkna fram 
prioriteringsnivån. En sådan mer kvantitativ ansats ger en bild av en större 
objektivitet än vad underlaget möjliggör. Rangordningsnivån måste istället 
betraktas som en kvalitativ bedömning. 
 
13.2.2 Icke-göra och FoU 
Vid värderingen av patientnytta kan man hitta åtgärder som bör utmönstras ur 
vården, p g a att de saknar effekt, eller medför för stora risker eller biverkningar 
i relation till nyttan. Dessa bör redovisas separat och ingår därför inte i 
rangordningen 1-10 utan kan benämnas icke-göra. Att ta bort dessa åtgärder 
brukar betecknas utmönstring. Notera att detta inte är liktydigt med då en 
verksamhet eller huvudman upphör med att göra åtgärder som har övervägande 
positiva effekter (dvs ryms inom ramen för rangordningen 1-10) men begränsas 
p g a bristande resurser. Då genomför man istället en ransonering. 
 
Då värderingen gäller nya metoder och åtgärder som ännu ej är etablerade och 
där kunskapsläget är för ofullständigt för att kunna bedöma patientnyttan med 
tillräcklig säkerhet bör ställning tas till om åtgärden kräver ytterligare 
utvärderingar i form av forskning eller utvecklingsinsatser (FoU) innan den 
introduceras som en del i hälso- och sjukvården. Att identifiera kunskapsluckor 
kring nyttan med redan etablerade åtgärder kan vara en viktig sidoeffekt av ett 
prioriteringsarbete. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer har man dock betonat 
att FoU inte ska ses som en önskelista för forskning eller som ett sätt att 
undvika en skarp prioritering. Snarare har inställningen varit att FoU endast bör 
användas om man förväntar sig ny kunskap inom en relativt kort tid eftersom 
det pågår eller planeras studier.   
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 Eftersom svårighetsgrad ges stor betydelse i riksdagens riktlinjer kan 
      följande hållpunkter tillämpas: 

• Tillstånd med aktuell eller förväntad framtida liten svårighetsgrad kan 
högst ges prioritet 6  

• Tillstånd med måttlig svårighetsgrad kan högst ges prioritet 5  
• Tillstånd med stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 3  
• Tillstånd med mycket stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 1  
Tillstånden kan sedan få lägre rangordning beroende på hur patientnyttan 
och kostnaden för åtgärden är. 

 

13.2.3 Vägledning för rangordning 
Den rangordning mellan principerna som finns i den etiska plattformen för 
prioriteringar kan tolkas som att svårighetsgraden hos ett tillstånd bör ges en 
relativt större tyngd än de andra aspekterna (dvs patientnytta och kostnad per 
patientnytta). Ett sätt att omsätta denna relativa tyngd är att sätta upp den 
maximala rangordningsnivån som kan uppnås med en viss svårighetsgrad.  
I rutan nedan ger vi ett förslag på hur sådana gränser kan se ut. Man kan 
naturligtvis komma fram till att gränserna för maximala rangordningsnivåer ska 
sättas på annat sätt. Det finns dock skäl att eftersträva ett enhetligt tankesätt för 
att möjliggöra horisontella prioriteringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare vägledning för rangordningen är att: 
• Svåra aktuella, misstänkta eller framtida hälsotillstånd och effektiva åtgärder 

rangordnas högre än mindre allvarliga tillstånd och mindre effektiva åtgärder 
(svårighetsgraden utgör enligt lag ingen grund för rangordning inom 
socialtjänstens områden).  

• Åtgärder med stor nytta för patienterna i förhållande till kostnaden 
rangordnas högre än åtgärder med liten patientnytta i förhållande till 
kostnaden.  

• Åtgärder som är väl dokumenterade ges högre prioritet framför sådana där 
det vetenskapliga underlaget är svagt eller saknas. Likaså ges åtgärder som 
vilar på entydig, långvarig erfarenhetsbaserad kunskap/beprövad erfarenhet 
högre prioritet än sådana där den erfarenhetsbaserade kunskapen är svag. 
Detta gäller förutsatt att alla andra bedömningar i modellen (svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnad i relation till patientnytta) är lika. Ett starkt underlag 
kan inte i sig leda till hög prioritet om de andra bedömningarna snarare pekar 
på låg prioritet. 

• Om patientnyttan med en åtgärd är okontroversiell och åtgärden har använts 
länge kan prioriteringen bli hög trots ett svagt vetenskapligt stöd (beroende 
på hur svårt tillstånd åtgärden riktas emot).39  

                                           
39 Ett sådant exempel kan smärtlindring med morfin till cancerpatienter i livets slutskede vara. 
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13.2.4 Tillvägagångssätt vid rangordning 
Rangordningen i modellen kan förstås ske på olika sätt.  
För att ytterligare understryka betydelsen av svårighetsgrad föreslås ett 
tillvägagångssätt där en rangordningsnivå initialt sätts utifrån hur stor 
svårighetsgrad som angetts och denna sedan successivt justeras beroende på de 
andra bedömningarna i modellen. Låt oss ta ett exempel hämtat ur 
Socialstyrelsen nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancervård (Socialstyrelsen 2014) anpassat till rapportens arbetsblad 
(Figur 14). 
 
 

 
Figur 14. Modifierat utdrag ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
 
 
I vårt exempel sätts inledningsvis rangordningsnivå 1 utifrån att tillståndets 
bedömts ha en mycket stor svårighetsgrad, sedan viktas denna siffra ner 
eftersom det visar sig att patientnyttan är liten- måttlig (kanske till 6-7) för att 
sedan viktas ned ytterligare till 10 när den mycket höga kostnaden för 
patientnyttan vägs in. Att kvaliteten på kunskapsunderlagen är god påverkar inte 
rangordning. Hade underlagen däremot varit av låg kvalitet kunde det ha 
motiverat en sänkning av rangordningen (vilket i just detta fall inte var möjligt 
eftersom man redan hamnat på den lägsta rangordningsnivån).   
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14. PRESENTATION AV RANGORDNINGEN OCH DESS 
GRUNDER  
 
Att tillämpa Nationell modell för öppna prioriteringar innebär att rangordningen 
och dess grunder ska kunna redovisas för den som så önskar ta del av detta 
beslutsunderlag, oavsett om det gäller inom den egna verksamheten, från andra 
verksamheter i landstinget/regionen/kommunen, gentemot politiker eller 
patienter/allmänhet. 
 
 

14.1 Vägledning från riksdagens riktlinjer 
 
Öppenhet om prioriteringar och dess grunder poängterades starkt i regeringens 
proposition: 
 

”När alla vårdbehov inte kan tillgodoses måste en mer öppen diskussion föras 
som gör prioriteringsgrunderna klara. De värderingar som styr såväl 
tillgången till hälso- och sjukvård som de prioriteringar som sker måste i 
princip kunna delas av flertalet i befolkningen. Nödvändiga prioriteringar 
måste uppfattas som rimliga och rättfärdiga. Denna demokratiska förankring är 
viktig inte minst för att kunna vidmakthålla förtroendet för vården.”            

(Socialdepartementet 1996/97)  
 
Av propositionen framgår att hälso- och sjukvården har en skyldighet att 
tillhandahålla information om grunderna till och även konsekvenserna av 
framtagna prioriteringar för de som berörs av prioriteringarna. Den enda 
vägledning riksdagens riktlinjer ger angående konsekvenser av en prioritering är 
att behovstäckningen ska vara större för det som är högt prioriterat än för det 
som är lägre prioriterat (Socialstyrelsen 1996/97). 
 
I övrigt sägs i riktlinjerna att prioriteringar enligt mallar gäller som vägledning 
på gruppnivå men att bedömning av den enskilda patientens behov kan leda till 
avsteg från en generell prioriteringsordning.  
 
 

14.2 Att presentera rangordningen och dess grunder 
 
Som vi inledde med är modellen ämnad att vara ett (av flera) verktyg för att ta 
fram ett underlag för olika resursfördelningsbeslut. Öppenheten i tillämpningen 
av modellen innebär att rangordningen och dess grunder görs explicita, i första 
hand för dem som ska ta beslut om resursfördelningen men att det också ska 
kunna göras för övriga som önskar ta del av underlaget. 
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• I varje prioriteringsarbete måste konsekvenserna med en rangordning 
göras tydlig – vad innebär en högre respektive lägre prioritering? 

• Målgruppen styr presentationsformen av en prioriteringsordning. 

De beslut som sedan tas utifrån rangordning kan som sagt ha flera syften och 
grundas på flera olika typer av underlag utöver det underlag som modellen ger. 
Vikten av tydlighet i vad beslutade prioriteringar ska innebära i en verksamhet 
eller ett landsting/region kan inte nog understrykas. 
 
 
 
 
 
 
Den sista kolumnen i arbetsbladet ger möjlighet att kommentera den 
rangordning som finns i beslutsunderlaget. Ibland används arbetsbladet även 
som ett arbetsredskap/beslutsstöd när prioriteringarna slagits fast i en 
verksamhet. I kommentarerna kan då även rangordningens konsekvenser för 
resursfördelning dokumenteras (Figur 15): 
 
 

 
Figur 15. Arbetsblad för dokumentation av stegen i Nationell modell för öppna 
prioriteringar. 
 
 
14.2.1 Kommentar om konsekvenser av en rangordning 
I modellen finns inga förutbestämda regler för hur en rangordning ska påverka 
resursfördelningen. I vårt decentraliserade sjukvårdssystem tas sådana beslut av 
respektive huvudman. Exakt hur riksdagens riktlinjer ska tolkas när det gäller 
konsekvenser av prioriteringar och resursfördelning är inte heller helt klart.  En 
tolkning som har använts i Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att hänvisa till 
en tanke om vikande behovstäckning. Detta innebär att för de högst rankade 
tillstånd-åtgärdsparen ska en större andel av de behov som finns täckas in och 
sedan ges lägre rankade behovstäckning enligt en vikande skala. Det kan 
innebära att även lågt rankade tillstånd-åtgärdspar ges vissa resurser. Under 
senare år har Socialstyrelsen formulerat de centrala rekommendationerna som 
åtgärder som hälso- och sjukvården eller socialtjänsten bör, kan eller kan i 
undantagsfall erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att 
tolka rangordningen 1–10 i sin tillämpning av rekommendationerna. 
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Liknande vägledning kan om så önskas användas lokalt i landsting/regioner där 
beslut (i kraft av landstingens självstyre) också kan omfatta att någon åtgärd ska 
erbjudas.  
 
Ett annat sätt att tänka är att ransonera från botten på rangordningslistan. Om 
resurserna inte räcker till att uppfylla alla behov så börjar man att ta bort objekt 
från botten av listan tills man når den budgetnivå som är tillgänglig. 
 
14.2.2 Presentationsform 
En rangordningslista är ett sätt att överskådligt ställa upp det underlag som 
skapar en rangordning (t ex i form av det arbetsblad som presenterats i denna 
rapport). Modellen ger dock inte svar på frågan om hur resultatet från ett 
prioriteringsarbete specifikt ska tolkas och användas. En rangordningslista kan 
därför aldrig tala för sig själv. Istället måste de beslut som blir följden av ett 
prioriteringsarbete kompletteras eller ersättas med konsekvensbeskrivningar 
eller andra typer av dokument som klargör hur rangordningen ska förstås och 
tillämpas. 
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EPILOG  
 
Denna rapport ska ses som det tidsavtryck den är. Vi menar att modellen aldrig 
kommer att bli färdig i bemärkelsen att dess grunder och antaganden kan leva 
sitt eget liv eller att alla självklart kommer att förstå och/eller acceptera 
tankesättet som modellen bygger på. Att återkommande ifrågasätta och revidera 
blir fortsatt viktigt, balanserat mot värdet av stabilitet.  
 
Modellen löser ju inte heller alla frågor kring resursfördelning. Att sätta så höga 
förväntningar på en och samma modell tror vi inte är rimligt. Styrning och 
ledning av hälso- och sjukvård är och förblir en komplex företeelse där 
modellen kan vara ett av många verktyg. Men en ”teknisk” lösning kan aldrig 
vara tillräckligt när det gäller en sådan komplex sak som ett prioriteringsarbete 
där inte minst tillit är en viktig ingrediens. Att förena ett systematiskt sätt att ta 
fram prioriteringar enligt riktlinjer beslutade av riksdagen med en god 
arbetsprocess kommer fortsatt att vara en stor och viktig utmaning inom 
offentlig hälso- och sjukvård.  
 
Vid Prioriteringscentrum sker fortlöpande arbete för att även stödja och 
utveckla andra delar i resursfördelningssituationen som rör hur processer kan 
genomföras, hur de länkas till politiska målsättningar etc. På sikt kan därför 
detta verktyg för rangordning komma att kompletteras med andra verktyg som 
ett sätt ge ett mer heltäckande stöd för hälso- och sjukvårdens prioriteringar.  
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