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RättvisaRättvisa vidvid fördelningfördelning

•• FördelningFördelning i i hälsohälso-- ochoch sjukvårdsjukvård problematiskproblematisk
•• SärskiltSärskilt i en i en gemensamtgemensamt finansieradfinansierad vårdvård
•• DemokratiproblemDemokratiproblem omom inteinte beslutbeslut uppfattasuppfattas

somsom rättvisa rättvisa 
•• RättvisaRättvisa ärär viktigtviktigt fenomenfenomen förför allmänhetenallmänheten



HurHur bedömerbedömer vi vi rättvisarättvisa??

Distributiv rättvisa

Resultat Procedur

Principer KriterierJämförande
Icke-jämförande

Jämförande
Icke-jämförande



Medborgare om rättvisa!

ättvisa är en individuell upplevelse

ättvisa formas av samhälleliga värdenormer

ättvisa är att en majoritet är nöjd

ättvisa är att alla får lika (tillgång, bemötande)

ättvisa är lika till lika och olika till olika



EtiskaEtiska principerprinciper!!



Etiska principer!Etiska principer!



De De etiskaetiska principernasprincipernas funktionfunktion??

•• SymboliskSymbolisk funktionfunktion ((externtexternt förtroendeförtroende))

•• MotiverandeMotiverande funktionfunktion ((interntinternt förtroendeförtroende))

•• VägledandeVägledande funktionfunktion ((handlingsinriktadehandlingsinriktade))



PanelenPanelen omom principernasprincipernas statusstatus

•• SkaSka vägledavägleda beslutbeslut omom resursfördelningresursfördelning, , 
prioriteringprioritering ochoch ransoneringransonering

•• SkaSka vägledavägleda allaalla aktöreraktörer i i hälsohälso-- ochoch
sjukvårdsjukvård

•• SkaSka vägledavägleda stat, stat, landstinglandsting & & kommunkommun
•• Prima facie status Prima facie status –– de de kankan frångåsfrångås



AktörernasAktörernas kritikkritik mot mot plattformenplattformen

•• MVP: MVP: preciseringprecisering avseendeavseende särbehandlingsärbehandling
((samhällsnyttasamhällsnytta ochoch ålderålder))

•• BP: BP: oklaroklar, , svårtsvårt jämförajämföra olikaolika behovbehov
•• KEP: KEP: förför begränsadbegränsad, , svårtsvårt med “med “nyttanytta””



PanelensPanelens kritikkritik mot mot plattformenplattformen

•• MVP: MVP: sammasamma rätträtt till till vadvad??
•• BP: BP: svåringhetsgradsvåringhetsgrad förför vemvem, , varaktighetvaraktighet??
•• SP: SP: kändakända kontrakontra doldadolda vårdbehovvårdbehov??
•• KEP: KEP: vilkavilka kostnaderkostnader ochoch effektereffekter??
•• BPBP--KEP: KEP: rangordningenrangordningen förför kategoriskkategorisk
•• SaknasSaknas principprincip omom individensindividens ansvaransvar



ÖnskvärtÖnskvärt med en med en fjärdefjärde principprincip??

•• FörslagFörslag omom utredningutredning avav en en AnsvarsprincipAnsvarsprincip
•• MVP MVP indikerarindikerar ““friafria ochoch kapablakapabla individerindivider””
•• FöljerFöljer avav fokusfokus påpå patienterspatienters autonomiautonomi
•• FöljerFöljer avav fokusfokus påpå medborgaremedborgare/patient /patient 

somsom ““deltagaredeltagare””



AnsvarAnsvar förför den den egnaegna hälsanhälsan

•• Skyldighet att bevara och förbättra den egna Skyldighet att bevara och förbättra den egna 
hälsan hälsan 

•• Kan av rättviseskäl användas så att vissa Kan av rättviseskäl användas så att vissa 
individer får stå tillbaka (individer får stå tillbaka (tidsransoneringtidsransonering eller eller 
bortval)bortval)

•• Kräver att ett antal villkor är uppfyllda:Kräver att ett antal villkor är uppfyllda:
-- inte som straff utan för rättvisa vid resursbristinte som straff utan för rättvisa vid resursbrist
-- samband mellan beteende och hälsotillståndsamband mellan beteende och hälsotillstånd
-- hänsyn tas till förutsättningarna att ta ansvar hänsyn tas till förutsättningarna att ta ansvar 



AnsvarAnsvar förför den den egnaegna vårdenvården

•• SkyldighetSkyldighet attatt bevakabevaka egeteget behovbehov avav vårdvård
•• Kan Kan användasanvändas förför attatt motiveramotivera attatt individenindividen fårfår

bekostabekosta vissviss vårdvård ((utöverutöver nivånivå somsom ärär offentligtoffentligt
finansieradfinansierad , , helthelt vidvid bortvalbortval))

•• KräverKräver attatt ettett antalantal villkorvillkor ärär uppfylldauppfyllda::
-- FörmågaFörmåga tata ansvaransvar
-- Kan Kan tata ansvaransvar (information, (information, kostnadkostnad))
-- LitenLiten risk risk attatt tata ansvaransvar



Daniels och Sabins slutsatsDaniels och Sabins slutsats

”Tyvärr känner vi inte till något demokratiskt 
samhälle som har nått konsensus om 
distributiva principer för hälso- och sjukvård. 

Individuella värderingar kommer att 
leda till moralisk oeninghet om vad som 
utgör en rättvis fördelning av resurser för 
att möta konkurrerande  behov i hälso- och 
sjukvården.”



Medborgarna om procedurer

nsyn och förklaringar

tt bli lyssnad till

al mellan olika alternativ 



GemensamtGemensamt beslutsfattandebeslutsfattande

•• MedborgarenMedborgaren –– styrsstyrs avav egenintresseegenintresse
•• VårdpersonalenVårdpersonalen –– kunnigkunnig men men kankan

utvecklautveckla egenintresseegenintresse
•• PolitikernPolitikern –– saknarsaknar kunskapkunskap



MedborgareMedborgare omom fördelningfördelning i i vårdenvården

• Kännedom om fördelning av vård är 
begränsad

• Beslutsproblem i stort okända
• Enorm potential för förbättring



AttAtt läsaläsa vidarevidare!!

““FördelningFördelning, , prioriteringprioritering ochoch ransoneringransonering avav hälsohälso-- ochoch
sjukvårdsjukvård” (2004:9)” (2004:9)

““VårdensVårdens alltföralltför svårasvåra valval?” (2007:2)?” (2007:2)

““RättvisanRättvisan finnsfinns i i betraktarensbetraktarens ögaöga” (2007:6)” (2007:6)

PrioriteringsCentrum http://e.lio.se/prioriteringscentrum
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