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I en verksamhet som vill bli mer öppen mot 
brukarna

• DN Debatt. ”Sjukvårdens kris är skapad av 
organisation och ledning”
– ”Oförmåga hos politik och ledningar att göra 

begränsningar av utbud”
• SACO i Dagens Samhälle: Dags att politikerna är 

öppna – vad i välfärden måste bort?
– En majoritet av [23 regionråd] menar att finansieringen av 

välfärden är ett problem och hälften av de intervjuade 
regionråden menar att välfärdsåtagandet är större än resurserna i 
den egna regionen.

Förväntningar i debatten

PRIORITERINGSCENTRUM



• Singularitetseffekten = vi har lättare att bry oss om 
en enskild individ än ett större antal statistiska 
individer (Västfjell et al)

Psykologiska snedvridningar
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• Förlustaversion – vi tycker det är värre att förlora ngt 
med ett visst värde – än att vinna ngt med 
motsvarande värde

Psykologiska snedvridningar

PRIORITERINGSCENTRUM



I en verksamhet som vill bli mer öppen mot 
brukarna

• Prioriteringsutredningen 1995
• Lagstiftning 1997
• Läkemedelsförmånslag 2002
• Finns viss oklarhet vilken status beslut 

har i de olika lagstiftningarna och vilken 
vägledning vi kan få

Prioriteringsprinciper

PRIORITERINGSCENTRUM



I en verksamhet som vill bli mer öppen mot 
brukarna

• Behovsbaserad hälso- och sjukvård
• Individbaserad behovssyn:

• Stort behov = stor svårighetsgrad där man kan 
göra nytta med behandling

• Populationsbaserade behov?
• Saknas ett sådant perspektiv
• Vissa skrivningar kring nyttoprincip – kan 

eventuellt problematisera detta – dvs. att en stor 
grupp inte får ”trumfa” en liten grupp – ffa. inte om 
dessa har lägre svårighetsgrad

• Praxis: Hänsyn till detta

Prioriteringsprinciper och behov
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Människovärdesprincipen
• Alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och 
funktioner i samhället.

• Likabehandlingsprincip
• Ger framförallt vägledning för vad vi inte får 

ta hänsyn till:
– Ej social ställning /position
– Ej ekonomisk situation
– Ej kronologisk ålder /men biologisk ålder
– Ej tidigare livsstil/ men framtida



Människovärdesprincipen -
frågor?

• Större hänsyn till ansvar för livsstil och sin 
egen situation?

• Hänsyn till kronologisk ålder – ex prioritera 
barn och yngre personer?

• Hänsyn till närstående?



Behovs- och 
solidaritetsprincipen

• Resurserna bör satsas på den människa eller 
verksamhet som har de största behoven.

• Största behoven kopplas till de svåraste tillstånden
• Endast ha behov av det man har nytta av
• Balansera behov mot nytta av åtgärd
• Behovsbedömning = en professionell bedömning 

och inte endast vila på patientens uppfattning
• Eftersträva lika hälsoutfall i befolkningen
• Svaga gruppers behov bör bedömas på samma 

villkor som starka gruppers motsvarande behov



Behovs- och 
solidaritetsprincipen – frågor?
• Hur bedöma svårighetsgraden hos ett 

tillstånd? Vad ska vägas in?
• Kronologisk ålder?
• Påverkan på närstående?

• Vilka behov bör individer själva ta ansvar 
för?
• Egenvård
• Egenfinansiering

• Behov kontra tillgänglighet / efterfrågan?



• Indirekt hänsyn till ålder som i det 
norska exemplet?

Behovs-solidaritetsprincipen
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Konsekvenser av att räkna på det norska sättet 



Kostnadseffektivitetsprincipen

• Vid val mellan olika verksamhetsområden eller 
åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet eftersträvas.

• Underordnad de andra principerna
• Vid svårare tillstånd accepteras en lägre 

kostnadseffektivitet
• Tröskelvärden:

– Mycket svåra vanliga tillstånd= 1 miljon kr /QALY
– Mycket svåra sällsynta tillstånd = 2 miljoner kr / 

QALY



Allt nytt har en alternativkostnad i 
termer av förlorad hälsa

Siverskog / Henriksson (2019): 
Använder vi resurser för ca 200 000 
SEK till någon (ny) behandling 

Betyder det 
att vi förlorar 
en QALY

Land
Rapporterat
tröskelvärde Referens

England GBP 12,936 Claxton et al. (2015)
Spanien EUR 24,870 Vallejo-Torres et al. (2017)
Australien AUD 28,033 Edney et al. (2018)
Sverige SEK 200 000? Siverskog et al (2019)



Alternativkostnad = förlorad 
hälsa

PRIORITERINGSCENTRUM

Disease severity

Mild Moderate Severe Very
severe

Cost per QALY

250 000

500 000

750 000

1 000 000

Gain 1 QALY
Lose 1,25 QALY

Gain 1 QALY
Lose 2,5 QALYs

Gain 1 QALY
Lose 3,75 QALYs

Gain 1 QALY
Lose 5 QALYs

5



Socialstyrelsen principdokument
• Ansvarig för att ta fram Socialstyrelsens 

principer för prioritering inom intensivvård 
och för rutinsjukvård

• Baseras på etisk plattform:
– Människovärdesprincipen
– Behovs-solidaritetsprincipen
– Kostnadseffektivitetsprincipen

• Vägledning till vården + transparens mot 
medborgare, patienter, närstående



I båda dokumenten
• Vikten av en individuell medicinsk 

bedömning
• Tillgång till symtomlindrande / palliativ vård 

för de som nedprioriteras eller inte ges 
tillgång till högsta vårdnivån

• Strukturer för att hantera etisk stress hos 
hälso- och sjukvårdspersonal



Prioriteringsnivåer för intensivvård
1. Svår sjukdom eller skada hos en patient med förväntad 

överlevnad >12 månader som har indikation för intensivvård 
och som inte har försämrade möjligheter till överlevnad. I den 
mån det måste göras en prioritering mellan patienter på 
prionivå 1 prioriteras patienter utifrån biologisk ålder i termer 
av förväntad återstående livslängd

2. Patienter som uppvisar något av följande kriterier (eller 
kombination av flera kriterier): 
a. En eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig 
funktionell begränsning. 
b. Förväntad överlevnad 6–12 månader, utifrån 
underliggande sjukdom. 

3. Patient med sammantaget förväntad låg sannolikhet för 
överlevnad initialt och där intensivvård normalt endast sätts in 
för att möjliggöra en förnyad bedömning och samråd. 



Nedprioritering inom rutinsjukvård
• A. Vård som med stor sannolikhet kan 

prioriteras ner utan att patienternas 
hälsotillstånd eller möjligheten att behandla 
hälsotillstånden försämras.
1. Viss screening och prevention
2. Lätta övergående tillstånd
3. Måttliga tillstånd som kan symtomlindras
4. Svåra tillstånd som kan symtomlindras



Nedprioritering inom rutinsjukvård
• B. Vård som kan prioriteras ner utan att det leder till 

akut livshotande hälsotillstånd, men som innebär en 
försämrad livskvalitet för patienterna under tiden 
som vården är nedprioriterad. Patientnyttan kan vara 
försämrad men fortfarande god när vården väl ges
1. Tillståndet riskerar att försämras och få en måttlig 

påverkan på livskvaliteten, som dock (delvis) kan 
behandlas symtomatiskt. En fördröjd vård innebär en 
något sämre patientnytta. 

2. Tillståndet riskerar att försämras och få en stor påverkan 
på livskvaliteten, som dock (delvis) kan behandlas 
symtomatiskt. En fördröjd vård innebär en något sämre 
patientnytta. 



Nedprioritering inom rutinsjukvård
• C. Vård som i normalfallet har en liten patientnytta 

för patienter med hälsotillstånd som har en stor till 
mycket stor påverkan på livskvaliteten och 
livslängden. Vården kan därmed prioriteras ner utan 
att det allvarligt försämrar patienternas situation.

• D. Vård som i normalfallet har en måttlig 
patientnytta för patienter med hälsotillstånd som har 
en stor till mycket stor påverkan på livskvaliteten 
eller livslängden. Nedprioritering innebär större 
negativa konsekvenser för patienterna, i form av 
försämrad livskvalitet och ökad risk för förtida död.



Nedprioritering inom rutinsjukvård
• E. Vård som i normalfallet har en stor patientnytta 

för patienter med hälsotillstånd som har en stor eller 
mycket stor påverkan på livskvaliteten eller 
livslängden. Nedprioritering innebär stora negativa 
konsekvenser för patienterna, i form av försämrad 
livskvalitet och mycket ökad risk för förtida död.
– HÄR BEHÖVS DET EN NOGGRANN 

HORISONTELL VÄRDERING I RELATION TILL 
INTENSIVVÅRD OCH NATIONELL 
SAMORDNING



Diskussionsfrågor i relation till 
Covid-pandemin
• Hur drabbar de prioriteringar som görs nu under 

pandemin befolkningens behov över tid?
• Kan situationen som uppstått nu ge möjligheter till 

en annan och mer genomtänkt prioritering när vi ska 
återställa hälso- och sjukvården? 


