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Bakgrund 
• Medverkade i prioriteringsutredningen 1995 - en av 

arkitekterna bakom etikplattformen 
• Har skrivit åtskilligt om tolkningar och tillämpningar av 

den, senast i Vet Soc Årsbok 2014  
• Ingått i arbetsgrupp i Smer om styrmodeller i 

sjukvården med frågeguide 
• Använder en del av vad jag skrivit för Smer men  

representerar idag inte Smer 





“Bör” – bildens innehåll 

• Vilka värden – och vems –
bör styra? 

• Värdelandskapet är inte 
statiskt  

• Det består av normer, lagar, 
ideal, etiska principer 



Utgångspunkten för frågeguiden 

• Mål-hinder analysen, som inkluderar analys av 
alternativ och konsekvenser 

• Nu-läget: “Var befinner vi oss?” 
• Målen: ”Vart vill vi komma?” 
• Hinder: “Vilka hinder finns på vägen?” 
• Strategier: “Hur kan vi ta oss förbi dessa hinder?” 



Nu-läge Hinder Mål 

Förenklad bild 



Väntetider och köer, ojämlik 
vård, brister i patientsäkerhet 
och kontinuitet, på vård-
platser, läkare, lokaler, ssk…. 

Organisatoriska, juridiska,  
administrativa, ekonomiska,  
attityder, kulturkrockar, 
kunskapsluckor 

HS: återställa,  
bevara, förbättra 
hälsa och QL; 
flera definitioner 

Patient nu/kö 
anhöriga, politiker 
forskare, läkare,  
övrig personal 



Beskrivning av nuläget 
• Självfallet ska en beskrivning av nuläget inte innehålla 

några falska påståenden.  
• Men varje påstående i en beskrivning kan vara sant och 

beskrivningen kan ända ̊ vara grovt missvisande.  
• Man kan luras utan att ljuga bland annat genom att 

göra ett selektivt urval av fakta eller processer.  
• Ha ̈r ställs alltsa ̊ etiska krav på att beskrivningen av 

nuläget inte bara ska vara sakligt korrekt; den får inte 
heller vara missvisande. 
 
 



Frågor: beskrivning av nuläget 
• Förutom de generella frågorna (Korrekta påståenden? 

Missvisande genom urval?) aktualiseras flera 
•  Specifika fra ̊gor  
• Vilken niva ̊ är modellen tänkt att fungera på? Nationell, 

regional/lokal?  
• Vilken typ av verksamhet passar modellen för?  
• Akut/icke akut, öppen/sluten osv.  

– Vilka patientgrupper? 
Vilka sjukdomstillstånd? 
Vad omfattar/omfattar inte modellen?  

 



Frågor om kostnader 
• Vad är kostnaden för att 

fortsätta som tidigare? 
• Vad kostar det att införa 

förändringar och arbeta 
efter dem? 

• Finns flera alternativ? 
Vad kostar de? 

• Hur beräknas 
kostnaderna? 



Från nuläge till mål 
• Individer och grupper kan ha olika mål. Dessa mål 

behöver tydliggo ̈ras. Ma ̊len kan inte sällan dra åt 
olika håll.  

• Man tror man är överens eftersom man använder 
samma ord som “behov”, “rättvisa”, “solidaritet”, 
“effektivitet”, “tillgänglighet”, “kontinuitet” eller 
“trygghet”  

• Men man la ̈gger ibland olika innebörd i dem. Se 
upp med skenbar enighet! Skenbar oenighet!  
 
 



Centrala dokument: viktiga utgångspunkter 

• HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inklusive 
prioriteringsplattformen, patientdatalagen, 
patientsäkerhetslagen, dataskyddsregle- 
ringen GDPR, FNs barnkonvention som Sverige 
undertecknat och förbundit sig att följa liksom 
en del andra konventioner.  
 



Mål och deras tillämpning 
• Vård på lika villkor, respekt för människovärde och 

mänskliga rättigheter, delaktighet, god kvalitet, säker 
vård, rättvis fördelning av vårdens resurser, 
behovsstyrd vård? 

• Tilla ̈mpningen av mål- och styrdokument kräver hög 
etisk kompetens av de skäl som Erica Falkenstro ̈m 
och Anna Ho ̈glund anger:  

• de mål som anges, liksom de värden som ligger 
bakom och motiverar dem, är ofta abstrakta och 
argument redovisas sällan för dem.  
 



Plattformen 
• Människovärdesprincipen 

– Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 
personliga egenskaper och funktioner i samhället 

• Behovs- och solidaritetsprincipen 
– Resurserna bör satsas på de områden (verksamheter, 

individer) där behoven är störst 
• Kostnadseffektivitetsprincipen  

– Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 
man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet 



Relationerna mellan principerna 
• Principerna är rangordnade 
• Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de två 

andra  
• Försök har gjorts att ändra på detta men Riksdagens 

beslut är tydligt och gäller fortfarande 
• Endast riksdagen kan ändra av riksdagen fattade 

beslut (debatt i LT vid flera tillfällen) 
• Omtolkningar och preciseringar måste vara förenliga 

med plattformen och dess förarbeten 



Vem gäller plattformen för? 

• Bara för vårdpersonal? 
• “Medvetna, tydligt strukturerade etiska 

värderingar bör genomsyra olika överväganden 
som gäller vården på det politiska, administrativa  
och det patientnära, kliniska planet.” 
– Vårdens svåra val. Prioriteringsutredningen kap 10, sid 

126 



Plattformen: behov och effekt 

• Tillståndets allvarlighetsgrad? 
• Finns metoder att lindra/bota tillståndet? 
• Vilken effekt har de? 
• Hur säkert är detta? 
• Hur är detta dokumenterat/ visat? 



Patient eller kund? 

Behov Efterfrågan  

Ökat fokus på patientens rätt till delaktighet i beslutsprocessen 
har betonats i flera utredningar men sätter inte plattformen ur spel 



Plattformens konsekvenser 

• Svåra sjukdomar och väsentliga 
livskvalitetsförsämringar ska gå före 
lindrigare, även om vården av de svåra tillstånden 
kostar mer 

• Grundtanken är att när patienters behov, 
tillståndens allvar och åtgärdernas effekt klarlagts 
får man stryka från botten, om man inte har råd 
med allt 
 



Samhällsekonomin och HS uppdrag 
• Patienter behöver inte insatser som saknar effekt 
• Effekt mäts i påverkan på patientens hälsa och 

livskvalitet, 
• Inte i påverkan på produktion eller konsumtion –

pensionärer; ej arbetsföra och fattiga skulle då 
missgynnas 

• Viktigt identifiera vårdbehov hos individer med 
nedsatt autonomi 
 
 



Frågor om vägen till målet 

• Vilka förutsättningar krävs för att föreslagna 
förändringar ska få avsedd effekt?  

• Vilka belägg har redovisats för att föreslagna 
förändringar skulle leda till de eftersträvade 
målen? 

• Ä̈r det möjligt att pröva styrmodellen i mindre 
skala innan den införs mera generellt?   
 



Specifika aspekter att beakta 
• Förenlig med lagar, inklusive prioplattformen?  
• Beaktas patientens delaktighet och rätt till självbestämmande?  
• Finns det inslag som kan hota patienters integritet?  
• Konsekvenser för patienter med komplexa vårdbehov?  
• Hur påverkas patienter med nedsatt beslutsförmåga?  
• Vilka effekter har styrmodellen för målet att utjämna skillnader i 

(o)hälsa mellan olika socioekonomiska grupper?  
• Ä ̈r föreslagna förändringar i styrsystemet förenliga med de 

aktuella professionernas etik?  



Nu-läge Hinder Mål 

Förenklad bild: en påminnelse 



Hinder i verksamheten… 
• … enligt styrmodellens förespråkare och andra 

aktörer och berörda 
Professioner 

Patienter  Förespråkare 



Strategier 
• Valen mellan olika sätt 

att hantera hinder a ̈r 
inte etiskt neutrala.  

• Jämför med avseende 
på tid, kostnad, etisk 
godtagbarhet, politisk 
acceptans… 

• … kan ge olika utfall 



Frågor om strategier för att hantera hinder 
• Hur föreslås i nya /ändrade styrsystemet att man ska ta 

sig förbi identifierade hinder?  
• Ä ̈r förslagen förenliga med lagstiftningen och med 

ma ̊len för den aktuella verksamheten /HS i Sverige och 
med medicinsk-etiska grundprinciper?  

• Vem vinner och vem förlorar vad på att föreslagna 
strategier används? Hur beaktas rättviseaspekter?  

• Ä̈r någon uppföljning och utvärdering planerad? Vilka 
indikatorer anva ̈nds i detta sammanhang och vilka 
värden representerar de?  



Plattformen i relation till andra 
politiska beslut 

• Vårdgaranti? 
• Kömiljard? 
• Plattformen? 
• De kan dra åt olika håll om 

inte rangordning och 
begränsningar synliggörs 

• Vad sägs i t ex 
lagrådsremisser om detta? 



Sammanfattning (1) 
• Den etiska plattformens principer är rangordnade. 
• Svåra sjukdomar och väsentliga livskvalitetsförsämringar ska gå före 

lindrigare, även om vården av de svåra tillstånden kostar mer 
• Hälso- och sjukvården bör särskilt identifiera och lyfta fram 

vårdbehov hos individer med nedsatt autonomi 
• Prioriteringsutredningen betonade att nytta i vårdsammanhang ska 

ses från individens och inte från ett samhällsekonomiskt perspektiv 
• Prioriteringsbeslutet 1997 inklusive dess förarbeten gäller fortfarande 
• Tolkningar och operationaliseringar av prioriteringsplattformen måste 

vara rimliga i förhållande till relevanta förarbeten 



Sammanfattning (2) 
• Den etiska plattformen var avsedd att gälla samtliga nivåer inom 

hälso- och sjukvården, dvs inte "enbart" vårdpersonalen, utan även 
förvaltning och politisk nivå 

• Den etiska grunden för styrning av sjukvårdens insatser ska vara  
• Negativt: ingen diskrimineras på grund av kön, social och ekonomisk 

ställning, etnicitet, politiska eller religiösa åsikter, inte heller ålder  
• Positivt: patientens behov (tillståndets allvarlighet), förekomst av 

lämpliga åtgärder, och dessa åtgärders effekt i det aktuella fallet 
• – baserat på professionell bedömning. Slöseri med resurser minskar 

möjligheten att hjälpa; fokus är på hur resurserna används inom 
sjukvården, inte på konsekvenser för samhällsekonomin 



Några debatter 
• Debattartiklar i Läkartidningen  2016 med Finn Bengtsson, 

Peter Höglund, Nils-Eric Sahlin and Barbro Westerholm om 
prioriteringar i HS, inkluderande 

• ”Använd relevanta effekter för att avgöra läkemedelsnytta”; 
”NT-rådet underminerar riksdagens plattform för 
prioriteringar”; ”Slutreplik: Kritiken mot nytolkning av den 
etiska plattformen kvarstår”; ”Fortfarande gäller att bara 
riksdagen kan upphäva sina egna beslut”. 

• Debattartikel med Nils-Eric Sahlin, Kostnadseffektivitetens roll 
vid prioriteringar. Värderingarna ska normera praxis. 
Läkartidningen, 2018;115:E6DU. 
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