
Texter och loggning till inspelning 
 

0.15 -0.56 Bild 1:  Rubrik: Bakgrund 

  Text:  

o Prioriteringsutredningen vars slutbetänkande lades fram 

1995 

o Infogad i hälso- och sjukvårdslagstiftningen 1997 

o Ska styra hur hälso- och sjukvårdsresurser fördelas inom 

offentligt finansierad vård 

o Tre principer: 

 Människovärdesprincipen 

 Behovs-solidaritetsprincipen 

 Kostnadseffektivitetsprincipen 

o + Ett antal andra överväganden och förtydliganden 

0.56 – 2.25 Bild 2 Rubrik: Människovärdesprincipen 

  Text: 

o Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället.  

o Likabehandlingsprincip 

o Ger framförallt vägledning för vad vi inte får ta hänsyn till: 

 Kronologisk ålder 

 Kön 

 Social och ekonomisk ställning 

 Tidigare livsstil 

2.25 – 3.22 Bild 3 Rubrik: Människovärdesprincipen 

  Text: 

o Däremot sägs att vi får ta hänsyn till: 

 Biologisk ålder 

 Framtida livsstil  

o Eftersom detta är kopplat till möjligheten till 

behandlingsnytta 

  



3.22 – 5.23 Bild 4 Rubrik: Behovs-solidaritetsprincipen 

  Text: 

o Resurserna bör satsas på den människa eller verksamhet som 

har de största behoven.  

o Största behoven kopplas till de svåraste sjukdomarna och 

den sämsta livskvaliteten 

o Ingen strikt skillnad mellan medicinska behov / 

livskvalitetsbehov 

o Inget behov av det man inte har nytta av 

o Solidaritetsaspekten är även kopplad till: 

 Utjämning i tillgänglighet och utfall när det gäller 

hälsa 

 Att svaga gruppers behov ska uppmärksammas och 

ges samma vikt som motsvarande behov för starka 

grupper 

5.23 – 6.35 Bild 5 Rubrik: Kostnadseffektivitetsprincipen 

  Text: 

o Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 

en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i 

förbättrad hälsa och höjd livskvalitet eftersträvas. 

o Vid svårare tillstånd accepteras en lägre kostnadseffektivitet 

o Ursprungligen vid val av åtgärder gentemot samma sjukdom 

o Vidare tillämpning i Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets och Socialstyrelsens 

bedömningar 

6.35 – 7.18 Bild 6 Rubrik: Rangordning av principerna 

  Text: 

o Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen 

är överordnad behovs-solidaritetsprincipen som i sin tur är 

överordnad kostnadseffektivitetsprincipen 

o Sätter gränser för vilken inverkan kostnadseffektiviteten kan 

ha – ej försämra vård för de med störst behov 

 

 

 

 

   



7.18 –  Bild 7 Rubrik: Principer som avfärdas 

  Text: 

o Efterfrågeprincip – utbudet av vård ska inte styras av 

personers efterfrågan 

o Aggregeringsprincip – man ska inte kunna väga ihop en liten 

nytta per individ i en stor grupp med små behov så att den 

överväger och prioriteras högre än en större nytta per 

individ hos en liten grupp med större behov 


