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Utgångspunkter

• Varför prioriterar vi? 

– Pengarna räcker inte till allt

• Människovärdesprincipen är en övergripande princip

– Men den räcker inte som prioriteringsgrund

– Talar främst om hur vi inte kan prioritera



Mycket

låg hälsa

Hälsa

2 4 6 8 100

A

B

Effekt + 2

Hälsonivå utan
behandling: 2 

3 5 7 91

Effekt + 2,1

Antag:

• Två olika behandlingar för två olika patientgrupper

• Behandlingarna kostar lika mycket

• Sjukvården har bara råd att ge en av grupperna behandling

Hälsonivå utan
behandling: 8 

Vilken grupp ska få behandling, A eller B?

Ex. 1

11



Mycket

låg hälsa

Hälsa

2 4 6 8 100

A

B

3 5 7 91

Vilken grupp ska få behandling, A eller B?

Ex. 2



Mycket

låg hälsa

Hälsa

2 4 6 8 100

A

B

3 5 7 91

Vilken grupp ska få behandling, A eller B?

Ex. 3



TLV sätt att prioritera:

Tillåt behandlingar mot svåra medicinska

tillstånd att kosta mer per vunnen hälsoenhet, 

än behandlingar mot lindrigare tillstånd.



Ex. 1

Ex. 2

Ex. 3

TLV: Välj B

TLV: Inte givet!

TLV: Välj A

Om bara kostnads-

effektivitet ska styra

Om bara kostnads-

effektivitet ska styra

Om bara kostnadseffektivitet

ska styra

+ 2
+ 2,1



Bör vi göra på något annat sätt?

1. Ska behandling av svåra medicinska tillstånd ha ett 

absolut företräde?

2. Ska vi inte bry oss om kostnaderna?



Ex. 1

Ex. 2

Ex. 3

Om svårighetsgrad

ska styra 

Om svårighetsgrad

ska styra 

Om svårighetsgrad

ska styra 

Är det så här vi ska 

prioritera istället?

Välj alltid B:

Oavsett hur mycket 

mindre hälsovinsten är 

och oavsett hur 

liten skillnaden i 

svårighetsgrad är



Bör vi göra på något annat sätt?

1. Ska behandling av svåra medicinska tillstånd ha ett 

absolut företräde?

2. Ska vi inte bry oss om kostnaderna?



Hälsa

2 4 6 8 100

A

B

3 5 7 91

Ska vi inte bry oss om kostnaderna?

Ex. 4

Kostnad: 

0,1 milj kr/pat

Kostnad: 

1 milj kr/pat

Är det så här vi ska 

prioritera istället?

Välj alltid B: 

Oavsett hur många 

andra, med något 

lindrigare medicinska 

tillstånd, som måste 

avstå behandling

+ 2

+ 2



Prioriteringar och 

prissättningen av läkemedel



Ref. Howard, Bach, Berndt, Conti, Journal of Economic Perspectives –

Volume 29, 2015, Pages 139–162 

Kostnaden per vunnen hälsoeffekt för nya 

cancerläkemedel allt högre, enligt studie



• Läkemedel prissätts inte utifrån kostnader



Sammanfattning

• Pengarna räcker inte till allt – det är orsaken till att vi 
prioriterar

• TLV: Tillåt behandlingar mot svåra medicinska tillstånd att 
kosta mer per vunnen hälsoenhet än behandlingar mot 
lindrigare tillstånd

• Den metoden innebär att vi inte maximerar hälsovinsterna. 
Men fördelningen av hälsan blir mer ”rättvis”.

• Svår fråga: Hur mycket mer ska vi betala för en hälsovinst 
vid ett svårt tillstånd jämfört med ett lindrigare tillstånd?


