
2016-11-06 
1(14) 

 
 
 

 

Sammanställning av inkomna synpunkter på ny 
rapportversion av Nationell modell för öppna 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård  
 
Nedan sammanfattas de synpunkter som skriftligen inkommit samt de synpunkter 
som framförts vid ett antal dialogmöten (se bilaga 1 för deltagarlista).  Skriftliga 
synpunkter har lämnats av Landstinget Sörmland, Region Örebro län, 
Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i 
Värmland, Landstinget i Västmanland, Landstinget i Kalmar län, Norrbottens 
läns landsting, Västerbottens läns landsting, Region Östergötland, Region Skåne 
(inklusive etiskt råd), Region Jönköping län, Svensk sjuksköterskeförening, 
Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskap samt Statens medicinsk-etiska råd 
(SMER). 
 

Övergripande synpunkter 

Av de inkomna synpunkterna framgår att vissa upplever modellen som i grunden 
densamma som den modell som publicerades 2007 (1) och 2011 (2) och att 
revideringen av rapporten i princip tillför tillämpningsanvisningar. Andra instanser 
beskriver att nuvarande rapportförslag innebär en betydande värdeförskjutning mot 
tidigare publicerade beskrivningar av modellen. 
 
Samtliga instanser lyfter betydelsen av att operationalisera den etiska plattformen 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvård – människovärdesprincipen, behovs-
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen – för att skapa verktyg att 
tillämpa principerna i praktiken. Den Nationella Modellen för öppna prioriteringar 
uppfattas vara ett sådant verktyg, användbart såväl på nationell som lokal nivå. 
Vikten av öppenhet i prioriteringsarbete och dess grunder understryks. Mot den 
bakgrunden anses det viktigt att modellen är tydlig och stödjer arbetet med 
prioriteringar. Den dominerande bilden är att ytterligare styrning utöver vad 
rapportförslaget idag innebär önskas i syfte att sträva mot mer jämlik vård. Till 
exempel efterfrågas klargörande av vad mycket stor svårighetsgrad bör stå för. Det 
finns också professionsförbund som lyfter frågan hur styrande en nationell modell 
behöver vara och menar att bedömningar vid en prioriteringar istället bör bygga på 
professioners kompetens och yrkesetik. 
 
Att det finns en prioriteringsmodell i Sverige som ska uttrycka gemensamma 
värderingar och förhållningssätt beskrivs som värdefullt. Mot den bakgrunden 
välkomnar landstingen att modellen ses över i takt med att frågor uppstår kring den 
praktiska tillämpning av plattformen och att en bred diskussion möjliggörs om vad 
som kan anses vara rätt tillämpning av densamma. Bland de inkomna synpunkterna 
finns de som önskar en ytterligare problematisering av hur plattformen kan förstås 
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och tillämpas i praktiken. Å andra sidan kan skrivningar i rapportförslaget 
uppfattas som en kritik mot plattformen som sådan och som ett förslag att förändra 
plattformen.  
 
Från landstingens sida uttrycks uppskattning av remissförfarandet också för att det 
riktar uppmärksamhet mot hälso- och sjukvårdens prioriteringsuppdrag samt 
skapar värdefull diskussion kring betydelsefulla frågor omkring vilka konsensus 
behöver skapas för att vägleda lokala prioriteringsarbeten. Från vissa håll framförs 
önskemål om att Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen utifrån sin mångåriga 
erfarenhet av prioriteringsarbeten på olika nivåer ännu tydligare ska problematisera 
på vilka grunder prioriteringar faktiskt görs inom svensk hälso- och sjukvård idag 
och vilka frågor olika aktörer ställs inför när de ska tolka den etiska plattformen 
samt konsekvenser av olikheter i tolkningar.  

 
Frågor lyfts kring modellens status, vilken anses viktig att tydliggöra, och även hur 
modellen tagits fram och vilken roll olika aktörer spelat. Det finns ett förslag att 
Socialstyrelsen bör vara avsändare av Nationella modellen för att stärka 
legitimiteten av densamma och som en logisk följd av att modellen tillämpas i 
myndighetens nationella riktlinjearbete. I en process att ta fram ytterligare en ny 
version föreslås flera olika kompetenser tas in, följt av ett brett remissförfarande. 
Värdeförskjutningar, menar man, kräver öppen debatt och politiska beslut i 
riksdagen och vid behov av förtydliganden bör frågan återföras till lagstiftaren. 
 

Användningsområde och målgrupp för rapporten 

I yttrandena finns åsikten att alla identifierbara prioriteringsprocesser ska utgå från 
modellen om den ska kallas nationell, även myndigheter. Det är däremot bra att det 
tydliggörs att det är rimligt att ställa olika krav för genomförande av prioriteringar 
på olika nivåer. Vissa uppfattar att alla inte omfattas av modellen, närmare bestämt 
att professioner inte utgör en målgrupp för att använda modellen – begreppet 
”verksamhetsföreträdare” blir här vilseledande.  
 
I kontrast till att modellen bör gälla alla uppfattar ett landsting att den i första hand 
bör vara ett verktyg för analys och etiskt baserad rangordning av hälso- och 
sjukvårdsteknologier, en sorts handbok, och ett förslag finns att byta namn till 
Nationell modell för rangordning av hälso- och sjukvårdsteknologier. Modellen, 
menar man, får inte uppfattas som det enda underlaget för resursfördelning. I 
förslaget om ändrat namn ligger att målgruppen i första hand bör vara de som har 
att göra denna typ av analyser t ex sakkunniga, metodstödjare och processledare.  
 
Även om modellen i de flesta yttranden ses som nationell anses målgruppen för 
själva rapporten som för bred. Istället förordas flera olika sorters rapporter med 
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mer riktade målgrupper som t ex politiker och verksamhetschefer. Behov finns av 
att även kunna kommunicera med allmänheten om hur prioriteringar tas fram och 
att ”folkbilda” för att skapa realistiska förväntningar på vården. Det framförs 
önskemål om att rapporten ska bidra till att skapa medvetenhet, t ex inom 
omvårdnadsfältet, att det finns en etisk plattform vilket man ställer sig tveksam till 
om nuvarande rapportförslag lever upp till. Fler exempel från omvårdnad 
efterfrågas. 
 
Behovet av stöd för horisontella prioriteringar framkommer i nästan samtliga 
inkomna synpunkter. Modellen uppfattas ha ett fokus på vertikala prioriteringar 
(bland annat för att inga tröskelvärden diskuteras).  Behovet av stöd gäller t ex vid 
prioriteringar mellan olika nationella riktlinjer men även i övrigt mellan 
landstingens olika verksamheter och över organisationsgränser. Praktiska exempel 
på sådana prioriteringar önskas. 
 
Att modellen gäller för prioritering på gruppnivå anses klart framgå. Däremot lyfts 
frågetecken kring skrivningen om att det kan finnas undantag från generella 
prioriteringsordningar när det kommer till prioriteringar på individnivå. Det man 
saknar här är diskussioner om grunder för sådana undantag och vem som har rätt 
att göra dessa undantag.  
 
Att ett tillägg gjorts i rapporten att modellen även kan vara tillämplig på tandvård 
uppskattas. Därutöver önskas ett tillägg med ett EU-perspektiv och dess 
konsekvenser för prioriteringar samt ännu tydligare skrivning att modellen gäller 
även för kommunal hälso- och sjukvård. Klargöranden önskades också om 
eventuella förhållanden till andra lagar, som t ex patientsäkerhetslagen och FN:s 
deklaration av de mänskliga rättigheterna samt en kontroll om tillämpningen i 
förhållande till socialtjänstlagen är uppdaterad. 

Definitioner  

En grundläggande fråga uppfattas vara att definiera vad som menas med en 
prioritering. Bland kommentarerna framkommer att det finns väldigt mycket olika 
bilder av vad det egentligen är (allt ifrån dikotoma beslut till rangordningar) vilket i 
sin tur påverkar vilka processer/situationer inom hälso- och sjukvård som berörs av 
frågan. Det som bland synpunkterna beskrivs som en prioritering av en instans, kan 
t ex av en annan beskrivas som en metodfråga för professionen. 
 
Att skillnad görs mellan begreppen prioritering och ransonering uppfattas som 
värdefullt medan kopplingen mellan effektiviseringar och prioriteringar uppfattas 
som mer oklar. Det finns en otydlighet i skillnaden mellan ”rangordning” och 
”prioritering”. En tolkning som framförs är att rangordning görs i modellen medan 
prioriteringen sedan görs av beslutsfattaren.  
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Från ett landsting förordas att begreppen vertikal och horisontell prioritering 
behålls så länge. Anledningen är att det behövs ett samlande begrepp för de 
berednings- och beslutsprocesser som landstingen har att göra när de tar emot 
redan rangordnat material t ex i form av nationella riktlinjer.  Begreppet ”ordnat 
införande” anses inte täcka sådana processer. Andra menar att begreppen är 
tveksamma och utmanas av processtänkande i prioriteringsarbeten. 
 
Innebörden i ”lika utfall” i samband med behovs-solidaritetsprincipen kan i 
rapportversionen uppfattas som att det gäller jämlik vård över landet, och bör 
förtydligas. Likaså är begreppet ”personliga egenskaper” som hämtats från 
propositionen (3) svårtytt – ”kan det språkmässigt uttrycks så att en grupp har 
personliga egenskaper”? Istället förordas att WHO:s terminologi används fullt ut 
och att personliga egenskaper ersätts med ”personliga faktorer” och 
”omgivningsfaktorer”. 
 
När nyheter införs i modellen som inte kan härledas till propositionen (3) (t ex 
frekvens, konstaterad ohälsa) måste detta tydligt framgå av texten, liksom om andra 
begreppsförändringar görs. 

Prioriteringsobjekt – det som prioriteringen avser 

Det upplevs positivt med en bred definition av vad ett prioriteringsobjekt kan 
innebära. Modellen kan dock uppfattas som att den är uppbyggd på att 
prioriteringsobjektet ska vara så renodlat som möjligt vilket står i kontrast mot att 
patienterna idag ofta har hög komplexitet och/eller är multisjuka. Önskemål finns 
om att detta bör problematiseras mer i rapporten t ex om sjukligheten blir större 
om man både har demens och lunginflammation? 
 
I definitionen av vad en åtgärd är uppfattas omvårdnadsåtgärder saknas. Åtgärden 
egenvård kan ha olika tolkning beroende på lokala beslut och prioriteringar och 
behöver därför definieras noggrannare i rapporten. 
 

Bedömning av svårighetsgrad 

Att svårighetsgradens stora betydelse som grund för prioriteringar lyfts fram tydligt 
i rapportförslaget och att modellen också styr upp dess betydelse uppskattas av de 
flesta som lämnat synpunkter. Att understryka patientens perspektiv på 
svårighetsgrad, dvs konsekvenserna av ohälsan t ex i form av 
delaktighetsinskränkningar, anses särskilt viktigt.  
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 Att svårighetsgradsmatrisen har getts en mer framträdande roll i detta 
rapportförslag ses som ett gott stöd då olika professioner med olika perspektiv ska 
diskutera sig samman om hur svårt ett hälsoproblem är. Matrisen behöver dock få 
förklarande underrubriker t ex om innebörden av delaktighetsinskränkning samt 
frekvens.  
 
Nuvarande skrivning att det finns lite evidens för svårighetsgrad anses vara för 
defensiv, istället lyfts att det idag finns en hel del kunskap på området.  
 
De flesta kommentarer om bedömning av svårighetsgrad gäller kronologisk ålder 
och social situation: 

Kronologisk ålder och social situation  

Nationella modellen bör bestå av en tolkning av hur ålder ska vägas in vid 
prioritering för att ge nöjaktig vägledning. De synpunkter som inkommit går i två 
olika riktningar: 
 
En majoritet av de landsting som inkommit med synpunkter anser att förlusten av 
levnadsår måste kunna vägas in i bedömningen av hur svårt ett tillstånd är så länge 
inte åldern är ensamt avgörande för prioriteringen. Som argument används bland 
annat att detta speglar samhälleliga preferenser. Ett landsting förordar ett 
angreppssätt som i den nyligen genomförda norska prioriteringsutredningen: olika 
sjukdomar ska kunna ges olika prioriteringsgrad utifrån hur varaktiga de är. Alla 
personer som sedan drabbas av en och samma sjukdom ska sedan ges samma 
prioritet, oavsett när i livet de får sin diagnos. Skillnaden, menar det landsting som 
avgett yttrandet, som får utslag på ålder ”ligger enbart i hur stora krav man vid 
beslut om införande/utmönstring ställer på hur kostnadseffektiva dessa 
behandlingar får vara”. Vidare förordas av detta landsting att varaktighet i ett 
livstidsperspektiv bör beaktas i resursfördelning mellan verksamheter/ 
patientgrupper medan endast framtida varaktighet bör beaktas på klinisk nivå.  
Från ett annat landsting menar man att den framtida varaktigheten (dvs hur 
långvarig en ohälsa förväntas vara) påverkar hur stort hälsoproblemet kan anses 
vara men bör beskrivas i åldersneutrala termer (t ex livslång sjukdom) för att 
undvika åldersdiskriminering.  
 
I motsats till ovanstående framför yrkesförbunden och SMER att den vidare 
tolkningen, av de två alternativa tolkningar som ges i rapportförslaget, strider mot 
människovärdesprincipen och står i strid med hur denna princip bör tolkas utifrån 
lagstiftningens förarbeten (3). De tar avstånd ifrån att ta hänsyn till återstående 
förväntad livslängd då bedömning ska göras av hur svårt ett hälsoproblem är och 
menar att detta är ett allvarligt avsteg ifrån nuvarande etiska plattform och hur 
svensk hälso- och sjukvård idag de facto agerar. Bland synpunkterna framförs bland 
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att att signalvärdet är av sådan betydelse att även om metodbeskrivningen kan 
anses rimlig kan den vara till skada. 
Angående förhållningssättet till hur förtida död ska tillåtas påverka prioriteringar 
förs två olika risker fram: Den ena är risken för åldersdiskriminering mot äldre. En 
upplevelse är att barn med ohälsa i praxis kan prioriteras högt på svagare grund än 
vad som sker med äldre. Den andra risken gäller att livsuppehållande insatser i för 
stor utsträckning används för att förlänga liv på bekostnad av livskvalitet för svårt 
sjuka, äldre personer med kort förväntad överlevnad.  
 
Relaterat till ålder finns även synpunkten att även hänsyn till varaktighet vid 
bedömning av hur svårt ett hälsoproblem är inte har stöd i propositionen (3) och 
därmed inte får påverka bedömningen av hur svårt ett hälsoproblem är. 
 
När det gäller människovärdesprincipen skrivning att ”alla människor har lika 
värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 
samhället” finns kommentarer kring detta med innebörden av begreppet personliga 
egenskaper. Även här går synpunkterna i olika riktningar. Flertalet landsting menar 
att skrivningen om t ex effekt på andras hälsa är skrivet på ett balanserat sätt i 
rapportförslaget där vikten av att ställningstaganden tydligt redovisas i varje 
prioriteringsarbete poängteras. Vissa tar t o m tydligare ställning för att sådana 
aspekter bör beaktas än vad som görs i rapportförslaget. De menar t ex att 
närståendes situation kan behöva beaktas i bedömningen av hur besvärlig en viss 
ohälsa är (t ex närstående till svårt psykisk sjuka eller barn till missbrukande 
föräldrar). Bland yrkesförbunden och SMER anser att den tolkning som görs i 
rapportförslaget av hur personliga egenskaper kan hanteras strider mot 
människovärdesprincipen och att sådana hänsyn inte ska tas vid prioriteringar. 
 
Vissa ser det som att detta med personliga egenskaper endast får betydelse på 
individnivå och därmed inte omfattas av tillämpningen av nationella modellen. 
Andra menar att sådana aspekter har betydelse för inriktningen på verksamheten, 
kompetensförsörjning etc. och därmed är relevant vid prioriteringar av resurser. 

Patientnytta 

Valet av begreppet Patientnytta stöds eftersom det uppfattas vara etablerat inom 
hälso- och sjukvården. Beskrivningen av patientnytta i rapportförslaget uppfattas 
som pedagogisk och användbar.  
 
Angående den nya kolumnen Jämförelsealternativ finns motstridiga uppfattningar; 
de som upplever att detta kommer att underlätta beroende på syftet med 
prioriteringen och de som befarar att det i praktiken kommer att försvåra 
prioriteringsarbeten och att detta istället används endast i situationer av avgränsade 
val (typ i Metodråd). Om det ska användas understryks vikten av att 
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jämförelsealternativet bedöms på samma grunder som den åtgärd som är föremål 
för en prioriteringsdiskussion. Exempel efterfrågas.  
Skrivningen i rapporten om vikten av att använda patientrelaterade mått anses 
viktig och kan ytterligare understrykas. Vid beaktande av att det finns biverkningar 
med en insats bör även här den riskens storlek spela roll för bedömningen av 
patientnyttan. 
 
Även när det gäller patientnyttan framförs liknande synpunkter om ålder och 
varaktighet som vid bedömning av svårighetsgrad. En problematik som förs fram 
med att använda varaktighet i samband med bedömning av patientnyttan med en 
åtgärd är att i ett längre perspektiv är det svårt att bedöma vilka alternativa 
behandlingsalternativ som utvecklats.  

Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitetsprincipen är kommenterad av de flesta som lämnat 
synpunkter. 

 
Flera landsting beskriver att modellen är baserad på kostnadseffektivitet. De menar 
att kostnadseffektivitet inte på ett enkelt sätt ”och i god vilja” kan underordnas de 
två andra principerna. Ett förslag framförs att kostnadseffektivitet skulle vägas in 
först efter att rangordningen bestämts på basis av svårighetsgrad och patientnytta.  
SMER menar att skrivningarna i rapportförslaget underminerar riksdagens beslut 
om den tydliga lexikala rangordningen mellan principerna och får stöd bland 
yrkesförbunden. Problemer med otydligheter mellan olika förarbeten och lagar som 
pekar åt olika håll när det gäller tillämpningen av kostnadseffektivitetsprincipen 
lyfts fram. Detta faktum anses särskilt olyckligt eftersom denna princip får stor 
påverkan på prioriteringar som görs. Det gäller t ex hur indirekta kostnader ska 
hanteras. Detta är ett exempel då det anses finnas behov av att återföra oklarheten 
till lagstiftaren för förtydliganden. 
 
Även landstingen efterfrågar mer vägledning och tydliga ställningstaganden på flera 
områden. Till exempel gäller det hur kostnadsnyttoeffekt bör hanteras då det gäller 
insatser för multisjuka, de med samsjuklighet och nedsatt autonomi. Nationella 
gränsvärden efterfrågas för att inte skapa ojämlik vård. Det anses däremot bra att 
kostnadseffektivitet vid sällsynta diagnoser nämns i rapportförslaget eftersom en 
nationell samsyn här uppfattas som viktig. 
 
Att kostnadseffektivitet nu uttrycks i termer av ”Kostnad i relation till patientnytta” 
anses förtydliga för användaren. 

 
Frågan om det finns en problematik med dubbelräkning kommer upp medan andra 
ser det som en styrka att svårighetsgrad får en genomslagskraft såväl vid 
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bedömning av patientnytta som kostnad i relation till patientnytta på det sätt som 
modellen föreslås tillämpas. Att betalningsviljan är högre för svårare tillstånd ses 
som en konkret tillämpning av att kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de 
båda andra etiska principerna. 
 
Från SMER:s sida och vid dialogmöte med yrkesförbunden framförs kritik mot att 
beräkna kostnadseffektivitet enligt metoden om kostnad per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Metoden bör inte ges som exempel på lämplig 
hälsoekonomisk metod i nationella modellen. Anledningen är att metoden anses 
strida mot människovärdesprincipen i och med att hänsyn tas till påverkan på 
livslängd samt varaktighet av ohälsa vilket beskrivs som en risk för 
åldersdiskriminering då fler levnadsår kan vinnas vid ohälsa som drabbar en yngre 
patientgrupp. Att inte kunna ta hänsyn till livslängdspåverkan och varaktighet 
menar andra skulle ha stora konsekvenser för möjligheter att väga in hälsoekonomi 
överhuvudtaget som ett underlag för prioriteringar. 

Kvalitet i kunskapsunderlagen 

Allmänt anses att kapitlet bör utvecklas, är idag för outvecklat jämfört med övriga 
avsnitt i rapportförslaget. Till exempel gäller det avsnittet om erfarenhetsbaserad 
kunskap och hur sådan kunskap kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Även basalt 
klargörande om vad evidens står för behöver finnas med då begreppet fortfarande 
kan förstås på olika sätt. 
 
Kvalitet på underlag beskrivs i vissa kommentarer i praxis väga för tungt vid 
prioritering vilket missgynnar områden som är mindre beforskade eller där 
mätbarhet i kvantitativa termer lämpar sig sämre. Andra menar att evidens borde 
ges större tyngd än vad som framgår i rapportförslaget.  

Rangordning 

Hållpunkterna för att rangordningen skulle styras av svårighetsgraden (dvs att 
svårighetsgraden maximerar vilken rangordning som kan uppnås) uppfattas överlag 
som vägledande och stödjande, samtidigt som ytterligare vägledning efterfrågas om 
vilka kriterier som bör gälla för att uppnå de olika prioriteringsgraderna. En 
avvikande kommentar finns med motivet att även lindrigare åkommor med god 
effekt och billig insats bör kunna få hög prioritet och risken för att preventiva 
åtgärder i och med detta aldrig kan uppnå högst prioritet lyfts fram. 
 
Ett nationellt ”kalibreringsinstrument” efterfrågas bl a vad det gäller svårighetsgrad 
för att uppnå högre samsyn i vad som utmärker ett svårare hälsoproblem jämfört 
med ett mindre svårt. Att modellen dock inte är matematisk och att rangordningen 
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inte går att räkna fram uppskattas och att rangordningen bör baseras på dialog där 
grunderna vägs mot varandra. 
 
När det gäller rangordningen finns det invändningar mot att tolkning av riksdagens 
riktlinjer görs så att livskvalitetsrelaterade behov och hälsorelaterade behov 
jämställs. Å andra sidan understryker andra kommentarer att det är positivt att 
betydelsen av livskvalitet poängteras och att WHO:s biopsykosociala modell på 
hälsa lyfts fram. 

Kommentarer/konsekvensbeskrivningar 

Kommentarer och konsekvensbeskrivningar ses som en viktig del för att innebörden 
av prioriteringar ska bli så tydliga som möjligt. En större tydlighet kring vilken 
praktisk innebörd olika rangordningar ska ha efterfrågas – ”vilken praktisk 
innebörd har t ex en 6:a?” Hur ska behovstäckningen för ett sådant objekt 
beskrivas? Implikationerna för olika tolkningsvarianter bör finnas med i rapporten. 
En region framför behov av att ha ett skall-krav för vissa prioriteringsgrader.  
 
Vikten av att kunna göra undantag för vissa subgrupper från att det som får 
prioriteringsgrad 10 endast ska göras om resurser finns att utföra det med högre 
prioritet understryks.  
 
Representant från SMER önskar att även det som ges låg rang ska kunna betraktas 
som ”icke-göra” om det finns en annan åtgärd för samma tillstånd med högre 
prioritet.  

Om arbetsbladet 

När det gäller det arbetsblad som kan användas i nationella modellen för att 
dokumentera sina ställningstaganden framförs en del konkreta synpunkter: 

• Termen ”Hälsotillstånd” uppfattas underlätta förståelsen av vad som avses 
med prioriteringsobjekt jämfört med det tidigare begreppet Tillstånd.  

• Skalstegen för samtliga bedömningar bör skrivas in i huvudet på 
arbetsbladet som vägledning. Eventuellt bör övervägas att införa ytterligare 
ett skalsteg i svårighetsgrad – ”ingen svårighetsgrad”. 

• Positivt med rubriken ”Hälsotillståndets svårighetsgrad”. 
• Det behövs undertext när det gäller jämförelsealternativ ”Ange befintlig 

åtgärd eller ingen åtgärd” i arbetsbladet.  
• Ytterligare en kolumn kan möjligen behövas där effekten dokumenteras. 
• Vissa menade att det var positivt att det numera bara finns en kolumn för 

Kvalitet i kunskapsunderlagen (och inte en separat för kostnadseffektivitet). 
Andra menade att förslaget som förs fram i rapportförslaget att skriva in 
kvaliteten i varje kolumn (svårighetsgrad, patientnytta etc) är bra och att det 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IMH/ PRIORITERINGSCENTRUM 
MARI BROQVIST 

 
10(14) 

 
 

 
 
 
 
 
 

är viktigt att kvaliteten på underlagen bedöms för samtliga aspekter i 
modellen. 

Specifika prioriteringsobjekt 

Synpunkter har också lämnats på hur specifika prioriteringsobjekt, områden eller 
prioriteringssituation ska hanteras. 

 
Misstanke om ohälsa 
Gällande bedömning vid misstanke om ohälsa finns det en övervikt som anser att 
sannolikheten för att det är det misstänkta tillståndet måste spela roll vid en 
prioritering av insats. Konsekvensen skulle annars, menar man, ha stora 
konsekvenser på resursfördelning. Exempel från hur bedömning görs vid 
standardiserade vårdförlopp för cancer lyfts som ett möjligt tankesätt för 
bedömning av misstänkt ohälsa. Andra förordar att man vid bedömning av 
svårighetsgrad vid misstanke om ohälsa utgår från det svåraste tillståndet men 
tillägger att en realistisk riskbedömning alltid ska göras om tecknen verkligen tyder 
på det svåraste tillståndet. Viss övertriage behövs för att dämpa oro. Påpekanden 
finns också om att akuthetsgrad spelar in vid bedömningen. 
 
Valet av diagnostik kan också uppfattas som en professionell fråga och bör hanteras 
med beslutsstöd istället för att bli föremål för prioriteringsdiskussioner i samband 
med resursfördelning. 
 
Det exempel som ges i rapportförslaget avseende misstanke om ohälsa och som rör 
ställningstagande till utredning eller behandling av cancer uppfattas tveksam och 
svårtydd: utredning och behandling borde här ha samma vikt. 

 
Risk för framtida ohälsa 
Även när det gäller risk för ohälsa finns det en övervikt av de som anser att 
sannolikheten för att den framtida ohälsan kommer att inträffa måste få spela roll 
vid en prioritering av en insats – ”vill man tillhöra en grupp med 1% risk att drabbas 
av ohälsa eller en grupp med 80% risk?”. Ett landsting förordar att prevention och 
behandling av ett tillstånd när det väl brutit ut ska ses som lika prioriterat (och även 
ha samma svårighetsgrad). Från ett annat landsting framhålls att sannolikheten för 
att en sjukdom ska uppstå ej har med svårighetsgrad av ohälsa att göra. Den bör 
istället beaktas när man bedömer behandlingens effektivitet – hur många måste 
behandlas för att en person ska undvika att drabbas av sjukdomen? 
 
När det gäller primär- och sekundärpreventionen påpekas att den vetenskapliga 
grunden för patientnyttan måste spela roll för prioriteringen. 
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Det finns också synpunkter på att sjukdomsförebyggande insatser och 
folkhälsoarbete (i brett perspektiv) bör lyftas fram mer i rapporten och i samband 
med det livsstilens betydelse för hälsa samt vårdens ansvar för att arbeta med 
livsstilsfrågor (vilket f n anses ha för undanskymd roll i rapportförslaget i form av 
en fotnot). Samtidigt uttrycks av andra att försiktighet bör råda kring att lyfta fram 
skrivningar om livsstil i samband med prioriteringar.  
 
Hänsyn till sammanlagd patientnytta i en grupp och ett samhälle bör beaktas när 
preventiva insatser ska bedömas. I annat fall uppfattas det finnas en risk att 
prevention alltid få stå tillbaka för individuella insatser med enskilt större 
patientnytta. Nyttoprincipen skulle, menar man, kunna vara tillämplig även på 
andra områden än smittspridning t ex vid missbruksproblematik, där också risk för 
spridning av ohälsa föreligger. 

Övriga synpunkter 

Uppföljning 
Det finns behov av nationellt stöd för hur uppföljning av prioriteringar kan tas fram 
(t ex jämförelser mellan vårdgivare vad det gäller kvalitet, kostnad/nytta). 
Uppföljningar som beskriver vilken inverkan användandet av nationell modell har 
haft på ett prioriteringsarbete efterfrågas också. Samtidigt finns påpekanden om att 
det är orealistiskt att ha som målsättning att kunna skapa en modell som gör att 
prioriteringar blir lätta att besluta om och genomföra.  
 
Personcentrerad vård 
Risken för att ett allt större fokus på personcentrerad vård på sikt leder till kollision 
med prioriteringsriktlinjerna förs fram. I motsats till det finns synpunkter att i linje 
med personcentrerad vård kan patienter vara en resurs i prioriteringsarbetet vilket 
bör framgå i rapporten. Till exempel kan det innebära att istället för utökade krav 
på hälso- och sjukvårdsåtgärder kan patienter framföra synpunkter om att vården 
bör avstå från vissa insatser. Andra lyfter att bilden av patienters inflytande bör 
balanseras mot bias inom professioner, ett faktum som man önskar skulle 
problematiseras mer i prioriteringssammanhang. 
 
Arbetsprocess 
Beskrivning även av arbetsformer för prioriteringar efterfrågas av många – att 
tydliggöra att arbete med prioriteringar inte enbart är en teknik utan en fråga om 
sociala processer. Andra uttrycker att en enda modell inte kan tillgodose all sorts 
behov av stöd gällande prioriteringar – modellen måste införlivas i sitt 
sammanhang av varje enskild aktör. Prioriteringar i team och i samverkan bör 
förordas och prioriteringar utifrån profession tonas ned. 
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Övriga kommentarer om etik 
Uppskattas att solidaritet gentemot personer som inte själv kan tillvarata sina 
rättigheter lyfts fram. Däremot framförs att det behövs ett förtydligande varför inte 
människovärdesprincipen räcker som etisk princip för resursfördelning. 
 
Önskemål framförs om att även andra etiska aspekter än den etiska plattformen bör 
diskuteras i rapporten: beslutsförmåga, valfrihet, egenansvar t ex. 
 
Kalibrering 
Kalibreringsprocesser väcker stor uppmärksamhet bland synpunkterna och mer 
utförlighet hur dessa kan genomföras efterfrågas. 
 
Språk och allmänt om exempel 
Språkmässigt finns hela skalan av synpunkter, från att rapportförslaget tydligt 
beskriver hur öppna prioriteringar kan genomföras och är lättläst till att texten är 
omodern och tung. Viktigt att citat från propositionen (3) speglar den kontext de 
hämtas från.  
 
Exemplen är för ofta på individnivå trots att modellen gäller resursfördelning på 
gruppnivå. Exemplen är också för ofta på klinisk nivå och inte från fördelning 
mellan olika verksamheter i ett landsting. Fler praktiska exempel efterfrågas som 
illustrerar hur olika valsituationer eller bedömningar hanterats när modellen 
använts. 
 
Specifika prioriteringar 
Av vissa parter framförs önskemål om att prioriteringar av vissa 
verksamheter/insatser/patientgrupper ska lyftas fram medan andra argumenterar 
emot ett sådant förhållningssätt. Det gäller t ex omfördelning av resurser till 
hälsofrämjande insatser och basal omvårdnad som anses ha en självklart hög 
prioritet. Ett annat exempel är de som anser att icke-autonoma grupper bör lyftas 
fram mer - prioritering av de svårast sjuka kan riskera att tränga undan grupper 
”som inte kan tala för sig själva”.  
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