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Dilemma: 50 piller
Ni är ansvarig läkare på en sjukvårdsavdelning med 

100 patienter. Patienterna är identiska i alla
avseenden förutom att:

--50 av patienterna behöver 2 piller för att överleva (1 piller har
ingen verkan).

--50  av patienterna behöver endast 1 piller för att överleva.
Ni har 50 piller till ert förfogande. Ni kan inte få

fler.
Vem ska få pillerna? Enligt vilka kriterier ska pillerna

bli distribuerade?



Vad är syftet med att 
prioritera/ransonera 

Att se till att vi får ut så mycket som möjligt
av våra gemensamma resurser, och
säkerställa att alla ges en rättvis chans att
få sina behov tillgododsedda, oavsett om 
man tillhör en röststark grupp eller ej



Prioriteringar och den stora 
begreppsförvirringen 



Vad är behov?

• Det begrepp som rör till diskussionen allra 
mest….I talspråk kan behov betyda precis vad 
som helst.



Hälsobehov



Sjukvårdsbehov

Vilken typ av behov ska vi ta hänsyn till 
när vi ransonerar sjukvård?



Hur ska vi se på sociala 
bestämningsfaktorer och hälsa? 

Urban minority 
males 35-75

Suburban white 
males 35-75

Prevalens hög låg

Tillgång till vård dålig bra

“Compliance” dålig bra

Förväntad 
livslängd

64 78

Undvikna dödsfall
Vunna levnadsår

100
900

115
1010

Screening för högt blodtryck: Vilken grupp ska vi fokusera på?

Källa: Dan Wikler 



kostnadseffektivitet

• Kostnadseffektivitet ≠ effektivisering  
• Kostnadseffektivitet ≠ 

kostnadsbesparande 
• Sätta effekten i relation till kostnad 
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Vad är syftet med 
kostnadseffektanalys?

• Informera beslutsfattare
• Ge en prislapp på en specifik effekt
• Så att beslutsfattare kan avgöra om 

relationen mellan effekt och kostnad är 
rimlig



Prioriteringsarbete i praktiken  -
exempel från Oregon och Sverige

Sju (olösliga?) problem



Prioriteringar i praktiken – Oregon 

• Tidigt 90-tal i delstaten Oregon i USA.
• Syfte: 
– 1) att se till att alla under den federala 

fattigdomsgränsen fick en 
sjukförsäkring(medicaid)

– 2) att använda resurser så effektivt som möjligt
• Metod: Ranking efter behandlingars/tjänsters 

kostnadseffektivitet 



Oregon - resultat

Table 1. Examples from the initial priority list in Oregon based on cost-effectiveness 
analysis (Hadorn 1991). 

Treatment  

Exp. net 
benefit 

Exp. 
duration of 

benefit 

Costs  
(US $) 

 Priority 
ranking 

Tooth capping  .08 4 38  371 
Surgery for ectopic pregnancy .71 48 4015  372 
Splints for temporomandibular 
joint disorder .16 5 99  376 
Appendectomy  .97 48 5744  377 
 



4 lärdomar från Oregon 
1. Prioriteringsproblemet; I hur hög utsträckning ska vi låta de 

med störst behov gå före?
2. Aggregeringsproblemet; När ska små hälsoeffekter för

många prioriteras framför stor hälsoeffekt för ett fåtal?
3. Rättvis chans/bästa utfall problemet; I vilken utsträckning

ska samhället eftersträva bästa utfall på bekostnad av att inte
alla får en rättvis eller propotionerlig chans

4. Demokratiproblemet; Vem ska besluta om ransoneringar
och I vilken utsträckning ska allmänheten vara inblandade? 



Prioriteringar i praktiken - Sverige

• Större fokus på individers lika värde och att 
prioritera/ransonera utifrån �behov�.

• Allmänna principer - Den etiska plattformen



• Människovärdesprincipen
– Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället. (SOU 1995:5, 
s.115)

• Behovs- och solidaritetsprincipen
– �Resurserna bör satsas på den människa eller verksamhet som 

har de största behoven.� (SOU 1995:5, s. 115) 

• Kostnadseffektivitetsprincipen
– �Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en 

rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa 
och höjd livskvalitet, eftersträvas.� (SOU 1995:5, s.115)

Den etisk plattformen för prioriteringar inom 
svensk sjukvård



3 lärdomar från Sverige 
1. Vaghetsproblemet; ska etiska principer vara symboliska eller 

vägledande?
2. Balanseringproblemet; Kan man ha en lexikal ordning på 

olika etiska principer? 
3. Nivåproblemet; Ska etiska principer appliceras på samma 

sätt på patientnivå som på policynivå?



Psykologiska utmaningar vid 
prioriteringar  



Trolleyism  



Singularitetseffekten   

28,40%

40,22%

23,81%

32,47% 31,23%

Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 Treatment 4 Average for all
four treatments

Number of respondents choosing to give 
the vaccine to the single child (%)

Number of respondents choosing to give the vaccine to the single child (%)



Identifierbarhet



Proportion Dominance



Beslutströtthet



Avslutning – vad jag tror

• En interdisciplinär angreppssätt nödvändigt
• Det kommer aldrig att finnas en enkel formel för att 

ransonera
• Vi kommer aldrig att finna ett system som är 

fullständigt rättvist eller effektivt…men vi kan alltid 
jobba mot att göra det mer rättvis eller effektivt

• Jag tror att öppenhet och prestigelöshet skapar en 
grogrund för att skapa rättvisa och effektivitet.

• …..och så behöver vi se över den etiska plattformen
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