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Prioriteringsplattformen

• Växande gap mellan behov och resurser

• Prioriteringsutredningen - riksdagsbeslutet 1997

• Inskriven i Hälso- och sjukvårdslagen

• Gäller all hälso- och sjukvård





Riksdagens prioriteringsbeslut 1997

• Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val, SOU 1995:5

• Betänkande 1996/97:SoU14 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

• Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

• Hälso -och sjukvårdslagen 

Riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården [1996/97:SoU14, rskr. 
1996/97:186]



Prioriteringsplattformen

Tre etiska principer i hierarkisk ordning

1.  Människovärdesprincipen

2.  Behovs- och solidaritetsprincipen

3.  Kostnadseffektivitetsprincipen

Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården



Förtydligande: prioriteringsplattformen 

”Eftersom behovs- och solidaritetsprincipen är 
överordnad kostnadseffektivitetsprincipen skall svåra 
sjukdomar och väsentliga livskvalitetsförsämringar gå 
före lindrigare, även om vården av svåra tillstånd drar 
väsentligt större kostnader”

Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården



Förtydligande: prioriteringsplattformen
”Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt får däremot aldrig innebära att 
man underlåter att ge vård till eller försämrar kvaliteten av vården av 
döende, svårt och långvarigt sjuka, gamla, dementa, utvecklingsstörda, 
gravt funktionshindrade eller andra som är i liknande situation.”

Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

”Kostnadseffektivitetsprincipen (jfr 4 kap. 1 § HSL), är underordnad de 
båda andra principerna. Strävan efter en kostnadseffektiv verksamhet får 
alltså inte innebära att sjukvården nekar vård till eller försämrar vårdens 
kvalitet för de mest behövande.” 

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll SOU 2021:80



Vårdbehov

Vårdbehov 

Svårighetsgrad              Patientnytta

Vårdens svåra val, SOU 1995:5



Patientnytta

• ”…nytta i vårdsammanhang skall ses ur individens och inte 
samhällsekonomins perspektiv”

• Nyttoaspekten finns inbyggd i behovsbegreppet

• Man har endast behov av det man har nytta av eller omvänt man har inte 
behov av det man inte har nytta av

Vårdens svåra val, SOU 1995:5
Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården



Förtydligande: patientnytta

• Patientnytta ska i första hand ses från individens och inte kollektivets 
perspektiv 

• Prioriteringsutredningen godtog inte en (utilitaristisk) nyttoprincip med 
innebörden att det som ger störst nytta för flest patienter ska väljas

• Aggregering av patientnytta, där fler lindriga vårdbehov får gå före   
färre, svåra vårdbehov är oförenligt med prioriteringsplattformen

Vårdens svåra val, SOU 1995:5
Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården



Förtydligande: svårighetsgrad och patientnytta

Patient 1

Optimalt hälsotillstånd

Värsta tänkbara hälsotillstånd

Patient 2



Förtydligande: svårighetsgrad och patientnytta

Patient 1
x10

Optimalt hälsotillstånd

Värsta tänkbara hälsotillstånd

Patient 2 
x 100



Alternativa principer som helt eller delvis avvisades 

• Lotteriprincipen

• Nyttoprincipen

• Efterfrågeprincipen

• Självbestämmandeprincipen

Vårdens svåra val, SOU 1995:5
Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården



”Det yttersta kravet på nytta inom hälso- och sjukvården är att de medicinska 
beslut som tas alltid skall bygga på vetenskap och dokumenterade goda 
resultat”

”Varje fall är unikt och måste bedömas utifrån den enskilde patientens behov 
och de unika förutsättningarna i just den situationen, men med vägledning av 
genomtänkta etiska grundprinciper.”

Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Förtydligande: prioriteringsplattformen



Evidence-based medicine

”EBM is a systematic approach to clinical problem solving which allows the integration 
of the best available research evidence with clinical expertise and patient values”.
(Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, et al. Evidence-based medicine: how to 
practice and teach EBM. London: Churchill-Livingstone, 2000)

EBM

Evidence Clinical expertise

Patient values

Archie Cochrane 
(1909-1988)



“It is much more important to know what 
sort of a patient has a disease than what 
sort of a disease a patient has.”
Sir William Osler (1849-1919)

Individualiserad vård



Vårdens komplexitet måste fångas

Typfall från kliniken: Gustav 81 år

En 81-årig änkeman, ensamboende, hemtjänst. 
Hörselnedsättning, lätt kognitiv nedsättning, lindrig KOL,  
yrselproblematik, kronisk höftvärk (artros), flera fall i hemmet, 
tidigare magsår, måttlig njurfunktionsnedsättning, hjärtinfarkt 
2012, hjärtsvikt, kroniskt förmaksflimmer. 13 läkemedel, varav 
4 vid behov. Inkommer pga feber, akut förvirring, oförmåga att 
stödja på höger ben, andfåddhet och bröstsmärta. 
Diagnosticeras blodbrist (Hb 98), lunginflammation, 
odislocerad höftfraktur samt ny hjärtinfarkt.



Prioriteringsplattformens aktualitet
• Bred parlamentarisk grund – gällande rätt

• Inskriven i HSL

• Yttranden från myndigheter, ämbetsverk och experter
– SMER 2008 och 2016
– Riksrevisionen 2014
– Lagrådet 2014
– Socialstyrelsen 2020 och 2022
– Socialdepartementet 2022
– SOU 2021

• Operationaliseringar
– Nationella modellen för prioriteringar 2017
– Nationella riktlinjer (SoS)



Prioriteringsplattformens aktualitet

”Vårdgarantin är beroende och begränsas av de 
prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården.”

”Sådana prioriteringar ska alltid utgå från den av 
riksdagen fastställda prioriteringsordningen.”

”Prioriteringsordningen innebär att den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde 
till vården.”

Lagrådsremiss Patientlag. Regeringen 2014. Stockholm



SLS’ yttranden om prioriteringsplattformen
- Länk till prioriterinsplattformen https://www.sls.se/etik/prioriteringsplattformen/

- Andersson J. SLS och SLF nobbar förslag om reviderad modell för öppna 
prioriteringar. Läkartidningen 161104

- Sandlund M, Skogseid B. Urholka inte principen att vård ska ges på lika villkor. 
Dagens Samhälle 180914

- Engström I et al. Principer för prioriteringar av intensivvård ifrågasätts. 
Läkartidningen 2020-03-31

- Skogseid B, Sandlund M, Engström I. Oroväckande etisk glidning i coronatider. 
SvD 200420

- Svenska Läkaresällskapet 2022. Remissvar Prioriteringar i katastrof och krig 
(Socialstyrelsen) 2022-04-28.

https://www.sls.se/etik/prioriteringsplattformen/


Följs prioriteringsplattformen?
• Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, profession och 

medborgare. Slutbetänkande från Prioriteringsdelegationen, SOU 2001:8
• Socialstyrelsen, Prioriteringar i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens 

analys och slutsatser utifrån rapporten Vårdens alltför svåra val? 2007
• Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Riksrevisionen 

2014:22
• Bengtsson F, Hermerén G, Höglund P, Sahlin N-E, Westerholm B. NT-

rådet underminerar riksdagens plattform för prioriteringar. 
Läkartidningen. 2016;113:ECWT

• Andersson J. SLS och SLF nobbar förslag om reviderad modell för 
öppna prioriteringar. Läkartidningen 161104

• Skogseid B, Sandlund M, Engström I. Oroväckande etisk glidning i 
coronatider. SvD 200420

• Olsson O. Managing variability in patient flows (doctoral thesis). 
Linköping university. Linköping 2021.

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Resursutnyttjande och 
jämlikhet kopplat till digitala vårdbesök (2022:1). Rapport.



Varför följs inte prioriteringsplattformen?
• Okunskap?
• Opportunism?
• Värderingar?
• Teknikskiften/digitalisering?
• Byråkratisering och merkantilisering?

• Vårdgarantier – tillämpning?
• Vårdval – tillämpning?
• Rehabmiljard, kömiljarder och andra ”satsningar”?
• Administrativa koncept, t.ex. värdebaserad vård, standardiserade 

vårdförlopp? 
• Lokala/regionala algoritmer, t.ex. 4h-regeln på akuten?
• Styr- och ersättningsmodeller?



Sjukvårdens byråkratisering, digitalisering och merkantilisering



Socialstyrelsen. NI 2019:1. Hälso- och sjukvård. 



Socialstyrelsen 2019. Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården



Region Stockholm 2019. Effekter av införandet av digitala vårdmöten. Rapport. 
Sveriges Kommuner och Landsting 2019



Merkantilisering – marknadisering - oligopolisering
”Vårdkoncerner och risk-kapitalkoncerner har sedan en längre tid köpt upp vårdverksamheter i Sverige”

Aleris Healthcare AB

Ambea AB

Attendo Care - ”Största ägare är styrelsen & koncernledningen, IK Investment Partners (via Augustus International), Nordstjernan, 
Swedbank Robur Fonder och Didner & Gerge Fonder”

Frösunda -”Ägs sedan 2010 av det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital.” 

Humana AB - ”Störst aktieägare är “Air Syndication AB” med säte i Luxemburg. “Air Syndication AB” ägs i sin tur av “Argan Capital”, 
ett riskkapitalbolag som är baserat på skatteparadisön Jersey.”

Olivia - ”Ägs sedan 2008 av Karsten Inde och det svenska riskkapitalbolaget Procuritas Capital Investors IV. ”

Ramsay Générale de Santé - ”Företaget kontrolleras helt av två stora ägare: dels det australiensiska vårdföretaget Ramsay Health Care 
(>50 % av aktierna), dels den franska pensionsfonden Credit Agricole Predica (38 % av aktierna).”

Solberg Gruppen AB - ”Tillsammans med Vardaga (äldreomsorg) och Rent-A-Nurse & Rent-A-Doctor (hälso- och sjukvårdsbemanning) 
ingår Nytida i Ambea. Solberg Gruppen AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolaget är Solberg Invest AB.”

Triton (riskkapitalkoncern) - ”I Sverige bedrivs verksamheten under de fyra rubrikerna Vardaga (bytte namn från Carema 2013), 
Nytida, Lära och Klara. Köpte under sommaren 2019 Aleris. Syftet angavs vara att "utveckla digitaliseringen inom företaget och därefter 
sälja på nytt".”

Unilabs – ”Knoppades av från Capio 2008 till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Innehavet i Unilabs som ägs dels av Nordic Capital och 
dels av Apax Partners France såldes 2016 till den tredje ägaren Apax Partners LLP”

Källa: Akner G. Hemsida. Nätverket mot olämplig styrning. Bakgrund. Uppköp 
vårdkoncerner/riskkapital





Ersättnings- och styrmodeller 
Definitioner

Styrmodell
”En övergripande idé som avgör hur styrningen och dess delar 
ska utformas” (Ekonomistyrningsverket 2014)
Består av: styrform, styrmedel och styrverktyg 

Styrformer:
Resultatstyrning, regelstyrning, värderingsstyrning och 
finansiell styrning (SMER 2019)

”En ersättningsmodell är endast en del av den samlade 
styrningen av sjukvården” (SNS 2014; Tillitsdelegationen 
2017)



Ersättnings- och styrmodeller 
Definitioner

Valfrihetssystem
Innebär att den enskilde invånaren kan välja utförare samt att 
ersättningen till utföraren följer den enskildes val 
Förutsätter att huvudmannen också beslutar om en 
ersättningsmodell (SKL 2019)

Ersättningsmodell
Olika ersättningsprinciper; t.ex. anslagsfinansiering, 
kapitering, ersättning per åtgärd, målbaserad ersättning
Modellens konstruktion; t.ex. detaljeringsgrad, viktning efter 
skillnader i vårdbehov, kostnadsansvar
SNS 2014
Tillitsdelegationen 2017



Styrmodeller i hälso- och sjukvården
• Sedan 90-talet inspirerade av New Public Management 

(NPM)  

• Exempel: Total Quality Management (TQM), Kvalitet, 
utveckling och Ledarskap (QUL), Balanserad 
Verksamhetsstyrning (BVS), Lean Production, 
Värdebaserad Vård

• Ofta marknadsorientering

• Ofta utvecklade i den anglosaxiska delen av världen
SMER 2019



Exempel: Mid Staffordshire-skandalen

• ”Mellan år 2005 och 2008 var kvalitén på vården vid 
sjukhuset i Stafford så låg att det ledde till att ett stort antal 
patienter fick undermålig vård och att sjukhusmortaliteten 
låg över den förväntade”

• Antalet döda angavs till 400 -1200 utöver förväntad 
mortalitet

Modifierat efter föredrag av Gustafson/Rutberg 2014



Exempel: Mid Staffordshire-skandalen

Francis-rapporten 2013 belyste skandalens orsaker



Exempel: Mid Staffordshire-skandalen
Orsaker
• Ledningen inriktade sig på affärsmässiga aspekter på 

sjukhusdriften och satte inte patienternas behov i fokus
• Fokus låg på att nå nationella tillgänglighetsmål och att 

komma i ekonomisk balans 
• Genom ständiga omorganisationer på olika nivåer i 

sjukvården förlorade organisationen kunskap och minne

Tolkning
• ”Ekonomiska stimulansmedel för att uppnå vissa effektmål 

kan få oförutsedda och oönskade effekter”

Modifierat efter föredrag av Gustafson/Rutberg 2014



Styrmodeller - problem

• Belägg för modellernas effektivitet/evidensläge?

• Komplexa vårdbehov – applicerbarhet?

• Förenlighet med den svenska sjukvårdens 
prioriteringslagstiftning?

• Patientsäkerhet (PSL)?

• Relation till arbetsmiljö och professionella grupper?





Prioriteringsplattformen 2022

• Gäller prioriteringsplattformen idag? 
Ja!

• Följs prioriteringsplattformen i dag? 
Nej, endast delvis.



Slutsatser
Prioriteringsplattformen:

- inbegriper yrkesetiska kärnvärden

- ingår i gällande rätt

- utgör en grund för professionellt inflytande i vården

- har ett begränsat genomslag i dagens sjukvård

- behöver aktiveras



Aktivering av prioriteringsplattformen

• Öka kunskapen på alla nivåer

• Integrera i läkares utbildning inklusive chefs- och ledarskapsutbildningar

• Integrera i vårdens professionella kvalitetsgranskning

• Agerande via våra professionella organisationer (SLS; SLF)

• Uppmuntran och kraftfullt stöd till individuella kollegor
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Prioriteringsplattformens aktualitet

”Det är allvarligt att prioriteringarna inom primärvården 
idag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan 
och inte efter vem som är i störst behov av vård. Detta är 
inte i enlighet med de etiska principer som ska styra 
vården.”

Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? 
Riksrevisionen 2014:22



Förtydliganden
Icke-giltiga principer för prioritering
• Lotteriprincipen

• Efterfrågeprincipen

• Nyttoprincipen (nyttomaximering) 

• Åldersprincipen (fair innings)

• Ansvarsprincipen
(SOU 1995:5) 



Bengtsson, Hermerén, Westerholm et al. 2016
”Den prioriteringsplattform som togs fram av 
prioriteringsutredningen och som 1997 antogs av riksdagen är 
det regelverk för prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
som gäller.”

”Tolkningar måste vara rimliga i förhållande till de förarbeten 
som finns och får inte innebära…att lagen får en helt annan 
innebörd.”

”Det är endast riksdagen som kan förändra beslut som fattats 
av riksdagen”

Bengtsson F, Hermerén G, Höglund P, Sahlin N-E, Westerholm B. NT-rådet 
underminerar riksdagens plattform för prioriteringar. Läkartidningen. 
2016;113:ECWT



Prioriteringsplattformen gäller!

• SMER 2009 (Remissvar Vårdens alltför svåra val)
• GD SoS uttalande 2009 (Prio-konferensen Malmö)
• Riksrevisionen 2014 (Revision primärvården)
• Regeringen lagrådsremiss 2014 (Regeringen)
• Hermerén et al. LT 2016 (Kommentar NT-rådet)
• SLS/SLF 2016 (skrivelse prioriteringar)
• Lindgren/Sallin 2016 (artikel SvD)
• Lindgren 2017 (artikel Dagens Samhälle)
• Skogseid/Sandlund (artikel Dagens Samhälle)



Nationell modell för öppna prioriteringar

Prioriteringscentrum 2017



Förtydligande: behovs- och solidaritetsprincipen 

”Solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de 
svagaste. Hit hör bl.a. barn, åldersdementa, medvetslösa och andra 
som av olika skäl kan ha svårt att kommunicera med sin 
omgivning. Människor som inte kan ta tillvara sina rättigheter har 
samma rätt till vård som andra”

Proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården


