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Den etiska plattformen

 Resultat av prioriteringsutredningen 
SOU 1995:5

 Proposition / lagstiftning 1997

 Människovärdesprincipen

 Behovs- och solidaritetsprincipen

 Kostnadseffektivitetsprincipen



Människovärdesprincipen

 Alla människor har lika värde och samma rätt 
oberoende av personliga egenskaper och 
funktioner i samhället.

 Ger egentligen endast vägledning för vad vi 
inte får ta hänsyn till:
 Kön

 Social och ekonomisk ställning

 Kronologisk ålder

 Tidigare livsstil



Människovärdesprincipen

 Däremot sägs att vi får ta hänsyn till:

 Biologisk ålder

 Framtida livsstil 

 Eftersom detta är kopplat till möjligheten till 
behandlingsnytta



Behovs- och 
solidaritetsprincipen
 Resurserna bör satsas på den människa eller 

verksamhet som har de största behoven.

 Största behoven kopplas till de svåraste 
sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten

 Solidaritetsaspekten är dels kopplad till:
 Utjämning i tillgänglighet och utfall

 Att svaga gruppers behov ska uppmärksammas 
och ges samma vikt som starka gruppers 
motsvarande behov



Kostnadseffektivitetsprincipen

 Vid val mellan olika verksamhetsområden 
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa 
och höjd livskvalitet eftersträvas.

 Vid svårare tillstånd accepteras en lägre 
kostnadseffektivitet

 Vid val av åtgärder gentemot samma 
sjukdom

 Vidare tillämpning i TLVs bedömningar



MARKERINGSYTA FÖR BILDER

När du gör egna slides, placera 
bilder och andra illustrationer 
inom dessa fält. Titta gärna i 
”aspresentationen” för exempel 
på hur placeringen kan göras.
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Ransonering och ordnad utmönstring



MARKERINGSYTA FÖR BILDER

När du gör egna slides, placera 
bilder och andra illustrationer 
inom dessa fält. Titta gärna i 
”aspresentationen” för exempel 
på hur placeringen kan göras.
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En checklista för etiska aspekter
 Rangordna efter den nationella modellen

 Observera att det inte är tillåtet att väga in kronologisk ålder, 
social eller ekonomisk ställning eller tidigare livsstil i 
samband med detta

 Om det saknas alternativa åtgärder bör rangordningen vara 
något högre än annars

 Bedöm effekten ur ett patientperspektiv – observera att 
plattformen inte ger absolut prioritet åt ’medicinska’ behov

 Bedöm om det går att leva utan få tillgång till åtgärden –
exempelvis om man klarar sig utan motsvarande på andra 
områden och ha en acceptabel livskvalitet

 Finns det lagstiftning som förhindrar ransonering?



MARKERINGSYTA FÖR BILDER

När du gör egna slides, placera 
bilder och andra illustrationer 
inom dessa fält. Titta gärna i 
”aspresentationen” för exempel 
på hur placeringen kan göras.
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En checklista för etiska aspekter
 Om det inte är nödvändigt att ransonera allt på en och samma 

rangordningsnivå bör den ske i följande ordning:

 I första hand vårdbehov / vårdåtgärder som har en liten 
svårighetsgrad 

 I andra hand vårdbehov / vårdåtgärder med dålig effekt

 I tredje hand vårdbehov/ vårdåtgärder med låg 
kostnadseffektivitet
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En checklista för etiska aspekter – utöver 
den etiska plattformen
 Utöver de hänsynstaganden som regleras i den 

etiska plattformen kan det finnas andra etiska
hänsyn att överväga i samband med ransonering:
 Utöver de hänsyn till människovärde som görs i den 

etiska plattformen – kan en ransonering förstärka
orättvisa och diskriminerande mönster?

 Hur påverkas patientgruppens autonomi?

 Hur påverkas patientgruppens fysiska, moraliska och
personliga integritet?

 Leder ransoneringen till förändrade patientströmmar
som innebär möjlig undanträngning på andra
områden?
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En checklista för etiska aspekter – utöver 
den etiska plattformen
 Hur är ransoneringen relaterad till professionella

värderingar?

 Hur är ransoneringen relaterad till professionella
roller? 

 Hur är ransoneringen relaterad till etablerade
gruppvärderingar och särintressen?

 Hur är ransoneringen relaterad till samhälleliga
värderingar och tilliten till hälso- och sjukvården?
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Organisering av den etiska 
kvalitetsgranskningen av en prioriterings / 
ransoneringsprocess

 I uppstartskede:
 En genomgång av de etiska aspekter som bör tas

hänsyn till i processen – framförallt
människovärdesprincipens ramar och hur man ser på
relevanta behov

 I vertikal och horisontell prioritering:
 Utse en etikansvarig i varje grupp som bevakar

frågorna
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Organisering av den etiska 
kvalitetsgranskningen av en prioriterings / 
ransoneringsprocess

 I samband med förslag till ransonering:
 Mer utförlig etisk granskning utifrån checklista av de 

förslag till åtgärder att ta bort som finns på bordet

 Eventuell revision på etiska grunder

 Genom hela processen:
 Dokumentation av ställningstaganden
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Organisering av den etiska 
kvalitetsgranskningen av en prioriterings / 
ransoneringsprocess

 Nödvändig kompetens:
 Professionell etisk kompetens i ett inledande skede

och eventuellt vid den avslutande granskningen

 Professionsföreträdare med intresse för etik genom
processen
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