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Sammanfattning  
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Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida en ökad tillämpning av 

rättviseteorier skulle kunna leda till en annan fördelning av läkemedelsresurser. 

Genom presentation av ett antal rättviseteorier, som är aktuella vid prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården, samt med hjälp av förslag hämtade från 

myndigheter i andra länder, ämnar jag även föreslå ett antal förändringar av 

LFN:s arbete.  

 

Metod Uppsatsen består utav en litteraturstudie. Genom en kombination av teori, i form 

av olika rättviseprinciper, och empiri rörande LFN:s och liknande myndigheters 

arbete, formas en bred förståelse för ämnet. Detta leder tillslut fram till en analys 

som utreder LFN:s prioriteringsgrunder och föreslår ett antal förändringar. 

 

Slutsats Min slutsats är att LFN borde tillämpa fler individuella subventionsbeslut för att 

öka rättvisan mellan olika grupper. Jag föreslår även olika subventionsnivåer.  

 

Nyckelord Läkemedelsförmånsnämnden, rättviseteori, prioriteringar, QALY, 

kostnadseffektvitetsanalys 
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Abstract 

 

 

Nödvändigheten att, inom hälso- och sjukvården, välja mellan olika handlingsalternativ 

grundar sig i knappheten på resurser. I Sverige har läkemedelsutgifterna stigit lavinartat de 

senaste årtionden. Av denna anledning har debatten om fördelning aktualiserats. Med 

bakgrund av denna information, har jag gjort en undersökning av Läkemedelsförmåns-

nämndens, LFN, arbete gällande subvention av olika läkemedel. Mitt syfte har varit att utröna 

om nämnden, för att öka rättvisan, kan göra andra avvägningar. Efter en genomgång av ett 

antal rättviseprinciper samt det arbete som liknande nämnder utför i andra länder, har jag 

kommit fram till ett antal förslag till förändringar. Med stöd från den diskursiva rättviseteorin 

anser jag att LFN borde lämna dörren öppen för fler individuella subventionsbeslut. Likaså 

anser jag att det borde finnas flera nivåer av subventioner, där mediciner för olika allvarliga 

hälsotillstånd subventioneras olika.  
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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Läkemedel spelar en betydande roll i samband med behandling av olika sjukdomar. På grund 

av att nya läkemedel har blivit effektivare, men samtidigt allt dyrare aktualiserades frågan om 

finansiering i slutet av 90-talet. Eftersom samhällets resurser är begränsade, tvingas vi 

prioritera och fördela. Ett sätt att bestämma hur resurserna ska fördelas är genom 

utvärderingar av effektivitet och kostnader. Den ökade koncentrationen på kostnader befaras 

emellertid ske på bekostnad av rättvisan.  

 

Med anledning av detta har ekonomiska utvärderingar inom hälsosektorn blivit alltmer 

vanliga. I mitten av 90-talet släppte Prioriteringsutredningen ett betänkande gällande 

fördelning av sjukvårdsresurser, vilket även den ansvariga myndigheten för 

subventionsprövning av läkemedel, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) använder som bas 

för sitt arbete. I utredningen anges att alla beslut inom hälso- och sjukvården måste utgå från 

tre grundläggande principer; människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen1.  

 

Det är i samband med bestämmandet av kostnadseffektivitet som de ekonomiska 

utvärderingarna blir värdefulla. Ofta genomförs utvärderingen med hjälp av den s.k. QALY-

ansatsen (Quality Adjusted Life Years), där värdet av en behandling beräknas genom 

uppskattning av antalet vunna levnadsår från en specifik behandling vilka därefter vägs mot 

ett livskvalitetsindex2. I detta sammanhang, där effektvitetsmål ställs mot rättvisa, uppstår ofta 

konflikter. I många fall är det nödvändigt att minska den aggregerade hälsan för att kunna 

uppnå större rättvisa för vissa grupper. För att öka rättvisan i samhället måste således 

effektiviteten ge vika.  

 

                                                 
1 SOU 1995:5, s. 116 
2 Persson et. al., 2002, s. 7 
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1.2 Frågeställning 

 

Den grundläggande frågeställningen för uppsatsen lyder: 

• Skulle en ökad tillämpning av rättviseteorier kunna leda till en annan fördelning av 

läkemedelsresurser? Hur skulle fördelningen i sådana fall se ut? Är det tänkbart att 

vissa grupper som nu prioriteras/nedprioriteras i stället borde erhålla en mindre/större 

del av resurserna? Jag syftar nu framförallt till olika grupper inom befolkningen såsom 

gamla individer, individer som lider av svåra sjukdomar, socioekonomiska grupper 

etc. 

 

Genom att besvara ett antal grundläggande frågor angående fördelning av resurser samt 

angående bestämningen av vilka läkemedel som berättigas subvention, hoppas jag kunna 

besvara min grundläggande fråga. Mina underfrågor är: 

 

• Enligt vilka grundprinciper fördelas hälso- och sjukvårdsresurser?  

• Hur ser LFN:s och andra nämnders arbete ur när det gäller godkännande av 

läkemedelssubventioner? På vilka grunder fattas beslut? 

• Vilka alternativa rättviseteorier är tillämpliga och vilka implikationer har de? 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Min avsikt är att göra en litteraturstudie baserad på material från rapporter, artiklar och annan 

tryckt litteratur. En del av mitt material grundar sig även på elektroniska källor, vilka jag har 

använt för att få tillgång till information om LFN:s arbete, samt det arbete som sker i liknande 

myndigheter i andra länder. I viss utsträckning kommer jag även att använda mig av 

kvalitativa intervjuer/förfrågningar via e-post. Det handlar då framför allt om upplysningar 

gällande specifika uppgifter och inte intervjuer i regelrätt mening.  

 

Uppsatsen är utformad som en empirisk studie av LFN:s arbete. Mina källor om LFN bygger 

på officiella dokument, årsredovisningar, rapporter från olika myndigheter samt ett färre antal 

intervjuer per e-post.  
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Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är fyra väl kända teorier kring fördelning av resurser; 

utilitarism, liberal jämlikhetsteori, kommunitarism och diskursiv rättviseteori. Med hjälp av 

denna teoretiska referensram ämnar jag presentera en grund för olika prioriteringsbeslut.  

 

Informationen till detta avsnitt har jag till stor del inhämtat från Anders Melin, en forskare 

med utbildning inom både ekonomi och teologi, som bl.a. har skrivit publikationer för 

PrioriteringsCentrum. Anledningen till att jag koncentrerat mig till denna källa, är att Melin 

har kunnat förse mig med en teoretisk bas, kring vilken jag själv försökt bygga egna teorier 

och åsikter.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det finns ett otal rättviseteorier, vilka kan användas i många olika sammanhang, t.ex. 

marxistisk och feministisk rättviseteori. Med tanke på teoriernas divergens och problematiken 

förknippad med att applicera alltför extrema eller avlägsna teorier på hälso- och sjukvård, har 

jag emellertid på egen inrådan samt med hjälp av den litteratur jag har läst, valt ut de jag anser 

mest lämpliga för fördelning av läkemedelsresurser. De teorier jag presenterar är 

utilitarismen, den liberala jämlikhetsteorin, kommunitarismen och den diskursiva 

rättviseteorin. 

 

Det finns även ett antal prioriteringsgrunder som jag valt att bortse från. Till exempel nämner 

jag inget om social funktion liksom inte heller nedprioritering av för tidigt födda, lågviktiga 

barn, på basis att deras chans att överleva är låg. Dessa grunder anser jag vara oförenliga med 

bl.a. människovärdesprincipen, varpå de jag valt att utesluta dem.  
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1.5 Disposition  

 

Uppsatsen är upplagd enligt följande princip; en inledning, ett teoriavsnitt med inslag av 

empiriska bitar, en analys och därefter en slutsats. 

 

I detta, det första kapitlet, introduceras först en bakgrund till uppsatsen. Därefter följer 

frågeställning, syfte, metod och material samt avgränsningar.  

 

Teoriavsnittet utgörs av kapitel 2 till 7. I kapitel 2 presenteras det nuvarande svenska systemet 

för subvention av läkemedel. Det ges även en inblick i hälsoekonomiska utvärderingar samt 

Prioriteringsutredningens principer, vilka ligger till grund för all svensk hälso- och 

sjukvårdsfördelning.  

 

I kapitel 3 sammanfattas LFN:s arbete och i kapitel 4 följer en mer ingående presentation av 

LFN:s arbetsmetoder, i form av kostnadseffektanalys och beräknande av QALY:s.  

 

I kapitel 5 introduceras ett antal generella rättviseteorier och i kapitel 6 jämförs 

rättviseteorierna med de grundläggande principerna för hälso- och sjukvårdsfördelning i 

Sverige.  

 

Kapitel 7 innehåller information om hur hälsoekonomiska utvärderingar sker i andra länder, 

och är indelat i underrubrikerna Australien, Kanada och Norge.  

 

I kapitel 8 presenteras analysen. Där diskuteras teorin under fem olika underrubriker. 

Uppsatsen avslutas därefter med en formulering av en slutsats i kapitel 9.  

 

I det sista avsnittet listas den litteratur jag använt mig av. 
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2. Det nuvarande svenska systemet 
 

 

2.1 Den svenska sjukvårdsfinansieringen och läkemedelsmarknaden 

 

År 2001 var andelen offentligt finansierad sjukvård i Sverige 85,2 %. Totalt uppgick de 

löpande utgifterna till 199 miljarder kronor år 2002. Av dessa upptog privat konsumtion och 

investeringar 32 miljarder, d.v.s. ca 15 %. Den privata hälso- och sjukvårdskonsumtionens 

största utgift är läkemedel, vilket svarar för ca 8 miljarder kronor. På den offentliga sidan är 

motsvarande siffra dock betydligt högre, där den uppgår till närmare 20 miljarder kronor3. 

Dessa siffror visar oss att kostnaderna för läkemedel utgör en väsentlig del av 

sjukvårdskostnaderna.  

 

Det höga trycket från läkemedelskostnaderna kan ha medfört att restriktionerna på 

läkemedelsbudgeten har blivit hårdare än för övrig sjukvård. Förklaringarna är enligt 

Drummond och Jönsson två4: Utgifterna för läkemedel har ökat snabbt de senaste åren, vilket 

kan tänkas ha bidragit till ökad uppmärksamhet och därmed strängare restriktioner. En annan 

anledning kan vara att läkemedelskostnader är relativt lätta att identifiera, vilket därmed leder 

till att det är lättare att sätta en utgiftsrestriktion där.  

 

Läkemedel innehar en speciell ställning inom sjukvården idag. En anledning till dess 

särställning är dess egenskap av insatsvara med egna regleringar, myndigheter och 

finansiering. Läkemedel är dessutom den del av sjukvården som står för den största delen av 

tekniska innovationer5.  

 

Än så länge står patienterna för en större andel av läkemedelskostnaderna än för övrig 

sjukvård. Offentlig subventionering har dock blivit allt vanligare i takt med att fler och fler 

nya läkemedel introduceras på marknaden. De nya medicinerna innebär nya möjligheter för 

behandling, men utsätter också statens budget för påfrestningar då sjukvården vill göra dessa 

läkemedel tillgängliga för alla6. Samtidigt har behandlingar av svåra sjukdomar, exempelvis 

                                                 
3 Jönsson, 2004, s.54 ff. 
4 Drummond & Jönsson., 2003, s. 75 
5 Jönsson, 2004, s. 161 
6 Drummond & Jönsson., 2003, s. 74 
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cancer, förflyttats från den slutna sjukvården till den öppna specialistvården. Resultatet av 

detta har blivit att läkemedelskostnaden faller på läkemedelsförmånen. Även de 

receptföreskrivna läkemedlens andel av den totala läkemedelskostnaden har ökat. 

Sammantaget har dessa faktorer lett till att offentlig subventionering blivit allt viktigare för 

läkemedelsbolagens marknadsframgång, samt för patienternas tillgång till ny behandling.  

 

I sammanhanget är det viktigt att nämna något om det svenska patientavgiftssystemet. Under 

senare år har det skett en höjning av avgifterna inom den öppna vården. För alla patienter 

finns det emellertid ett högkostnadsskydd, vilket begränsar den årliga avgiften för läkemedel 

till totalt 1800 kronor7. Högkostnadsskyddet gäller för de allra flesta läkemedel på recept, 

läkemedel för födelsekontroll, förbrukningsartiklar vid stomi och förbrukningsartiklar som 

behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egenkontroll av medicinering.  

 

Enligt en studie inom Stockholms läns landsting framgår det dock att vissa grupper, bl.a. 

invandrare och yngre, ibland avstår från att söka vård av ekonomiska skäl8. Av den 

anledningen är det ytterst viktigt att se över dagens subventioner av läkemedel.  

 

 

2.3 Prioriteringsutredningens principer 

 

I Sverige tillsattes det 1992 en parlamentarisk Prioriteringsutredning, vilken fick i uppdrag att 

utarbeta riktlinjer för prioriteringar inom all hälso- och sjukvård. 1993 redovisade utredningen 

sitt första betänkande i Vårdens svåra val (SOU 1993:93)9. Betänkandet remissbehandlades 

och ett antal remissvar från olika statliga myndigheter studerades. De iakttagna 

förändringarna ledde 1995 till ett slutbetänkande som publicerades i Vårdens svåra val (SOU 

1995:5). Betänkandet omsattes 1997 i prioriteringslagen prop. 1996/97:6010.  

 

I sjukvårdslagen (svensk Författningssamling, SFS 1982:763) stadgas att vården ska 

tillgodoses på lika villkor för hela befolkningen. Även rättvisekravet har länge varit starkt 

förankrat som övergripande målsättning i den svenska sjukvården. Tillsammans innebär detta 

                                                 
7 http://www.apoteket.se/rd/d/673, 060216 
8 SOU 1995:5, s. 73 
9 SOU 1995:5, s. 4 
10 Jönsson, 2004, s. 122 
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att möjligheten att erhålla vård ska vara likvärdig, och oberoende av socioekonomiska 

förhållanden och olikheter mellan befolkningsgrupper11.  

 

Läkemedelsförmånsnämnden arbetar efter Prioriteringsutredningens grundsatser12. Enligt 

Prioriteringsutredningen utgår all fördelning av hälso- och sjukvård utifrån tre principer13:  

 

1. Människovärdesprincipen, vilken innebär att alla människor har lika värde och samma 

rättigheter, oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället, såsom 

begåvning, ålder eller social ställning14 

2. Behovs- eller solidaritetsprincipen, vilken ger prioritet till dem med störst behov. De 

individer med allvarligast sjukdomar eller med sämst livskvalitet ska således 

behandlas i första hand. Solidaritetsprincipen innebär dessutom att behoven hos de 

svagaste särskilt ska beaktas. Sådana grupper utgörs bl.a. av barn, åldersdementa och 

svårt psykiskt handikappade. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika åtgärder bör en rimlig 

relation mellan kostnad och effektivitet (i form av förbättrad hälsa eller förhöjd 

livskvalitet) eftersträvas.  

 

De tre principerna är numrerade enligt rangordning. Det innebär att människovärdesprincipen, 

som anger den grundläggande yttre ramen för alla prioriteringar, är överordnad behovs- och 

solidaritetsprincipen, vilken i sin tur är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. 

Människovärdesprincipen ges högsta prioritet eftersom den fastställer grundvalen för alla 

prioriteringar. Behovs- och solidaritetsprincipen prioriteras före kostnadseffektivitetsprincipen 

eftersom man vill att svåra sjukdomar och större behov ska prioriteras före lindrigare, även 

om kostnaden för behandlig av allvarligare sjukdomar oftast är högre.  

 

Utredningen tar avstånd från ett antal tänkbara prioriteringsprinciper. Bl.a. undviks 

nyttoprincipen, vilken är en vanlig princip i många sammanhang15. Nyttoprincipen strävar 

efter att uppnå största möjliga nytta för störst möjliga antal människor. Enligt 

Prioriteringsutredningen vill man i stället undvika för kraftig prioritering av lindriga besvär 

                                                 
11 Gerdtham & Sundberg., 1997, s. 415 
12 Enligt information från Leif Lundquist, jurist, LFN, 051103 
13 SOU, 1995:5, s. 117 ff. 
14 Melin, 2003, s. 3 
15 SOU, 1995:5, s. 120 
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som är billiga att behandla liksom för stor koncentration på behandling av patienter som är 

lönsamma för samhället.  

 

I betänkandet tas även avstånd från att patienter med hög ålder bortprioriteras då man anser 

det vara diskriminerande att inte behandla gamla patienter16. Likaså menar utredningen att de 

som har självförvållade skador inte heller ska utsättas för negativ särbehandling. Anledningen 

till detta ställningstagande är att det i många situationer kan vara svårt att skilja mellan 

sjukdomstillstånd som är orsakade av ärftliga faktorer eller av en viss livsstil. Att 

bortprioritera sjukdomar som är orsakade av t.ex. drogmissbruk kan dessutom strida mot 

behovs- och solidaritetsprincipen.  

 

I sammanhanget är det viktigt att nämna att prioriteringar kan göras på olika nivåer. Man 

kallar det en distinktion mellan makro- och mikroallokeringar. Den förstnämnda typen av 

prioriteringar görs mellan olika patientgrupper, medan den sistnämnda typen görs mellan 

olika individer. 

 

 

 

3. LFN:s arbete 
 

 

3.1 Kort historisk utveckling 

 

Under 1960-talet dominerades sjukvårdspolitiken av en mobilisering av resurser genom 

byggande av sjukhus samt utbildning av fler läkare och annan vårdpersonal17. För att 

finansiera detta blev det nödvändigt att höja skatterna kraftigt. Under 1970-talet inträffade 

oljekrisen, och mot bakgrund av allt knappare statliga resurser skedde nedskärningar inom 

sjukvården. 80-talet präglades i sin tur av diskussioner om omorganisering som ett medel att 

öka produktiviteten, medan man under 90-talet alltmer fokuserade på kostnadskontroll av den 

medicinska teknologin. Utvärdering av nya teknologier och hälsoekonomiska kalkyler blev 

således de nya policyinstrumenten.  

                                                 
16 SOU, 1995:5, s. 24 
17 Jönsson & Lundkvist., 2002, s. 7 
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Eftersom läkemedelsindustrin upplevt ett oerhört uppsving de senaste 50 åren upprättades 

speciella myndigheter för att kontrollera introduktionen av ny teknologi baserad på medicinsk 

forskning och utveckling. Under 1990-talet kom även ekonomiska utvärderingar att i allt 

större utsträckning användas vid beslut rörande vilka läkemedel som skulle omfattas av det 

offentliga subventioneringssystemet.  

 

I Sverige behövdes tidigare inget explicit beslut om subvention fattas för att ett läkemedel 

skulle få ingå i subventioneringssystemet. Hälsoekonomiska studier kom i stället att kopplas 

till prisbeslutet, eftersom fastställandet av försäljningspris var det som i praktiken avgjorde 

om läkemedlet skulle vara subventionerat eller ej. I oktober 1993 ändrades dock 

lagstiftningen18. Den dåvarande myndigheten (RFV) gavs då en möjlighet att fatta beslut om 

subventionering baserat på kriterier som då angavs i lagstiftningen, d.v.s. de övergripande 

målen, kostnadseffektivitet och marginalnytta.  

 

 

3.2 LFN 

 

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, existerar sedan oktober 200219. Myndighetens uppgift är 

att besluta om ett läkemedel, eller annan vara som kan ingå i läkemedelsförmånerna, ska 

erhålla subventionering. Därtill ska de besluta om pris på läkemedel samt reglera den s.k. 

apoteksmarginalen, vilken säger att LFN ska skapa en kostnadseffektiv distribution av 

läkemedel och en god service till läkemedelsanvändarna.  

 

Till LFN:s uppgifter hör även att undersöka om alla de läkemedel som är subventionerade 

enligt det gamla systemet även är berättigade subvention enligt dagens regler. Detta arbete 

kallas genomgång av läkemedelssortimentet. 

 

Det är dock i princip bara receptbelagda läkemedel som ingår i förmånssystemet, även om 

också receptfria läkemedel kan ingå. Läkemedel för rökavvänjning, naturläkemedel och vissa 

utvärtesläkemedel är emellertid undantagna denna subventionsmöjlighet. I april 2001 valde 

dessutom regeringen att lyfta ut receptbelagda läkemedel för behandling av fetma och 

                                                 
18 Apotekets hemsida: 
http://www.apoteket.se/apoteket/road/Classic/static/financialReports/2004/arsredovisning/ar2004/sv/historik/apo
teket___en_del_a.html, 051108 
19 LFN:s hemsida: http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____264.aspx, 051108 
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impotens ur läkemedelsförmånerna. Beslutet motiverades av att man misstänkte att de höga 

läkemedelskostnaderna skulle tränga ut annan sjukvård20.  

 

Utgångspunkten för subventionssystemet är att det i huvudsak bör vara produktinriktat, med 

möjligheter att avvika från detta när skäl finnes21. Att systemet är produktinriktat innebär att 

läkemedel normalt beviljas generell subvention, men att man i undantagsfall frångår detta och 

inskränker subventionen till ett begränsat användningsområde eller en patientgrupp.  

 

LFN:s grundläggande utgångspunkter är de mål för hälso- och sjukvården som återfinns i 15 § 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.22. Dessa mål fastställer att vården bör ta sin 

utgångspunkt i människovärdesprincipen och behovs- eller solidaritetsprincipen23. Även de 

prioriteringar för hälso- och sjukvården som Prioriteringsutredningen utarbetat ligger till 

grund för nämndens verksamhet. I dessa riktlinjer anges bl.a. att det är en form av 

diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att låta behov stå tillbaka på grund av 

ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden24. 

 

Mot bakgrund av människovärdesprincipen och behovs- eller solidaritetsprincipen, utför LFN 

en kostnadseffektivitetsanalys och en värdering av marginalnyttan för att bedöma om 

läkemedlet är prisvärt25. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att man vid valet mellan olika 

åtgärder eftersträvar en skälig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och 

livskvalitet. I ett beslut rörande subvention av läkemedel inom ramen för läkemedelsförmånen 

(prop. 2001/2002:63) har riksdagen förtydligat hur kostnadseffektivitetsprincipen ska 

användas26. Enligt direktiven till LFN, ska principen utgå från tydliga kriterier för att dels 

bedöma läkemedel som står i överensstämmelse med de allmänna principerna för 

prioriteringar (Prioriteringsutredningen fastställda principer), och dels utvärdera om 

marginalkostnaden för användning av ett läkemedel är försvarbar utifrån medicinska, 

humanitära och samhällsekonomiska aspekter. Det innebär att kostnadseffektiviteten alltid 

                                                 
20 Persson et. al., 2002, s. 14 
21 Jönsson, 2004, s. 169 
22 Enligt information från Leif Lindquist, jurist, LFN, 051103 
23 Persson et. al., 2002, s. 14 
24 Enligt information från Leif Lindquist, jurist, LFN, 051103 
25 LFN:s hemsida: http://www.lfn.se/upload/Bakgrundsmaterial/kostnadseffektiva_läkemedel.PDF, 
Kostnadseffektiva läkemedel, 050620 
26 Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organisation/Halso_o_sjukvard/Enheter/MRP/riktlinjer_vard_behand.htm
, 060110 
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måste vägas mot sjukdomens allvarlighetsgrad. Möjligheten att till viss del bortse från 

kostnadseffektivitet vid allvarliga sjukdomstillstånd blir således större. Är däremot sjukdomen 

av mindre allvarlig art, blir kraven på kostnadseffektivitet högre.  

 

Erfarenheter tyder emellertid på att kostnadseffektvitet har en framträdande roll i LFN:s 

beslutsfattande. I sju av totalt nio fall 2003 där ansökan om subvention avslogs motiverades 

beslutet med bristande kostnadseffektivitet. Motsvarande siffra för avslag med åberopande av 

behovs- eller solidaritetsprincipen är två27. Bristande kostnadseffektivitet innebär emellertid 

inte enbart att kostnaderna anses för höga i förhållande till effektiviteten. 

Läkemedelsföretagens ansökningar kan också avslås om den hälsoekonomiska 

dokumentationen anses bristfällig.  

 

Effekten av ett läkemedel bedöms genom uppskattning av de hälsovinster som behandlingen 

kan tänkas medföra, t.ex. antalet vunna levnadsår. Hälsoeffekten av ett läkemedel måste 

emellertid inte vara likadan för alla individer. Ett exempel på sådana mediciner är Xenical och 

Reductil28. Medicinerna används i viktminskningssyfte, men deras effekt anses framför allt 

betydelsefull hos patienter som är drabbade av diabetes typ-2. Läkemedlet ingår därför i 

förmånerna för denna typ av patienter, men inte för andra, som inte lider av denna typ av 

diabetes.  

 

Denna typ av subvention kallas begränsad subvention och innebär att LFN har möjlighet att 

begränsa subventionen till ett visst användningsområde eller till en viss patientgrupp. I de 

allra flesta fall beviljas ett läkemedel generell subvention, men under mycket speciella 

omständigheter kan LFN göra undantag29. En anledning till begränsad subvention kan vara att 

man befarar att en full subvention av läkemedelskostnaderna ska tränga ut annan sjukvård 

eller att läkemedlets effektivitet inte är helt accepterad30. 

 

LFN besitter även en andra möjlighet att frångå den generella subventionen av läkemedel. 

Myndigheten kan också ställa villkor till läkemedelstillverkaren, vilka ålägger tillverkaren att 

vidta någon form av åtgärd. Denna åtgärd kan innebära att företaget i sin marknadsföring 

                                                 
27 Jansson & Anell., 2005, s. 19 
28 LFN:s hemsida: http://www.lfn.se/upload/Bakgrundsmaterial/kostnadseffektiva_läkemedel.PDF, 
Kostnadseffektiva läkemedel, 050620 
29 LFN:s hemsida: http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____479.aspx, 060109 
30 Persson et. al., 2002, s. 14 
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måste ”informera om under vilka förutsättningar läkemedlet får skrivas ut med subvention”, 

att ”företaget ska komma in med ytterligare ekonomiskt underlag”, att ”företaget ska göra en 

studie av hur läkemedlet används i klinisk vardag” eller att ”subventionen är tidsbegränsad”31. 

Båda dessa metoder används emellertid mycket sparsamt.  

 

 

 

4. Kostnadseffektanalys 
 

 

4.1 Hälsoekonomiska utvärderingar 

 

För att kunna göra prioriteringar mellan olika alternativ är det nödvändigt att ha ett instrument 

för att utvärdera de olika möjligheterna. Den ekonomiska välfärdsteorin anses vara den teori 

som bildat grunden för ekonomisk utvärdering. Om knappa resurser råder och samhället är 

oförmöget att producera till önskad nivå, är det den hälsoekonomiska analysens uppgift att 

jämföra möjliga val och utesluta de alternativ som är minst lönsamma.  

 

I en hälsoekonomisk utvärdering jämförs två eller flera behandlingsalternativ med avseende 

på såväl kostnader som hälsokonsekvenser. Analysen är inkrementell och mäter den extra 

kostnad och hälsoeffekt som erhålls. Att utvärderingen är inkrementell innebär att man 

undersöker de extra kostnader som en insats leder till i förhållande till en annan insats jämfört 

med de extra hälsoeffekter som följer. Behandlingen måste också sättas in i sitt sammanhang. 

Därför är det viktigt att uppskatta de indirekta kostnaderna i form av ytterligare resurser som 

krävs för behandlingen, diagnostiska tester, läkarbesök, sjukhusdagar etc32.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Citat från LFN:s hemsida: http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____479.aspx, 060109 
32 Karlsson, 2000, s. 1 
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4.2 Kostnadseffektanalys och marginalnytta 

 

I regeringens proposition om de nya läkemedelsförmånerna (kapitel 3.2) framgår att 

”Läkemedelsförmånsnämnden ska vid sin prövning av subventionering av läkemedel ta 

hänsyn till kostnadseffektivitet och marginalnytta”33. Begreppet marginalnytta syftar på 

patientnyttan av ett visst läkemedel. Om patienten har en positiv marginalnytta av en viss 

behandling motiveras subvention av läkemedlet i fråga, givet att kostnaden inte är för hög. Är 

kostnaden däremot hög i förhållande till befintlig terapi, bör nämnden bedöma om kostnaden 

står i rimlig relation till den uppnådda hälsoeffekten. Är marginalnyttan däremot negativ är 

det mindre sannolikt att läkemedlet tas upp i läkemedelsförmånerna.  

 

En kostnadseffektanalys är lämplig då en behandling innebär både högre totalkostnad och 

bättre hälsokonsekvenser. I en kostnadseffektanalys jämförs de extra kostnader som en 

behandling jämfört med de extra hälsoeffekter som följer. Resultaten presenteras som 

förhållandet mellan ytterligare en kostnadsenhet och ytterligare en effektenhet i en 

inkrementell kostnadseffektkvot. Det alternativ som uppvisar lägst kostnad i förhållande till 

effekten är således det mest fördelaktiga alternativet.  

 

Inkrementell kostnadseffektkvot: C1 – C2 / E1 – E2
34 

 

Det är viktigt att komma ihåg att man mäter den inkrementella effekten. Om man beslutat att 

ersätta ett läkemedel med ett annat mer effektivt, men också dyrare läkemedel, består den 

beslutsrelevanta informationen av en uppskattning av de ytterligare kostnader som det dyrare 

alternativet orsakar35.  

 

Hälsoeffekten beskrivs i ett endimensionellt mått såsom antalet vunna levnadsår, symptomfria 

dagar eller botade patienter. Måttet uttrycks som inkrementell kostnadseffektkvot, t.ex. 

kostnad per vunnet levnadsår eller kostnad per ytterligare symtomfri dag och visar den extra 

kostnaden, som krävs för att vinna ett levnadsår eller för att bota ytterligare en patient med 

hjälp av behandlingen i fråga jämfört med alternativet. 

 

                                                 
33 Persson et al., 2002, s. 35 
34 Se till exempel Jönsson, 1999, s. 19 
35 Kobelt, 2002, s. 56 
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4.3 QALY 

 
För att jämföra kostnadseffektiviteten mellan olika behandlingar används i regel ett slags 

universalmått kallat QALY, vilket tar hänsyn till både antalet vunna levnadsår för en viss 

behandling och patientens hälsorelaterade livskvalitet36. För att mäta nyttan av en 

behandlingsmetod definieras livskvaliteten som ett nyttovärde mellan 0 (död) och 1 (fullt 

frisk). För varje vunnet levnadsår beräknas ett nyttovärde. Detta värde multipliceras därefter 

med antalet vunna levnadsår. En person som lever två år med nyttovärdet 0,6 uppnår således 

1,2 QALY.  

 

Kostnaden per QALY kan tolkas som det pris, till vilket samhället köper ett levnadsår av 

fullgod hälsa till en av sina medborgare. Utan behandling antas detta ytterligare levnadsår inte 

kunnat upplevas. Genom att jämföra kostnaden per vunnet levnadsår förenklas jämförelsen 

mellan olika läkemedel. Ett läkemedel som har en låg kostnad per QALY antas därmed vara 

mer effektivt än ett läkemedel vars kostnad per QALY är något högre. Det är dock viktigt att 

påpeka att QALY:s inte gör någon urskiljning avseende olika individer, utan varje QALY 

värderas lika högt oavsett vem den tillfaller.  

 

I LNF:s helhetsbedömning måste emellertid först tas hänsyn till de tidigare nämnda 

övergripande målen för hälso- och sjukvården (människovärdesprincipen samt behovs- eller 

solidaritetsprincipen). Dessa regler fungerar som ett fundament för hela sjukvården och säger 

att den som har störst behov ska ges företräde (vertikal rättvisa). För att uppnå jämlikhet i 

vården accepteras därför en lägre kostnadseffektvitet (ett högre pris per QALY) för ett 

läkemedel ämnat för en mycket sjuk person än för ett läkemedel till en person som nästan är 

fullt frisk.  

 

För att ge vägledning om vilka läkemedel som ska klassas som effektiva är det möjligt att 

bestämma ett maximalt pris per QALY. Läkemedlet tas därmed upp i läkemedelsförmånerna 

förutsatt att det uppvisar positiva kliniska resultat samt att kostnaden per QALY är rimlig.  

 

                                                 
36 Se till exempel LFN:s hemsida: 
http://www.lfn.se/upload/Bakgrundsmaterial/kostnadseffektiva_läkemedel.PDF, Kostnadseffektiva läkemedel, 
050620 
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Var denna gräns sätts är emellertid inte alltid definierat på förhand. Kanada är ett av de länder 

där man har undvikit att överhuvudtaget sätta en sådan restriktion37. Trots det har man i olika 

studier lyckats uppskatta en kostnadsgräns per QALY för de läkemedel som subventioneras. I 

Australien uppgick kostnaden per vunnet levnadsår till 37 000 – 69 000 australiska dollar 

(1996 års priser, vilket motsvarar ungefär 230 000 – 430 000 svenska kronor)38. För 

läkemedel som översteg denna gräns var sannolikheten att accepteras av myndigheten 

betydligt lägre.  

 

I Sverige har Vägverket gjort en liknande bedömning. Vid t.ex. väginvesteringar påverkas 

olycksfallsrisker, däribland risker för dödsolyckor. För att uppskatta värdet av att undvika 

dödsolyckor används ofta kostnadsnyttoanalys. I en sådan analys ställs frågan hur stort värdet 

är, i kronor räknat, för att undvika dödsolyckor – eller mer precist: hur mycket resurser är 

samhället berett att satsa för att undvika en dödsolycka? För närvarande används 11 miljoner 

kronor, vilket motsvarar ungefär 700 000 kronor per vunnet levnadsår, i 

kostnadsnyttoanalyser rörande väginvesteringar39. Av flera skäl är en sådan siffra svår att 

direkt överföra till andra sektorer såsom hälso- och sjukvård och även om intresset för sådana 

uppskattningar har ökat, är denna typ av ekonomisk analys förhållandevis sällsynt inom hälso- 

och sjukvårdsområdet.  

 

QALY-ansatsen har emellertid fått utstå en del kritik40. Ofta påpekas att den varken ser till 

ålder, kön eller social ställning, utan varje vunnet levnadsår beräknas lika oberoende när i 

livet det inträffar eller vem det tillfaller. Å ena sidan anses det rättvist eftersom ansatsen inte 

gör någon urskiljning mellan individer, men det är också tänkbart att individer utrycker olika 

preferenser rörande hälsoförbättring beroende på i vilket stadium i livet individen befinner sig 

eller vilken grupp individen tillhör.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Persson et al., 2002, s. 73 
38 Persson et al., 2002, s. 35 
39 Karlsson, 2000, s. 2 
40 Melin, 2003, s. 19 
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5. Generella rättviseteorier 
 

 

Rättvisa är ett mångtydigt begrepp. Beroende på vilken teori om rättvisa man utgår ifrån, kan 

fördelningen av hälso- och sjukvård t.ex. innebära att alla individer får en lika stor andel av 

vården, att var och en får vård efter möjlighet att tillgodogöra sig den eller att var och en får 

vård motsvarande sin ålder. Ett annat sätt att fördela resurserna är enligt 

nyttomaximeringsprincipen, d.v.s. fördelning av resurserna så att de gör så stor nytta som 

möjligt för flest antal människor. 

 

I nedanstående text följer ett antal rättviseteorier som jag finner relevanta för mitt kommande 

resonemang. Det är inte min avsikt att presentera alla rättviseteorier, utan jag ämnar i stället 

introducera de som jag anser betydelsefulla för fördelning av hälso- och sjukvård. Teorierna 

kan återfinnas inom moralfilosofin eller den politiska filosofin.  

 

Under de följande fyra rubrikerna görs en genomgång av några författare som behandlat 

frågan om prioriteringar inom hälso- och sjukvården utifrån de principer som jag avser 

presentera. Bentham och Mill företräder den klassiska utilitarismen, enligt vilken moraliska 

beslut fattas baserat på endast ett kriterium, nämligen störst nytta för flest antal individer. Det 

är en konsekventiell teori eftersom alternativ värderas endast på basis av deras aggregerade 

nytta.  

 

Norman Daniels representerar det liberala jämlikhetsperspektivet där prioriteringarna utgår 

från en behovsteori. Han menar att individers grundläggande behov av sjukvård kan fastställas 

objektivt och anser att sjukvården ska bidra till att återställa människors normala 

funktionsduglighet.  

 

Daniel Callahan, en av grundarna till ”The Hastings Center”41, en organisation med syfte att 

utreda etiska frågor som uppstår i samband med hälso- och sjukvård, företräder en 

kommunitaristisk syn på prioriteringar. Han menar att en gemensam uppfattning om 

individens möjlighetsomfång måste fastställas. Denna samhälleliga syn på vad som är rimligt 

att efterfråga i livet har även genomslag på uppfattningen om åldersprioriteringar. Eftersom 

                                                 
41 http://www.thehastingscenter.org/default.asp, 060213 
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Callahan antar att en gammal människa har haft chans att ta tillvara på sina möjligheter i livet, 

varpå han anses ha fått sin förtjänta del av samhällets resurser. I situationer av resursknapphet, 

då prioriteringar är nödvändiga, har samhället därför ingen moralisk plikt att erbjuda dessa 

individer livsförlängande behandling.  

 

Norman Daniels intar även en annan ståndpunkt tillsammans med James Sabin då han 

pläderar för en diskursiv syn på rättvisa prioriteringar. I sitt resonemang utgår de från det 

amerikanska systemet där sjukvårdsfinansiärerna är privata, men deras tankar är även 

relevanta för offentligt finansierade system. Författarna menar att diskursiva procedurer utgör 

en bättre grund för prioriteringar än generella rättviseprinciper och föreslår, i motsats till de 

andra teoretikerna, att beslut ska fattas efter argumentationer mellan berörda parter.  

 

Tillsammans utgör de olika företrädarna och teorierna en heterogen grupp. Men det finns även 

tydliga skillnader mellan Prioriteringsutredningen och de fyra teorierna, något som betonar 

behovet av ytterligare forskning på området.  

 

 

5.1 Utilitarism 

 

Klassisk utilitarism utvecklades ursprungligen av Jeremy Bentham och bearbetades sedan 

vidare av bl.a. Mill. Bentham antog att hälsa och sjukdom kunde mätas på en kardinal skala 

och att jämförelser mellan individer var möjliga42. Mill vidareutvecklade teorin ytterligare ett 

steg och föreslog att vissa nyttor/tillstånd är mer fördelaktiga än andra. Han delade således in 

dem i ”higher pleasures” och ”lower pleasures”. På så sätt blev också kvalitet en ny variabel i 

nyttomaximeringsprincipen. Nytta berodde därmed inte längre enbart av kvantitet utan också 

av kvalitet.  

 

Prioriteringar utifrån utilitaristiska principer görs med avseende på aggregerad nyttoökning. 

Alla individers nytta värderas lika högt och enligt teorin bör den behandling prioriteras, som 

till samma kostnad leder till större nyttoökning än alternativa behandlingar43. Enligt denna 

princip kan det vara berättigat att prioritera behandling av en stor grupp patienter som lider av 

en mindre allvarlig sjukdom före en mindre grupp patienter som lider av en mer 

                                                 
42 Se till exempel Olsen, 1997, s. 626 ff. 
43 Se till exempel Melin, 2003, s. 24 ff. 
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svårbehandlad sjukdom. Anledningen till detta val av resursallokering är att summan av den 

totala nyttoökningen är större för den första gruppen.  

 

Utilitarister kritiseras ofta för att bortse från individuell frihet då bara konsekvenser räknas 

och inte även vägen till resultatet. Med ett sådant tänkande är det möjligt att man godkänner 

handlande som leder till en ökad aggregerad nytta, men som i sig innebär en orättvisa mot 

enskilda individer, t.ex. slaveri44.  

 

Utilitarismen har även kritiserats för sin syn på kardinalt mätbara och jämförbara nyttor. I 

verkligheten anses det svårt att på ett korrekt sätt utföra sådana beräkningar. Även 

gränssättningen för vilka individers nytta som ska inberäknas har ifrågasatts. Ska t.ex. enbart 

landets medborgare räknas eller ska även ofödda individers nyttopreferenser tas med? Den 

tredje punkten av kritik handlar om illvilliga individers nytta. Ska deras nytta tas med i 

beräkningarna även om den drar ner den totala nyttan45? 

 

 

5.2 Liberal jämlikhetsteori 

 

Den liberala jämlikhetsteorin har en annan utgångspunkt än utilitarismen. Den primära 

förutsättningen är att fördelningen är rättvis46. Grunden för teorin kan härledas till Rawls 

rättviseteori, enligt vilken samhället är ansvarigt för att garantera alla individer ett antal basala 

friheter och möjligheter47.  

 

Den liberala jämlikhetsteorin utgör sålunda en förlängning av Rawls rättviseteori. Den utgår 

ifrån att alla individer måste få ett antal behov uppfyllda för att kunna fungera. Dessa behov 

karaktäriseras av primära förutsättningar såsom tak över huvudet, rena och säkra 

levnadsförhållanden, motion och vila, tillgång till medicin samt berättigande till icke-

medicinska och sociala stödtjänster48. Om något av dessa behov inskränks, får individen inte 

samma möjlighet att fritt utforma sin livsplan (en långsiktig plan i vilken individen kan 

planera sina aktiviteter för att tillfredsställa sina önskningar) eller föreställning om ett gott liv.  

                                                 
44 Folland et. al., 2003, s. 396 
45 Folland et. al., 2003, s. 396 
46 Folland et. al., 2003, s. 396 
47 Melin, 2003, s. 22 
48 Daniels, 1995, s. 32 
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Daniels, en av företrädarna för teorin, menar att ett funktionssätt som klassas som normalt är 

viktigt eftersom det ger individen möjlighet att välja mellan olika möjligheter. Det ”normala 

omfånget” av möjligheter är således den uppsättning av livsplaner som individerna i ett 

samhälle konstruerat för sig själva. Om en individ skulle drabbas av en sjukdom, minskas 

hans/hennes möjlighet att påverka sina egna val. Det är därmed viktigast att förebygga och 

bota de sjukdomstillstånd som mest begränsar en individs del av det normala omfånget av 

möjligheter49. I hopp om att ge alla individer samma möjlighet, bör samhället sträva efter att 

maximera nyttan hos den individ, vars förutsättningar är sämst. Prioritering förväntas därefter 

ske av den individ som har näst sämst förutsättningar o.s.v. Således sker fördelningen av 

samhällets resurser till i proportion till individernas förutsättningar. De individer som lider av 

allvarligast sjukdomar får därmed företräde till vården.  

 

Daniels förutsätter en något annorlunda behovsteori. Han skiljer mellan 

”levnadsförloppsbehov” och tillfälliga behov50. Levnadsförloppsbehoven är behov som alla 

människor har, t.ex. behov av föda eller kläder. Tillfälliga behov har vi under en viss del av 

livet, t.ex. behov av omvårdnad under de första levnadsåren. Om dessa behov inte uppfylls 

antas vi inte kunna fungera på ett sätt som är normalt för människor.  

 

I boken Just Health Care undersöker Daniels även huruvida det kan vara moraliskt berättigat 

ett prioritera sjukvård med avseende på ålder. Han konstaterar att sådan prioritering skiljer sig 

från prioritering med hänsyn till t.ex. kön och social ställning eftersom de flesta individer 

faktiskt kommer att uppnå en viss ålder. Fördelningen av sjukvård avseende olika 

ålderskategorier bör således i stället ses som en fördelning på individbasis, där resurser 

allokeras till individens olika stadier i livet. Enligt Daniels handlar frågan därmed snarare om 

rationell planering än om moraliska val51.  

 

Denna form av fördelning i olika dimensioner, d.v.s. både mellan grupper i samhället och 

mellan olika stadier i individens liv, ges ytterligare tyngd genom argumentet att gamla 

individer inte arbetar och därmed inte behöver sjukvård för att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden52.  

 

                                                 
49 Daniels, 1995, s. 35 
50 Melin, 2003, s. 43 
51 Daniels, 1995, s. 94 ff. 
52 Daniels, 1995, s. 103 
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Okunnighetens slöja, vilken stammar från Rawls, kan ge en god illustration av Daniels 

föreslagna fördelning. Bakom en slöja av okunnighet antas planerare föredra 

sjukvårdsfördelning A framför B. Sjukvårdsfördelning A innebär att individernas chanser att 

uppnå en normal livslängd ökar, medan chansen att leva riktigt länge minskar. 

Sjukvårdsfördelning B innebär att individernas chanser att uppnå normal livslängd minskar, 

men när de väl uppnått denna livslängd, ökar möjligheten att leva ytterligare några år. Om 

beslut fattas bakom denna slöja av okunnighet förmodas det därför att prioriteringar sker i 

enighet med fördelning A. Enligt den förstnämnda prioriteringen, där fördelningen sker så att 

individernas chanser att uppnå en normal livslängd ökar, måste man bortprioritera viss 

sjukvård för äldre. Den sistnämnda prioriteringen, kräver i stället en fördelningsplan enligt 

vilken, alla oavsett ålder, har rätt till samma sjukvård.  

 

Som exempel jämför Melin dialysbehandling för alla patienter oavsett ålder med samma 

behandling enbart för patienter under 80 år53. I det första fallet skulle behandlingen av äldre 

individer medföra att resurser måste tas från behandling av yngre individer. Resultatet skulle 

bli att färre individer fick uppleva sin 80-årsdag, men samtidigt att de som väl blir 80 har en 

större chans att bli 85. Det motsatta fallet innebär en restriktion för behandling av patienter 

över 80 år, något som skulle resultera i en besparing av resurser, med vilka man nu kan 

behandla yngre patienter. Om man skulle genomföra detta skulle antalet individer, som blir 80 

år och äldre, öka.  

 

 

5.3 Kommunitarism 

 

Den kommunitaristiska filosofin tar avstånd från den utilitaristiska tesen som säger att det 

gemensamma bästa alternativet är den aggregerade nyttan av alla individer i samhället54. 

Kommunitaristerna menar i stället att det gemensamma bästa bör bestämmas utifrån 

samhällets idé om det goda livet. Medborgarnas preferenser ska därmed värderas med denna 

samhällets idé som måttstock.  

 

Individerna i samhället bör uppmuntras att anpassa sina preferenser till samhällets 

gemensamma livsstil. Varje avsteg från denna samhällets idé innebär ett avståndstagande från 

                                                 
53 Melin, 2003, s. 26 
54 Melin, 2003, s. 12 ff. 
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den kommunitaristiska idén. En kommunitaristisk stat bygger på en offentlig rangordning av 

olika levnadssätt. Rangordningen bestäms av hur väl de olika levnadssätten överensstämmer 

med rådande sedvänjor.  

 

Kommunitarismen tar avstånd från en liberal jaguppfattning i vilken människor är fria att 

ifrågasätta sin roll i sociala sammanhang. I stället menar teorin att jaget är en icke-fristående 

del av det sociala sammanhanget.  

 

I Melin presenteras Callahans vidarebearbetning av den kommunitaristiska teorin. Även 

Callahan tar avstånd från liberalismens individualistiska människosyn och menar i stället att 

uppfattningen om vad som är ett gott liv måste bestämmas gemensamt i ett samhälle55.  

 

Kommunitarismens frånvaro av en individualistisk människosyn avspeglas även i synen på 

åldrande. Callahan menar att även medborgarnas livslängd bör följa en samhälleligt bestämd 

norm. I prioriteringssituationer innebär detta att samhället inte har någon plikt att erbjuda de 

individer som redan har uppnått en normal livslängd någon behandling som kan förlänga 

livet. Samhällets resurser ska i stället fördelas till yngre individer som befinner sig i 

arbetslivet och bättre kan tillgodogöra sig sjukvården.  

 

Enligt Callahans syn på medicinens uppgift ska vi ta hänsyn till begrepp såsom ”tolerabel 

död” och ”naturlig livslängd” då vi beslutar om prioriteringar mellan olika åldersgrupper56. 

”Tolerabel död” innebär att döden inträffar i ett sådant stadium i livet att individen haft 

tillfälle att uppfylla sina möjligheter i livet liksom sina plikter mot de närstående. Detta 

innebär naturligtvis inte att individen har kunnat realisera alla sina drömmar, utan snarare att 

individen haft en rimlig chans att ta tillvara på livets möjligheter.  

 

Medicinens uppgift är således att förhindra en för tidig död, d.v.s. en död innan den naturliga 

livslängden har uppnåtts, samt att förhindra lidande. Skulle det råda resursknapphet i 

samhället bör hälso- och sjukvårdens uppgift vara att göra ålderdomen dräglig, inte att till 

varje pris förlänga livet på de individer som redan åtnjutit ett långt liv. Av den anledningen 

bör sjukvårdsresurser till äldre begränsas, såväl på den politiska nivån, d.v.s. makronivån, 

som på den praktiska och kliniska nivån, d.v.s. mikronivån. Samhällets plikt mot äldre 

                                                 
55 Melin, 2003, s. 27 ff. 
56 Melin, 2003, s. 29 ff.  
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begränsar sig till att hjälpa dem att uppnå en naturlig livslängd, vilken han definierar till ca 80 

år. Individer som uppnår högre åldrar bör enbart tillfördelas sådana resurser som syftar till att 

förhindra smärta och lidande.  

 

Williams teori om alla individers rätt till det s.k. ”fair innings” påminner starkt om Callahans 

resonemang. Med argumentet om ”fair innings”, d.v.s. alla individers rätt till ett normallångt 

liv, koncentrerar sig Williams, liksom Callahan, huvudsakligen på individers ålder57. Teorin 

slår fast att alla individer ges en chans att leva ett normallångt liv, men gör samtidigt gällande 

att för de individer som redan har uppnått denna åldersgräns, bör resurstilldelningen minskas. 

Williams anser således att åldern är den avgörande variabeln vid bestämning av fördelning 

mellan individer.  

 

 

5.4 Diskursiva rättviseteorier 

 

De rättviseteorier som hitintills presenterats hör till den politiska filosofin. Enligt en annan typ 

av rättviseteorier, s.k. diskursiva rättviseteorier, bör inte den politiska filosofin utforma 

principerna för rättvisa, utan det är snarare genom argumentation, diskurser, mellan de 

berörda parterna som rättfärdiga normer skapas58. Enligt en av de viktigaste företrädarna för 

teorin, Habermas, är det inte den politiska filosofins uppgift att formulera generella 

rättviseprinciper, utan endast att beskriva de diskurser som ger upphov till moraliska 

normer59. Frågan huruvida en prioritering är rättvis eller inte ska således inte avgöras utifrån 

om den är förenlig med vissa generella principer, utan utifrån om den är ett resultat av allmänt 

tolererbara diskursiva procedurer, d.v.s. diskussioner på individuell nivå.  

 

Daniels60 och Sabin är två andra viktiga företrädare för den diskursiva rättviseteorin. De 

diskuterar framför allt hur prioriteringar bör göras inom ramen för det amerikanska systemet 

för sjukvård, vilket till stor del bygger på subventioneringar via privata försäkringsbolag61. 

Genom sina beslut om vilka läkemedel som ska täckas av försäkringen, bestämmer privata 

bolag vem som har rätt till subvention. Eftersom det är troligt att sådana beslut ofta leder till 

                                                 
57 Williams, 1997, s. 119 
58 Bäckman et. al., 2004, s. 14 
59 Melin, 2003, s. 13 ff. 
60 Det bör noteras att Daniels åsikter i det här fallet inte är helt förenliga med de han utrycker i Just Health Care, 
1995 
61 Melin, 2003, s. 34 
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skiljaktigheter, menar Daniel och Sabin att det är nödvändigt att tillämpa vissa rättvisa 

procedurer för att kunna lösa konflikterna. I USA tillåter vissa försäkringsbolag patienter, som 

önskar erhålla subvention för en behandling med tveksam effekt, att lägga fram sin önskan 

inför en panel bestående utav medicinska experter, som är oberoende av försäkringsbolaget62. 

Avsikten med detta beviljande är att ge upphov till en bättre diskussion med patienterna. 

Daniels och Sabin hävdar att det kan finnas moraliska skäl för att införa en sådan policy även 

i andra länder, eftersom den tillåter patienterna att vara med och bestämma om sin egen 

behandling. De uttrycker att så länge det finns bevis för att en behandling är effektiv, kan det 

vara paternalistiskt att inte ge patienten möjlighet att prova den.  

 

 

 

6. Prioriteringar utifrån de olika principerna 
 

 

Eftersom de grundläggande principerna för LFN:s arbete följer de som 

Prioriteringsutredningen fastställt, är det min avsikt att, i följande kapitel, presentera de 

likheter respektive olikheter som finns mellan Prioriteringsutredningens principer och de olika 

rättviseperspektiven. I detta avsnitt har jag i första hand hämtat information från Melin samt 

SOU 1995:5.  

 

 

6.1 Prioriteringsutredningens principer och ett utilitaristiskt perspektiv 

 

I Prioriteringsutredningen har utilitarismen inte fått något större genomslag63, även om det i 

praktiken sker en del prioriteringar som utgår från någon form av nyttoprincip, d.v.s. många 

patienter med relativt enkla sjukdomar behandlas med hänsyn till att effekten är god i 

förhållande till kostnaden. Teorin har också fått en viss effekt när det gäller de ekonomiska 

metoder som tillämpas inom hälso- och sjukvården, t.ex. kostnadseffektanalys64.  

 

                                                 
62 Melin, 2003, s. 36 
63 SOU 1995:5, s. 121 
64 SOU 1995:5, s. 119 
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Enligt Prioriteringsutredningen ska människovärdesprincipen ligga till grund för alla 

prioriteringar i samhället. Underordnad denna grundprincip är behovs- eller 

solidaritetsprincipen, vilken i sin tur följs av kostnadseffektivitetsprincipen65.  

 

Enligt utilitarismen räknas alla individers nytta lika mycket, något som stämmer väl överens 

med människovärdesprincipen. I andra fall är det däremot svårare att hitta gemensamma 

nämnare mellan Prioriteringsutredningen och utilitarismen.  

 

Nyttoprincipen avvisas av Prioriteringsutredningen med hänsyn till att man vill undvika 

prioritering av lindriga besvär som är billiga att behandla, liksom för stor koncentration på 

behandling av patienter som är lönsamma för samhället. Detta strider nämligen mot behovs- 

och solidaritetsprincipen. För utilitarister är nyttoprincipen däremot det centrala. Enligt 

utilitarismen bör man välja den behandling som till samma kostnad ger störst nyttotillskott till 

patienten.  

 

Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv kan man emellertid även komma till slutsatser som är 

förenliga med Prioriteringsutredningens behovs- eller solidaritetsprincip66. Enligt utilitarister 

kan det t.ex. vara rätt att prioritera de svårast sjuka under förutsättning att en sådan behandling 

skapar störst total nytta. I andra situationer kan utilitaristiska principer dock vara oförenliga 

med Prioriteringsutredningens principer. Ett exempel på en sådan situation är då utilitarister 

anser att en kostnadseffektiv behandling av en lindrig sjukdom bör prioriteras framför en 

mindre kostnadseffektiv än behandling av ett allvarigare sjukdomstillstånd.  

 

Enligt Prioriteringsutredningen ska hälso- och sjukvårdsväsendet speciellt prioritera svaga 

grupper, såsom äldre personer, barn eller psykiskt sjuka. I vissa situationer kan behandling av 

dessa grupper vara mest kostnadseffektiv och därmed vara förenlig med utilitarismen. 

Vanligare är dock att sådan behandling är mycket kostnadskrävande i förhållande till de 

positiva effekter den medför. I sådana situationer finns det en åtskillnad mellan 

Prioriteringsutredningens principer och utilitarismen.  

 

Om hänsyn tas till avtagande marginalnytta, får debatten om utilitarism och rättvisa en ny 

dimension. I hälso- och sjukvårdssammanhang innebär avtagande marginalnytta att nyttan av 
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66 Melin, 2003, s. 41 ff. 
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varje ytterligare vårdenhet som patienten erhåller blir mindre. Det innebär att för varje 

ytterligare behandlingskrona som investeras i vården så blir nyttotillskottet för patienten 

mindre och mindre. En patient med ryggsmärtor upplever antagligen en väsentlig förbättring 

efter fem behandlingar hos en sjukgymnast. Förbättringen efter dessa fem vårdtillfällen antas 

däremot vara avtagande. Enligt detta antagande vore det därför fel att ge mycket vård till ett 

litet antal patienter eftersom det totala nyttotillskottet troligen blivit större om vården fördelats 

på flera individer. Teorin om avtagande marginalnytta är emellertid, oförenlig med behovs- 

eller solidaritetsprincipen då den inte tar någon hänsyn till de individer som har störst behov 

av vård.  

 

En sista viktig skillnad mellan Prioriteringsutredningens principer och utilitarismen är att den 

förra är sjukdomsorienterad medan den senare är nytto- eller välfärdsorienterad. I utredningen 

gjordes prioriteringar avseende vilka sjukdomar som ansågs allvarligast. Någon hänsyn till 

andra former av lidande såsom ofrivillig barnlöshet togs inte. Enligt utilitarismen kan dock 

tillstånd som inte orsakats av någon sjukdom prioriteras högt om behandlingen är billig i 

förhållande till effekten.  

 

 

6.2 Prioriteringsutredningens principer och den liberala jämlikhetsteorin 

 

Daniels teori skiljer sig från Prioriteringsutredningen genom att han förutsätter två former av 

behov, dels ”levnadsförloppsbehov” och dels tillfälliga behov67. ”Levnadsförloppsbehov” är 

behov som alla individer har under hela livet, såsom mat och kläder. Tillfälliga behov antas vi 

ha under en viss del av livet som alla måste gå igenom, såsom omsorg och vård under de 

första åren av ett barns liv. Enligt Daniels kan dessa behov objektivt fastställas. 

Prioriteringsutredningen skiljer i stället mellan å ena sidan hälsorelaterade behov som avser 

behov av behandlig för att bli botad från en sjukdom och å andra sidan livskvalitetsrelaterade 

behov som avser åtgärder för symptomlindring och omvårdnad.  

 

Daniels menar också att sjukvård ska bidra till att återställa människors normala 

funktionsduglighet. I sitt resonemang utgår han från begreppet ”normalt möjlighetsomfång”. 

Detta normala omfång av möjligheter innebär för ett givet samhälle den uppsättning av 
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livsplaner som individer tenderar att konstruera. Om en individ drabbas av en oförutsedd 

sjukdom innebär det ett avsteg från hans/hennes livsplan. Samhällets skyldighet är då att 

garantera individen samma möjligheter som alla andra individer har. Individen har därmed 

rätt till sjukvård som återställer den normala funktionsdugligheten. I sitt resonemang menar 

Daniels också att behandlingen av de sjukdomstillstånd som mest begränsar en individs 

möjligheter bör prioriteras.  

 

Daniels åsikter är till viss del förenliga med Prioriteringsutredningens behovs- och 

solidaritetsprincip. Han håller med om att allvarliga sjukdomstillstånd bör prioriteras, men 

inte eftersom allvarligt sjuka individer antas ha större behov, utan för att sjukdomen begränsar 

individens möjligheter att uppfyllas sina livsmål68. Utfallet blir i den här situationen 

emellertid detsamma, och således anses det viktigare att behandla t.ex. hjärtflimmer än 

hudutslag eftersom det hämmar en individ mer. Detta gäller även om behandlingen av 

hudutslag är både billigare och kostnadseffektivare och därmed ger upphov till en större nytta 

per vårdenhet än behandlingen av hjärtflimmer. I detta avseende är Daniels teori mer 

kompatibel med Prioriteringsutredningen än utilitarismen. Skillnader uppstår däremot när det 

gäller behandlingen av svaga patientgrupper såsom åldersdementa och mentalt handikappade, 

eftersom deras möjligheter inte kan förbättras så mycket genom hälso- och sjukvård. Denna 

form av behandling måste enligt Daniels motiveras på andra grunder än genom rättviseskäl.  

 

En annan viktig skillnad mellan Prioriteringsutredningen och Daniels teorier är dess skilda 

syn på åldersprioriteringar69. Prioriteringsutredningen likställer prioriteringar avseende ålder 

med prioriteringar avseende social status, kön etc. och hävdar därför att denna form av 

prioriteringar är diskriminerande. Daniels åsikt är däremot att åldersprioriteringen inte skiljer 

individer åt eftersom nästan alla individer faktiskt uppnår en viss ålder. Av den anledningen 

anser han att prioriteringen inte sker mellan individer, utan snarare mellan olika faser i en 

individs liv. På så sätt är det inte diskriminerande.  
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6.3 Prioriteringsutredningens principer och det kommunitaristiska perspektivet 

 

Callahans kommunitaristiska syn på prioriteringar skiljer sig starkt från 

Prioriteringsutredningens människovärdesprincip och dess behovs- och solidaritetsprincip. I 

utredningen anges även att man uttryckligen tar avstånd från prioriteringar baserade på 

ålder70. 

 

Callahan anser att i situationer då resurserna är knappa, har samhället begränsat ansvar 

gentemot de individer som redan har uppnått en normal livslängd71. Han menar att samhället 

inte har någon moralisk plikt att erbjuda dessa patienter någon livsuppehållande behandling 

eftersom denna grupp har haft tid på sig att realisera sina möjligheter.  

 

I ett färre antal situationer finns det emellertid små likheter mellan Prioriteringsutredningen 

och Callahans kommunitaristiska perspektiv. Prioriteringsutredningen nämner att hänsyn 

måste tas till vilka behandlingar äldre patienter förväntas kunna dra nytta av72. I utredningen 

berörs distinktionen mellan kronologisk och biologisk ålder. Den kronologiska åldern avgörs 

av individens födelsedatum och kan därmed bestämmas exakt. Den biologiska åldern är 

däremot ett vagare begrepp. Den beror på organens och kroppens funktion och bestäms med 

hjälp av en läkares bedömning. Kronologiska åldersgränser får ej tillämpas vid 

ställningstagande till medicinska åtgärder, men däremot ingår nedsatta fysiologi i 

bedömningen av vad enskilda äldre patienter kan tolerera och tillgodogöra sig i form av 

medicinska åtgärder.  

 

Även om detta tillägg övervägs, finns det emellertid fortfarande en tydlig skillnad mellan 

Callahans och Prioriteringsutredningens ståndpunkt. Callahan menar att det enbart genom 

beaktande av den kronologiska åldern ska vara möjligt att nedprioritera behandling äldre 

patienter, detta gäller även om behandlingen skulle ha kunnat göra viss nytta.  

 

Prioriteringsutredningen framhåller även att speciell hänsyn bör tas till patienter som har svårt 

för att själva hävda sina rättigheter, såsom åldersdementa och mentalt handikappare. Enligt 

Callahan har samhället däremot endast mycket begränsade skyldigheter gentemot dessa 

                                                 
70 SOU, 1995:5, s. 117 
71 Melin, 2003, s. 45 
72 SOU, 1995:5, s. 128 



 33 

individer, eftersom de, enligt hans mening, förlorat en stor del av de egenskaper som gör att 

de kan betecknas som personer, däribland förmågan att resonera och ha känslor73. För sådana 

patienter som t.ex. svårt åldersdementa är således endast smärtlindrande behandling 

berättigad. 

 

 

6.4 Prioriteringsutredningens principer och det diskursiva perspektivet 

 

I motsats till Prioriteringsutredningen anses det i diskursiva teorin att prioriteringar bör 

baseras på diskursiva processer i stället för generella rättviseprinciper74. Enligt denna teori 

förväntas prioriteringsproblem i enskilda fall kunna hanteras på ett mer tillfredsställande sätt 

eftersom endast berörda parter ingår i beslutsfattandet och man inte behöver ta hänsyn till 

generella rättviseprinciper. 

 

I Prioriteringsutredningens behovs- eller solidaritetsprincip anges att de med störst behov ska 

prioriteras först. Utredningen tar uttryckligen avstånd från all form av prioritering av lättare 

besvär som sker på grundval av att behandlingen enbart är billig i förhållande till dess nytta. 

Denna tanke motsvarar det som i den diskursiva teorin kallas maximinstrategin, d.v.s. 

maximering av det sämst tänkbara utfallet genom företräde åt dem som är sjukast. I den 

diskursiva teorin menas emellertid att man inte kan välja en maximinstrategi framför en annan 

maximinstrategi enbart på grundval av vilken behandling som ger störst nytta. Teorin 

framhåller i stället att flesta människor intar ståndpunkter som ofta är av väldigt olika 

karaktär. Att uppnå konsensus om ett antal generella rättviseprinciper antas därför vara ett 

nästintill ouppnåeligt mål. I stället menar man att beslut om prioriteringar bör fattas från fall 

till fall genom användande av vissa överenskomna procedurer.  
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7. Hälsoekonomiska bedömningar i olika länder 
 

 

Idag finns det åtskilliga länder som tillämpar hälsoekonomisk information som underlag vid 

beslut om subvention och prissättning av läkemedel. Diskussioner om olika 

prioriteringsalternativ förs, oavsett hur hälso- och sjukvården styrs och finansieras. Hur man 

ser på problemet och vilka prioriteringsmodeller man väljer kan dock variera. Gemensamt för 

alla länder är dock att det överallt krävs val och avvägningar. Hur dessa genomförs beror dock 

på sjukvårdssystemets beviljande till öppen diskussion. Likaså patientens inflytande och frihet 

varierar samt läkarens frihet att välja och agera75.  

 

Hälsoekonomiska utvärderingar är framför allt viktiga vid bedömning om ett läkemedel ska 

subventioneras eller ej. När det gäller generiska läkemedel (kopior av originalläkemedel vars 

patent har löpt ut och som innehåller samma aktiva substans och mängd som 

originalläkemedlen76) parallellimport etc. tillför liknande utvärderingar ingen ny information. 

I regel sätts priset i stället med basis av internationella jämförelser. Prissättning handlar i 

stället huvudsakligen om en administrativ förhandling som sker mellan myndigheter och 

läkemedelsföretagen. Subventioneringsbesluten, å andra sidan, sker i de flesta länder i 

oberoende kommittéer där ledamöterna utses baserat på vetenskaplig och klinisk kompetens77.  

 

I de allra flesta länder väger klinisk effektivitet tungt i bedömningen av subvention. 

Bedömningen av kostnadseffektivitet är därmed snarare ett test på om priset för kliniskt 

effektiva läkemedel är rimligt. Därigenom förstås även att det finns en indirekt koppling 

mellan bedömning av subvention och prissättningen. Kliniskt effektiva läkemedel kan 

nämligen också bli kostnadseffektiva om priset är rimligt. För att bestämma detta ”rimliga” 

pris per vunnen enhet av hälsa används ofta inofficiella gränsvärden baserade på kostnad per 

kvalitetsjusterat levnadsår, QALY. Av denna anledning har tillverkarna successivt tvingats 

införa analyser baserade på kostnad per QALY i sina ansökningar.  

 

                                                 
75 SOU 1995:5, s. 208 
76 LFN:s årsredovisning 2004: 
http://www.lfn.se/upload/Verksamhet/VER_050329_arsredovisning_LFN2004.pdf 
77 Persson et. al., 2002, s. 29 
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Undersökningar visar emellertid att även andra aspekter än kostnadseffektivitet beaktas vid 

bedömning av subvention av ett läkemedel. Enligt Persson et. al. är det framför allt i två 

situationer som beslut skiljer sig från de utslag en strikt kostnadseffektanalys skulle leda till78.  

 

Den första situationen är om ett läkemedel uppvisat marginell klinisk effektivitet för en 

patientgrupp med en svår sjukdom, men inte är kostnadseffektivt för samma grupp. Inom 

områden där det tidigare inte förekommit någon effektiv terapi och där sjukdomen i hög grad 

påverkar patientens hälsa, har det förekommit exempel där kommittéerna har bortsett från 

kostnadseffektivitetskravet och ändå beslutat om subventionering av läkemedlet i fråga. Dessa 

beslut har ofta fattats efter påtryckningar från patientorganisationer. Man kallar detta ”rule of 

rescue”, vilket innebär att de ekonomiska kraven tonas ned79. 

 

Motsvarande användning av hälsoekonomiskt underlag sker även i situationer där läkemedlet 

förvisso är kostnadseffektivt för vissa patienter, men där man misstänker att läkemedlet även 

kommer att användas av patientgrupper för vilka man inte kunnat konstatera en positiv 

kostnadseffektivitet. Detta illustrerar det viktiga i att tillåta hälsoekonomiska analyser av vilka 

patientgrupper som kan knytas till en kostnadseffektiv användning av läkemedlet respektive 

vilka grupper som inte kan förbindas med motsvarande positiva effekter.  

 

Den andra situationen är då läkemedlet i fråga visserligen är kostnadseffektivt, men bedöms 

ge upphov till stor påverkan på läkemedelsbudgeten. Är angelägenheten att erhålla 

subventioner mycket stor, är det vanligt att krav på kostnadseffektivitet och marginell 

effektivitet får ge vika, även om det leder till höga kostnader. En lägre angelägenhetsgrad, å 

andra sidan, leder i stället till att kostnadskontrollen blir viktigare.  

 

För att få en djupare inblick i de olika ländernas subventionsbeslut, har jag valt att undersöka 

tre länder lite noggrannare. Min intention är att, hos de olika myndigheterna, finna alternativa 

metoder för beslutsfattandet samt, med dem som hjälp, föreslå förändringar av LFN:s arbete.  

 

Mitt urval av länder består av Australien, Kanada och Norge. Dessa länder fann jag extra 

relevanta för uppsatsen dels för att alla var tidiga med att införa hälsoekonomiska 

                                                 
78 Persson et. al., 2002, s. 29 
79 Persson et. al., 2002, s. 30 
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utvärderingar och dels för att jag anser myndigheternas beslut intressanta av olika skäl. T.ex. 

tillämpas det i högre grad individuella beslut samt förekommer subventioner på olika nivåer.  

 

 

7.1 Australien 

 

Besluten om subventionering är i Australien uppdelade på ett antal olika myndigheter. I 

Therapeutic Goods Administration (TGA) påbörjas arbetet med en genomgång av 

läkemedlets effektivitet, säkerhet och kvalitet80. Har läkemedlet blivit godkänt av denna 

myndighet, är det tillåtet för tillverkaren att sälja och marknadsföra läkemedlet till det pris 

som tillverkaren själv sätter81. Önskar tillverkaren även att läkemedlet omfattas av den 

centrala läkemedelsförmånsnämnden, Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS), krävs 

förhandlingar med aktuella myndigheter om först subvention och därefter pris.  

 

Pharmaceutical Benefits Advisory Committée (PBAC) är den myndighet som ansvarar för 

bedömningar av subventioner. I sitt arbete utför myndigheten en kostnadseffektanalys av 

läkemedlet och jämför därefter dess kostnader och effekter med alternativa läkemedel82.  

 

PBAC ger därefter råd till Pharmaceutical Benefits Pricing Authority (PBPA) gällande 

prissättning av läkemedel som har blivit accepterade för subvention. Denna myndighet har till 

uppgift att granska priser på befintliga produkter som subventioneras inom PBS och utfärdar 

även prisrekommendationer på nya produkter.  

 

Även om klinisk effektivitet och i andra hand kostnadseffektivitet är de kriterier som hårdast 

beaktas vid beslut om subvention, finns det tecken på att även mjukare data tas med i 

beslutsunderlaget. En fallstudie av PBAC år 2000 visade att betydelsen av klinisk effektivitet 

och framför allt kostnadseffektivitet varierade beroende på sjukdomens svårighetsgrad83. I de 

fall där läkemedlet var avsett att behandla en svårare sjukdom spelade klinisk effektivitet och 

kostnadseffektivitet en mindre roll och dyra och mindre effektiva läkemedel kunde ändå 

upptas i PBS med hänvisning till den s.k. rule of rescue. Direkta jämförelser av 

                                                 
80 Enligt uppgift från Janet Veilands, A/g Secretary, Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, 060125 
81 Persson et. al., 2002, s. 68 
82 Guidelines for the Pharmaceutical Industry on Preparation of Submissions to the Pharmaceutical Benefits 
Advisory Committee, 2002, s. 2 
83 Persson et. al., 2002, s. 70 
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kostnadseffektivitet mellan olika sjukdomstyper förekom emellertid inte de länder jag 

studerat. I Island differentieras däremot patientavgifterna beroende på sjukdomens 

allvarlighetsgrad samt patientens sociala situation (ålder och ev. funktionshinder)84.  

 

Liknande exempel som bekräftar att andra kriterier än klinisk effektivitet och 

kostnadseffektivitet påverkar subventioneringsbesluten visas i en studie av George et al 1999 

och Bussbach 200185 som presenteras av Persson et al. I studien undersöktes sambandet 

mellan rekommendationer och kostnadseffektiviteten hos 26 ansökningar till PBS under åren 

1991-1996. Man fann en stark korrelation mellan de två variablerna, men även om man kunde 

uppfatta ett mönster såtillvida att kostnaden per ytterligare levnadsår för läkemedel 

rekommenderade för full subvention understeg 69 000 australiensiska dollar, finns det ändå en 

stor gråzon. På samma sätt som det finns läkemedel som uppfyller denna kostnadseffektivitet 

och ändå inte är subventionerade, finns det läkemedel som överstiger denna rekommenderade 

gräns, men som ändå har tagits upp i PBS86. Dessa resultat bekräftar att man i bedömningen 

av subvention även tar andra kriterier i beaktande såsom ”rule of rescue” och 

angelägenhetsgrad.  

 

Iakttagandet av även kvalitativ data bekräftas även av Janet Veilands, A/g Secretary på 

Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Den erhållna informationen visar att ett 

läkemedel, vilket är avsett behandling av lindrigare sjukdomar, ofta ges lägre prioritet än ett 

läkemedel som är lämpat för behandling av allvarligare sjukdomstillstånd. Likaså gör PBAC 

en bedömning av samhällets nytta eller behov av ett visst läkemedel. I de fall, där nyttan av 

läkemedlet antas vara hög, får återigen kravet på kostnadseffektivitet träda tillbaka87.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Anell & Hejlmgren., 2001, s. 23 
85 Persson et. al., 2002, s. 70 
86 I sammanhanget är det viktigt att påpeka att PBAC inte har bestämt något officiellt gränsvärde för värdet per 
ytterligare vunnet levnadsår.  
87 Enligt uppgift från Janet Veilands, A/g Secretary, Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, 060125 
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7.2 Kanada 

 

I det federala Kanada återfinns ansvaret för hälso- och sjukvården i huvudsak hos de tio 

provinserna88. I dessa provinser finns det för receptläkemedel visserligen inget lagstadgat krav 

på tillhandahållande av en allmän försäkring som är tillgänglig för alla på lika villkor, men 

varje provins har likväl valt att erbjuda valda grupper av befolkningen en läkemedelsförmån. 

Denna förmån gäller i de flesta provinser för invånare över 65 samt låginkomsttagare och 

eventuellt även särskilt utvalda grupper.  

 

Det finns emellertid stora variationer mellan provinserna avseende vilka befolkningsgrupper 

som är berättigade till förmånen, vilka läkemedel som subventioneras och vilka 

patientavgifter som tas ut. Av praktiska skäl fokuseras därför på två provinser, som varit 

föregångare i användandet av hälsoekonomiska undersökningar som underlag vid beslut om 

subvention; Ontario och British Columbia.  

 

 

7.2.1 Beslut om subvention i Ontario 

 

Ontario Drug Benefit Program, ODB, är ett försök att förbättra hälsan bland äldre, fattiga och 

svårt sjuka i Kanada. ODB möjliggör erhållande av gratis eller nästan gratis medicin, 

hälsoprodukter och diabetesutrustning. Ungefär 3000 olika mediciner kan tillhandahållas via 

detta speciella program89.  

 

ODB har varit föregångare när det gäller utvecklingen av formella system för utvärdering av 

vilka läkemedel som ska subventioneras, och i fråga om att utnyttja hälsoekonomisk 

information för samma syfte. Besluten fattas oftast i den ordningen att ett oberoende utskott, 

Drug Quality and Therapeutics Committee, DQTC, först utvärderar läkemedlets kliniska 

effekter och lämnar rekommendationer90. Därefter fattas beslut om subvention av 

hälsoministern på provinsnivå, som i regel följer de rekommendationer som lämnats av 

DQTC.  

 

                                                 
88 Persson et. al., 2002, s. 71 
89 Ontario Ministery og Health and Long-Term Care: 
http://www.health.gov.on.ca/english/public/program/drugs/drugs_mn.html, 050806 
90 Enligt information från Sherry O’Quinn, Acting Manager, Ministry of Health and Long-Term Care, 051014 
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Rekommendationerna angående subvention kan emellertid vara av olika art91. Efter 

granskning av läkemedlet kan rekommendationer lämnas om antingen generell listning av ett 

läkemedel, begränsad subvention eller ingen subvention alls. Generell listning innebär att 

läkemedlet subventioneras för alla patienter, medan begränsad subvention i huvudsak avser 

subventionering endast för viss användning eller för vissa patientgrupper. Sättet att lämna 

olika rekommendationer beroende på användningsområde eller patientgrupp, kan liknas vid 

den minskade betydelse som klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet får i Australien då 

subventioneringsbesluten handlar om behandling av svåra och sällsynta sjukdomar. I det här 

fallet sker dock urvalet mellan olika speciellt behövande patientgrupper, s.k. makroallokering, 

eller av speciella användningsområden92. Om behov av speciell subvention föreligger, måste 

läkaren bekräfta att patienten uppfyller de särskilda villkoren genom att fylla i ett särskilt 

recept och ange den kod som svarar mot särskilt uppställda kriterier. Ett annat alternativ är att 

läkaren, för sin patients räkning, skriftligen begär subvention enligt mer strikta kriterier.  

 

Denna form av subvention på individnivå är avsedd att inskränka användningen till de 

patienter som har mest nytta av terapin. Nackdelen är dock att administrationen för läkare och 

apotekare ökar och att effekten av användningen kan tänkas vara osäker om läkemedel, vars 

verkningsgrad inte fastställts, ges subvention. Föreskrivande läkare löper risk att bli utsatt för 

revision, samtidigt som läkemedlets effektivitet inte kan påvisas på ett trovärdigt sätt. 

Jämförelser mellan olika provinser tyder dock på att denna form av begränsning på 

individnivå faktiskt har en hämmande inverkan på föreskrivningen93.  

 

DQTC förfogar även över andra metoder för att besluta om subvention. I första hand beaktas 

klinisk effektivitet vid beslut om subvention, men faktorer såsom säkerhet, 

kostnadseffektivitet, tillgång till liknande produkter, produktens hälsoekonomiska värde 

jämfört med alternativa terapier och finansiell inverkan för provinsen uppmärksammas också. 

För läkemedel som är marginellt mer effektiva jämfört med alternativ terapi, men som 

samtidigt har ett betydligt högre pris, är kostnadseffektiviteten i regel sämre, vilket gör det 

svårare att få subvention. Kostnadseffektivitet anses dock vara mindre viktigt i fall där 

läkemedlet är avsett behandling av svåra eller sällsynta sjukdomar. Sådana läkemedel 

                                                 
91 Persson et. al., 2002, s. 73 
92 Persson et. al., 2002, s. 73 
93 Persson et. al., 2002, s. 73 
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subventioneras ofta till trots lägre kostnadseffektivitet. ”Rule of rescue” träder i stället in, 

särskilt i fall där effektiva behandlingar tidigare saknats.  

 

 

7.2.2 Beslut om subvention i British Columbia  

 

För att ett läkemedel ska tas upp i British Columbias läkemedelsförmån, Pharmacare, måste 

tillverkaren påvisa att läkemedlet är säkert, effektivt och kostnadseffektivt94. För att 

undersöka läkemedelsproducenternas rapporter och med de som bas fatta beslut om 

subvention, har Pharmacare utsett två vetenskapliga kommittéer; Pharmacoeconomics 

Initiative, PI, och Therapeutic Initiative, TI. PI är ansvarig för de hälsoekonomiska 

utvärderingarna, vilka är en obligatorisk del av ansökan om subvention. Kommitténs uppdrag 

är att maximera hälsan för invånarna i British Columbia, givet provinsens läkemedelsbudget 

(med denna utgångspunkt beaktas kostnader, effektivitet och kostnadseffektivitet). Viktigt att 

påpeka är att PI inte gör några egna studier, utan enbart granskar de rapporter som medföljer 

tillverkarens ansökan om subvention.  

 

TI:s arbete är inriktat på den del av ansökan som behandlar produktens effektivitet och 

säkerhet. Den typ av studier som kommittén utför är huvudsakligen inriktade på kliniska 

resultat där granskningen utgår från principer om krav på randomiserade kliniska studier, brett 

spektrum av deltagare och jämförande läkemedel.  

 

Efter det att utvärderingar skett i både PI och TI skickas resultaten till Drug Benefit 

Committe, DBC, som i sin tur utfärdar rekommendationer för beslut av Pharmacares 

generaldirektör.  

 

Pharmacares rekommendationer för beslut om subvention och subventionsnivå baseras på en 

granskning av läkemedlets terapeutiska och hälsoekonomiska värde, dess finansiella inverkan 

på provinsens läkemedelsbudget samt annan relevant information. Besluten kan, liksom i 

Ontarios fall, avse full eller begränsad subvention, alternativt ingen subvention alls, och 

begränsad subvention innebär även i detta sammanhang att läkemedlet enbart kan förskrivas 

av vissa specialister och/eller att det endast subventioneras för bestämda patientgrupper.  

                                                 
94 Persson et. al., 2002, s. 74 
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7.3 Norge 

 

Sedan januari 2001 är Statens Legemiddelverk ansvarigt för beslut avseende godkännande, 

subventionering och prissättning av läkemedel95. Priserna fastställs, liksom i många andra 

länder, med utgångspunkt från genomsnittspriset i ett antal andra länder. I Norges fall baseras 

priset på genomsnittet av de tre lägsta priserna i nio utvalda länder96.  

 

Beslut om subvention fattas utifrån medicinsk, social och hälsoekonomisk information om 

läkemedlet. Subventionen kan sättas på olika nivåer. Beroende på sjukdomens svårighetsgrad, 

om sjukdomen är kronisk och kräver långvarig behandling, subventionens påverkan på 

sjukvårdsbudgeten, läkemedlets kliniska fördelar jämfört med alternativa terapier samt 

kostnadseffektivitet kan läkemedlet erhålla olika grader av subventionering.  

 

Om läkemedlet finns angivet på den positiva subventioneringslistan tillämpas så kallad 

generell subvention (blårecept). Det innebär att patienten betalar 36 % av läkemedelspriset 

upp till 360 norska kronor per recept eller 1 400 norska kronor per år, därefter blir patientens 

andel av priset allt lägre.  

 

Drabbas patienten av en ovanlig sjukdom eller om läkemedlet i fråga inte finns med på den 

positiva subventioneringslistan finns det möjlighet till s.k. mikroallokering. Det innebär att 

läkaren kan besluta om individuell subvention. Om skäl för sådan subvention föreligger, 

måste läkaren ansöka om särskild subvention å sin patients vägnar. Samma patientavgifter 

som för blårecept tillämpas då.  

 

Slutligen subventioneras även läkemedel för allvarliga epidemier och sjukdomar såsom 

HIV/AIDS fullt ut av den norska staten. Patienten behöver således inte betala någon avgift 

alls.  

 

 

                                                 
95 Persson et. al., 2002, s. 84 
96 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, http://odin.dep.no/filarkiv/240106/STM0405018-TS.pdf, 2004-2005, 
s. 85 
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8. Analys 
 

 

Under de följande rubrikerna avser jag vidareutveckla de mest väsentliga punkter, som jag 

presenterat i min teori. Ett resonemang om QALY-ansatsen, och dess koppling till 

utilitarismen, förs. De olika rättviseteorierna argumenteras för respektive avvisas och 

fördelning baserat på olika variabler såsom ålder och sjukdomens allvarlighetsgrad diskuteras.  

 

 

8.1 Avståndstagande från utilitarismen 

 

Det finns två sätt att mäta den totala hälsan i ett land97. Enligt kostnadseffektivitetsprincipen 

kännetecknas ett lands totala hälsa av den aggregerade hälsan hos alla individer. Denna 

princip har starka likheter med utilitarismen, enligt vilken det ideala nyttotillståndet mäts med 

hjälp av den aggregerade nyttan in samhället. Enligt andra åskådningar, såsom den liberala 

jämlikhetsteorin och kommunitarismen, utgörs den totala hälsan emellertid inte enbart av 

individernas sammanlagda hälsonivå utan även utav fördelningen av hälsa.  

 

Den andra åskådningen tycks vara den mest utbredda interpretationen av ett lands hälsa. Det 

bekräftas av både FN98 och WHO99, vilka båda har utarbetat tolkningar inom området. I en 

studie har även Lindholm och Rosén uppnått resultat som tyder på att en majoritet av 

befolkningen anser det viktigt att innefatta fördelningsaspekter i beräkningen av ett lands 

hälsa100. Även Cuyler och Wagstaff har nått resultat som visar att distribution är en viktig del i 

uppskattningen101.  

 

Enligt den utilitaristiska tolkningen utgörs landets sammanlagda hälsa av alla medborgares 

aggregerade hälsa. Det är således möjligt att lägga ihop nyttan av vård för många människor 

med mindre allvarliga behov på ett sådant sätt att den väger upp en stor nytta för ett fåtal 

individer102. Det kan då innebära att sjukvården väljer att lägga resurserna på att hjälpa ett 

                                                 
97 Lindholm & Rosén, 1998, s. 621 
98 Human Development Report, 1995 
99 The Health for All policy framework for the WHO Eurpoean region, 2005, s. 10 
100 Lindholm & Rosén, 1998 
101 Cuyler & Wagstaff, 1993, s. 432 
102 SOU 1995:5, s. 122 



 43 

stort antal individer med t.ex. lindriga höftbesvär på bekostnad av vård av ett fåtal individer 

med allvarliga trafikskador. Om man utgår från Prioriteringsutredningen och dess behovs- och 

solidaritetsprincip blir det tydligt att nyttoprincipen är oförenlig med dessa åsikter.  

 

Liknande resonemang kan föras då det gäller fördelning av läkemedelsresurser mellan 

speciella grupper. Prioritering av patienter som leder till störst intäkter i sjukvården eller som 

är de mest lönsamma för samhället, t.ex. människor i arbetsför ålder i motsats till pensionärer, 

strider också mot behovs- eller solidaritetsprincipen. I SOU uttryckes det som att ”Det är först 

när nyttan sätts i samband med den enskilda individens behov som vården uppfyller behovs- 

eller solidaritetskriteriet.103”  

 

Det finns emellertid situationer då nyttoberäkning är nödvändig för vården ska vara 

ändamålsenlig och verkningsfull. Vården är ändamålsenlig om den uppnår sitt syfte, t.ex. en 

antibiotikabehandling som får en infektion under kontroll eller en hjärtlungräddning som leder 

till att ett hjärtstillestånd hävs. I SOU 1995:5 påpekas det att vården dessutom är meningsfull 

om den medför en återgång till medvetet liv, vilket jag tolkar som återgång till ett tillstånd där 

individen kan fortsätta att utföra sysslor som anses meningsfulla104.  

 

För att få vetskap om en behandlings ändamålsenlighet och meningsfullhet, är det således 

nödvändigt att skatta nyttan. Även om det kan innebära metodproblem, är det i princip möjligt 

att gradera nyttan. T.ex. kan den avläsas i form av bot eller förbättring av hälsan. Enligt 

Prioriteringsutredningen är det dock viktigt att nyttan i vårdsammanhang ses från individens 

synpunkt. En behandlig är således nyttig om den leder till en förbättring av den enskildes 

livskvalitet. Ofta sammanfaller den enskildes förbättring med samhällets nytta, men i de 

situationer då den inte gör det uppstår ett väsentligt gap mellan Prioriteringsutredningen och 

utilitarismen.  

 

 

 

 

 

                                                 
103 Citat från SOU 1995:5, s. 122 
104 SOU 1995:5, s. 111 
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8.5 Kritik mot QALY-ansatsen 

 

Kostnadseffektivitet beräknas enligt QALY-ansatsen genom att antalet vunna levnadsår för en 

viss behandling multipliceras med den livskvalitetsrelaterade nyttan av behandlingen. Den 

behandling som uppvisar lägst kostnad per QALY är således den föredragna. Genom sin 

uppbyggnad baseras ansatsen på antagandet om maximering av hälsa, oberoende av hur 

hälsan fördelas mellan individer105. De prioriteringar som QALY-ansatsen leder till, visar att 

ansatsen har starka utilitaristiska drag. Det bör emellertid noteras att maximering av hälsa inte 

är detsamma som maximering av nytta, vilket kännetecknar utilitarismen106. Eftersom 

individer antas ha en avtagande nytta av hälsa, blir slutsatsen att en viss omfördelning av 

sjukvårdsresurser och därmed hälsa skulle kunna öka den totala nyttan. Viktigt att påpeka är 

också att en QALY antas ha samma värde oavsett vem den tillfaller.  

 

Enligt QALY-ansatsen rangordnas resursfördelningsalternativen efter kostnadseffektivitet och 

omsätts i verkliga insatser enligt den prioriteringsordning de befinner sig i. Under ansatsens 

första 20 år ifrågasattes dock inte denna avsaknad av beaktande av distributiv rättvisa. Frågan 

om fördelning ansågs snarare vara en uppgift för filosofer att lösa.  

 

Under den senare tiden har emellertid frågan om ansvarstagande blivit alltmer diskuterad. Att 

maximera det totala antalet QALY:s ansågs inkräkta på rättvisan och det föreslogs att man 

skulle finna en balans mellan kostnadseffektvitet och rättvisa. Williams var först ut med att 

introducera jämlikhetsvikter för QALY:s107. Nord är en annan forskare, som är verksam inom 

samma område.  

 

Enligt Nord tränger användandet av QALY:s ut människors vilja att ge prioritet till allvarligt 

sjuka framför mindre sjuka patienter108. Han anser att ansatsen bygger på antagandet att den 

samhälleliga värderingen av hälsa enbart fäster avseende vid aggregerad hälsa. I denna 

förutsättning förbises att individer också har preferenser angående fördelning av 

sjukvårdsresurser. Om man strikt skulle tillämpa QALY-ansatsen som enda urskiljningsmått 

vid beslut om subvention skulle bara de läkemedel, med hög kostnadseffektivitet, tas upp i 

                                                 
105 Nord, 1999, s. 23 
106 Bernfort, 2003, s. 20 
107 Williams, 1997, s. 128 
108 Nord, 1999, s. 32 ff. 
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läkemedelsförmånerna. Om de mindre effektiva medicinerna inte erhåller subvention, kan det 

innebära att dessa läkemedel nedprioriteras.  

 

Williams presenterar en lösning som innebär att man tilldelar alla QALY:s en jämlikhetsvikt 

som tar hänsyn till distributiva angelägenheter109. Om allmänheten värderar hälsoökning olika 

beroende på vem den tillfaller, är det möjligt att inberäkna detta i ansatsen genom att tilldela 

varje enhet av hälsoökning en viss vikt. Om allmänheten nedprioriterar mindre allvarliga 

problem, multipliceras nyttan av sjukvård för sådana angelägenheter med en relativt låg 

jämlikhetsvikt (mindre än 1)110. Svaret, som uttrycks i QALY:s, blir då lägre än det svar som 

skulle ha erhållits om hälsoökningen inte skulle ha multiplicerats med jämlikhetsvikten. Om 

vi antar att allmänheten i stället vill prioritera vård till svårt sjuka patienter, multipliceras 

nyttan av sådan sjukvård med en högre jämlikhetsvikt (större än 1). Resultatet blir att sådana 

angelägenheter får ett förhållandevis högre QALY. Vikten, vilken vi multiplicerar med, 

representerar allmänhetens vilja att fördela resurser mellan olika individer. Det blir på så sätt 

möjligt att anpassa värderingen av hälsoökningen individuellt till varje patient.  

 

Williams medger visserligen själv att jämlikhetsvikterna har brister i det att besluten riskerar 

att bli alltför starkt behäftade med känslomässiga uppfattningar111. För att förhindra detta 

påpekar han att det är viktigt att det finns en underliggande generell princip, till vilken man 

kan härleda alla individuella beslut.  

 

Huruvida detta är en nödvändig åtgärd är dock diskutabelt. I Prioriteringsutredningen framgår 

det tydligt att kostnadseffektivitetsprincipen, och därmed QALY-ansatsen, är underställd 

människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen. Således antas att de två 

överordnade principerna eliminerar de negativa effekter, som kan leda till bortseende från 

allmänhetens vilja att fördela resurserna till svaga grupper eller individer.  

 

Kobelt argumenterar vidare att QALY:s diskriminerar äldre, då en behandling som intjänar 10 

år inte förväntas vara lika värdefull för en 80-åring som en 40-åring112. Problemet ligger 

återigen i ansatsens oförmåga att inkludera samhällets värdering av distributiva åtgärder. 

Enligt QALY-ansatsen värderas varje nyttoökning lika högt, oavsett vem den tillfaller. Enligt 

                                                 
109 Williams, 1997, s. 128 
110 Williams, 1997, s. 123 ff. 
111 Williams,1997, s. 128 
112 Kobelt, 2002, s. 47 ff.  
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ovanstående resonemang om jämlikhetsvikter, antas det emellertid att individer har 

preferenser avseende fördelning av hälsa. En hälsoökning som tillfaller en redan allvarligt 

sjuk individ antas därför vara värdefullare än en motsvarande stor hälsoökning som tillfaller 

en mindre allvarligt sjuk individ. Således torde lägre kostnadseffektvitet respektive högre 

kostnad per QALY accepteras för svårare sjukdomstillstånd. Detta beaktas inte i QALY-

ansatsen.  

 

Sin kritik till trots påstår emellertid Kobelt själv att QALY-ansatsen är det bästa alternativet 

för att mäta skillnader mellan olika behandlingsmetoder. Jag anser också att 

kostnadseffektivitetsprincipens rangordning bland Prioriteringsutredningens principer förtar 

en del av dess negativa effekter. Maximering av hälsa utan hänsyn till distributiva 

angelägenheter blir således omöjlig och fördelning kan på så sätt ske utan att svaga grupper 

negligeras.  

 

 

8.2 Subvention baserad på ålder 

 

Behovet av sjukvård ökar med åldern. De individer som är 85 år eller äldre har 38 gånger fler 

vårddagar än de som är 65 år eller yngre. Ca 40 % av sjukvårdens resurser används för vård 

av 75-åringar eller äldre och omkring 25 % av de resurser som fördelas på varje individ 

används under det sista levnadsåret113.  

 

Om man frångår den behovsbaserade resursfördelningen, finns det möjlighet att tilldela 

individer resurser enligt Daniels teorier om fördelning i olika dimensioner. Eftersom han utgår 

från att varje individ har ett tankemässigt konto med sjukvårdsresurser, vore det rimligt att 

distribuera dessa över olika perioder i individens liv114. Att fördela sjukvårdsresurserna till de 

unga åren ses då som en tolerabel allokering, även om det inkräktar på åldringsvården.  

 

Även Callahan resonerar liknande. Med sina begrepp ”naturlig död” och ”tolerabel död” 

försöker han klargöra varför han anser det berättigat att koncentrera sjukvård till de individer 

som ännu ej levt så länge att de kunnat realisera alla sina möjligheter. Enligt Callahan är 

döden tolerabel om den inträffar vid ett sådant stadium i livet att individen haft möjlighet att 

                                                 
113 SOU, 1995:5, s. 128 
114 Daniels, 1995, s. 97 ff. 
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uppfylla sina möjligheter115. Medicinens uppgift är således bara att förhindra en för tidig död, 

d.v.s. en död som inträffar innan den naturliga livslängden har uppnåtts.  

 

De båda teorierna anser jag emellertid vara svåra att applicera på realistiska förhållanden. 

Daniels liberala jämlikhetsteori bygger på antagandet om att alla individer blir gamla. 

Uppfylls inte denna premiss, omkullkastas teorin om fördelning i olika livsstadier och 

bortprioritering av åldringsvård förlorar sitt berättigande. Den individ som avlider i unga år 

missgynnas på så sätt att han/hon inte får del av de sjukvårdsresurser som han/hon har rätt till. 

Även om man antar att de resurser som skulle ha tilldelats den avlinda individen nu fördelas 

till de kvarlevande generationerna, strider förfarandet fortfarande mot behovs- och 

solidaritetsprincipen, vilken skulle ha motsatt sig nedprioritering av åldringsvård i första hand.  

 

Callahans skäl för bortprioritering av åldringsvård är också svåra att finna grund för. 

Möjligheten att bestämma den tidpunkt, då en individ antas ha haft tillfälle att realisera sina 

visioner, anser jag vara begränsad.  

 

Likaså Williams argument om fair innings har blivit utsatt för kritik. Rivlin ifrågasätter bland 

annat beräkningen av ”rättvis ålder”, liksom uppskattningen av vad som är en rättvis 

tilldelning av resurser116. Han kritiserar också Williams för hans koncentration på just ålder, 

och delvis förbiseende av andra aspekter såsom livskvalitet, lycka etc.  

 

I sammanhanget anser jag det också viktigt att påpeka att minskad vård till åldringar kan ha 

negativa konsekvenser på andra plan. Att förvägra en 80-åring medicinsk behandling annat än 

smärtstillande eller ångestdämpande, kan innebära att individen kräver mer hjälp av personal 

på sjukhus eller ålderdomshem. Situationen kan exemplifieras genom en 80-årig patient som 

antas vara i behov av en höftoperation. Om patienten nekas operation, som skulle kunna ha 

gett henne eller honom ett större oberoende när det gäller att ta hand om sig själv, är det i 

stället tänkbart att patienten kräver ännu mer resurser såsom rullstol, hemhjälp etc.  

 

Diskriminering med avseende på ålder anses inte heller korrekt i dagens samhälle, där 

tendensen snarare pekar mot allt längre och friskare liv. Att förneka en i övrigt frisk 80-åring 

vård i ett sådant läge är av den anledningen svårt att motivera.  

                                                 
115 Melin, 2003, s. 29 ff. 
116 Rivlin, 2000 
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8.3 Ökat inslag av individuell subventionering 

 

Ett läkemedels kostnadseffektivitet varierar beroende på vilka patienter som det används av. I 

många fall kan ett läkemedel uppvisa positiva effekter för vissa patienter, medan det för andra 

patienter inte kan identifieras några fördelar. En generell subventionering av ett sådant 

läkemedel leder till en ineffektiv användning. Detta kan emellertid undvikas om LFN eller 

förskrivarna tillämpar subventioneringsbesluten på ett flexibelt sätt, t.ex. ersätter patienten för 

egenavgiften om detta är medicinskt motiverat respektive begränsar föreskrivningen av de 

subventionerade läkemedlen till enbart kostnadseffektiv användning.  

 

Jag efterfrågar därför en ökad inblandning av diskursiva element i prioriteringarna. Denna 

åsikt stöder jag på den diskursiva teorin som introducerades i tidigare kapitel. Enligt teorin 

bör varje prioriteringsbeslut fattas efter en diskussion mellan de berörda parterna. Detta anser 

jag emellertid alltför kostnadskrävande. I stället borde möjligheten att subventionera 

individuellt enbart tillämpas restriktivt, men ändock i större utsträckning än idag. Jag avser 

framför allt mycket allvarligt sjuka samt sådana individer som drar nytta av sådan behandling, 

vilken för allmänheten inte är subventionerad. Likaså torde det vara möjligt att utesluta 

sådana läkemedel, vars kostnadseffektivitet inte är helt dokumenterad, ur 

läkemedelsförmånerna. Möjligheten för genomförande förstärks ytterligare genom att 

liknande system redan råder i Norge och Ontario.  

 

Även med denna form av individuella prioriteringsmöjlighet finns det dock avigsidor. Den 

största faran är att Prioriteringsutredningens principer tolkas på ett felaktigt sätt så att de 

grundläggande rättviseprinciperna urlakas. Om prioriteringarna görs utan hänsyn till de 

fundamentala principerna riskerar de att bli dolda, vilket kan öka risken för orättvisa och 

ineffektivitet. För att förhindra detta bör det finnas speciella riktlinjer som föreskrivarna måste 

följa vid ansökan om speciell subvention för sin patient.  

 

Ett annat problem är att det kan vara omständligt och tidsödande för både föreskrivaren och 

LFN att genomföra sådana individuella subventioneringsbeslut. Den ökade administrationen 

leder givetvis även till en ökade kostnader, vilka måste stå i proportion till den nytta som man 

erhåller av denna individuella subventionsmöjlighet. 
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Det kan tyckas att ett ökat inslag av individuell subvention skulle kunna åstadkommas även 

med hjälp av de andra principerna. Det finns emellertid en viktig skillnad mellan den 

diskursiva rättviseteorin och de övriga tre teorierna. Den diskursiva rättviseteorin säger att det 

inte är den politiska filosofins uppgift att formulera generella rättviseprinciper, utan snarare 

att beskriva de diskurser som ger upphov till moraliska beslut. Det innebär att beslut ska 

kunna fattas mellan vårdtagare och vårdgivare utan att man måste ta hänsyn till tidigare 

uppställda principer. Det är snarare vägen till beslutet som anses viktig. I realiteten kan detta 

exemplifieras av en situation då en läkare tillsammans med sin patient resonerar om 

möjligheten till subvention. Enligt de andra teorierna skulle subvention endast kunna erhållas 

om patienten uppfyllde vissa, tidigare fastställa krav, vilka ger honom eller henne 

berättigande till subvention. För att framkalla fler individuella beslut under ramarna av de 

andra tre teorierna, skulle det således vara nödvändigt att bestämma under vilka 

förutsättningar patienten kan erhålla subvention. På så sätt elimineras argumentationen mellan 

de två parterna.  

 

 

8.4 Intryck från andra länder 

 

Med utgångspunkt från subventionsförfarandet i andra länder vill jag föreslå ett antal 

förändringar för den svenska processen.  

 

Arbetet med att bestämma om subventioner är till stor del likartat i de tre länder jag har 

studerat. I Australien är klinisk effektivitet jämte kostnadseffektivitet de två huvudkriterierna 

för att tillverkaren ska erhålla ekonomisk kompensation. Med hänvisning till den s.k. rule of 

rescue beaktas dock likväl sjukdomens svårighetsgard som patientens angelägenhetsgrad117. 

Detta uppfattar jag som en interpretation av behovs- och solidaritetsprincipen.  

 

I Kanada har de olika provinserna beslutat att erbjuda valda grupper av befolkningen en 

läkemedelsförmån, vilken innebär att dessa individer kan köpa läkemedel till ett 

subventionerat pris. Förmån gäller i de flesta provinser för invånare över 65 samt för 

låginkomsttagare och eventuellt också särskilt utvalda grupper. 

 

                                                 
117 Persson et. al., 2002, s. 70 



 50 

I Ontario avser den särskilda subventionen åldringar, ekonomiskt svaga individer samt svårt 

sjuka. Dessa grupper erbjuds gratis eller nästintill gratis läkemedel och 

läkemedelsprodukter118. Ca 3000 olika läkemedel finns tillgängliga i detta program.  

 

Urvalet av läkemedel som accepteras för subvention sker på liknande sätt som i övriga länder. 

Först granskas de kliniska resultaten och därefter fattas beslut om subvention. Beroende på 

läkemedlets effektivitetsgrad, finns det emellertid möjlighet att ge läkemedlet i fråga generell, 

begränsad subvention eller ingen subvention alls.  

 

En liknande möjlighet att subventionera läkemedel för speciella grupper finns även i mindre 

utsträckning i Sverige även om läkemedel i regel beviljas generell subvention (se kap. 3.1). I 

Ontario är det däremot redan på förhand föreskrivit att vissa grupper ska prioriteras. Sådana 

bestämmelser saknas i Sverige. Denna form av individbaserade subventionsmöjlighet, där 

framför allt ekonomiskt svaga individer, svårt sjuka och åldringar accentueras, skulle 

emellertid kunna leda till en rättvisare fördelning av läkemedelsresurser, då många studier119 

redan fastslagit att bl.a. just fattiga ofta lider av större ohälsa än mer välbeställda personer.  

 

Även i British Columbia finns det tillfälle att tilldela endast vissa grupper ekonomiskt stöd i 

form av läkemedelssubvention. Utvärderingen tycks emellertid mer inriktad på just 

kostnadseffektivitet i det att PI anses sträva efter att maximera hälsan. Möjligheten att 

subventionera på individbasis kvarstår dock.  

 

I Norge fattas besluten utifrån medicinsk, social och hälsoekonomisk information om 

läkemedlet. Subventionen kan även sättas på olika nivåer beroende på sjukdomens 

svårighetsgrad, om sjukdomen är kronisk eller ej, dess inverkan på läkemedelsbudgeten, 

läkemedlets kliniska fördelar samt läkemedlets kostnadseffektivitet120. Med hjälp av denna 

möjlighet går det således att anpassa ett läkemedels föreskrivningsmönster, d.v.s. hur ett 

läkemedel används och av vilka patientgrupper121. Med olika subventionsnivåer är det t.ex. 

tänkbart att mediciner ämnade för allvarliga eller kroniska besvär subventioneras kraftigare än 

mediciner avsedda för besvär av lindrigare art. Med högre subventionsgrad och därmed lägre 

                                                 
118 Ontario Ministery og Health and Long-Term Care: 
http://www.health.gov.on.ca/english/public/program/drugs/drugs_mn.html, 20050806 
119 Grundgaard, 2004, s. 317, Smits, 2005, s. 605 
120 Persson et. al., 2002, s. 84 
121 Arvidsson & Jönsson., 1997, s. 71 
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självkostnadspriser skulle i sådana fall tillgängligheten på läkemedel, avsedda för allvarligare 

sjukdomar, öka. På motsvarande sätt kan det tänkas att myndigheten beslutar om strängare 

krav för läkemedel, vilkas effekt inte skiljer sig avsevärt från andra billigare läkemedel eller 

vars kliniska effekt inte är fullständigt bevisad. Dessa läkemedel blir dyrare i inköp, varpå 

man kan tänka sig att vi uppnår en större jämlikhet i hälsa.  

 

Även möjligheten att subventionera läkemedel för enbart vissa individer, anser jag, vara 

lämplig. Genom ett närmande den diskursiva rättviseteorin, där man förordar fler individuella 

beslut fattade av enbart berörda parter, kan vi också uppnå en jämlikare distribution av 

läkemedelsresurser. Om skäl för individuell subvention föreligger, måste läkaren ansöka om 

särskild subvention å sin patients vägnar. Detta torde i större utsträckning också vara möjligt i 

Sverige.  
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9. Slutsats 
 

 

Enligt den utilitaristiska tolkningen, utgörs ett lands totala hälsa av alla medborgares 

aggregerade nytta av vård. Det är följaktligen möjligt att lägga ihop nyttan av vård för många 

individer med mindre allvarliga sjukdomstillstånd på ett sådant sätt att den väger upp en stor 

nytta för ett fåtal individer. Genom teorins strävan att maximera nyttan, tillåter utilitarismen 

att minoriteters rättigheter offras till förmån för majoritetens. Prioritering av vård av en stor 

grupp lindrigt sjuka patienter som sker på bekostnad av vård till en mindre grupp allvarligt 

sjuka patienter, strider emellertid mot behovs- eller solidaritetsprincipen, vilken är en av 

grundpelarna i distributionen av hälso- och sjukvård i Sverige. Enligt denna princip står 

fördelning mellan olika allvarligt sjuka grupper till grund för prioriteringarna. De individer, 

vilka lider av allvarliga sjukdomar, bör således ges tillfälle till vård, innan resurser fördelas 

till behandling av patienter drabbade av lindrigare sjukdomar.  

 

I både Kanada och Norge finns möjlighet att subventionera på individbasis. I Sverige existerar 

även denna möjlighet, men enbart i mycket liten omfattning. LFN är berättigade att besluta 

om begränsad subvention till vissa användargrupper eller ställa villkor till 

läkemedelsföretaget. Vid osäkerhet om ett läkemedels effektivitet eller olika patientgruppers 

tillgodogörande av läkemedel, anser jag det fördelaktigt att utöka denna möjlighet. Det skulle 

således kunna vara möjligt att sätta sådana restriktioner på fler läkemedel, och vid speciella 

individuella behov, även tillåta särskild prövning för subvention. Mina åsikter om detta 

stödjer jag på den diskursiva rättviseteorin, vilken gör gällande att beslut om subvention bör 

utgå från diskussioner mellan berörda parter och fattas på individbasis.  

 

I Norge kan subvention även sättas på olika nivåer beroende på sjukdomens svårighetsgrad, 

om sjukdomen är kronisk eller ej, inverkan på läkemedelsbudgeten, läkemedlets kliniska 

fördelar samt läkemedlets kostnadseffektivitet. På så sätt kan man anpassa läkemedlets 

föreskrivningsmönster. Mediciner avsedda för allvarliga tillstånd kan således tillåtas en 

kraftigare subvention än mediciner, som är anpassade för behandling av lindrigare åkommor. 

En högre subventionsgrad och därmed lägre självkostnadspriser medför en ökad tillgång på 

läkemedel avsedda för allvarligare hälsotillstånd, medan de läkemedel, vars kliniska effekt 

inte är säkerställd eller vars effekt är snarlik den från ett billigare läkemedel, blir 
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jämförelsevis dyrare. På så sätt är det möjligt att påverka föreskrivningsmönstren och 

eventuellt också uppnå en mer jämlik distribution av hälsa över olika grupper i samhället.  

 

Åldersbaserad subvention förordas av både anhängare till Daniels och till Callahan. För att 

bortprioritera resurser från åldringar är det emellertid nödvändigt att frångå den 

behovsbaserade principen. Båda teorier är dock svårgenomförliga i ett samhälle där individer 

blir allt äldre och allt friskare, anser jag. Daniels liberala jämlikhetsteori bygger på antagandet 

om att alla individer blir gamla, vilket inte alltid uppfylls. Därmed blir teorin oduglig som 

fördelningsbas. Likväl användningen av Callahans tes tycks ha ett inskränkt 

användningsområde. Möjligheten att bestämma den tidpunkt, då en individ antas ha haft 

tillfälle att realisera sina visioner, anser jag vara begränsad. På basis av dessa argument 

förkastar jag således åldersbaserad subvention.  
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