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FÖRORD

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården innebär svåra beslut som får
konsekvenser för människors liv och hälsa. De bör därför inte ske slumpartat
eller godtyckligt utan vara baserad på en stabil värdemässig och vetenskaplig
grund. Kunskaper om vad sjukdomar och skador innebär för människor samt
olika behandlingars kostnader och effekter är exempel på vad som bör utgöra
grund för prioriteringsbeslut. Prioriteringar innebär med nödvändighet även
värderingar. De värdemässiga utgångspunkterna uppmärksammades särskilt i
och med tillsättandet av Prioriteringsutredningen. I sitt slutbetänkande
presenterar utredningen en etisk plattform bestående av de tre principerna
människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna eller dess implikationer för
prioriteringar inom hälso- och sjukvården har uppmärksammats och debatterats.
Detta indikerar att de inte är självklara som etisk utgångspunkt och att det kan
vara betydelsefullt att fortsätta diskussionen om de etiska grunderna. Ett viktigt
steg för en fortsatt diskussion utgör information om alternativa etiska
utgångspunkter. Denna rapport som skrivits av Anders Melin vid Centrum för
tillämpad etik, Linköpings universitet, utgör ett intressant bidrag. Den behandlar
idéer om rättvisa vilket är ett fundamentalt etiskt värde vid prioriteringar.

Hur samhällets förtjänster och bördor skall fördelas på ett rättvist sätt har varit
föremål för diskussion ända sedan antiken. Teorier har utvecklats, förkastats
eller förfinats under århundradenas gång. Rapporten presenterar några av
huvudfårorna inom modern samhällsfilosofi avseende teorier om rättvis
fördelning. Teorierna har tillämpats på olika områden i samhället. Teorier om
rättvis fördelning av hälso- och sjukvård har kommit att få en central plats inom
hälso- och sjukvårdsetiken. I denna rapport ställs de i relation till
Prioriteringsutredningens principer. Rättviseteorierna innebär framför allt två
utmaningar för utredningens principer. De diskursiva teorierna framhåller
beslutsprocessen betydelse som alternativ till fastlagda principer. Två av
teorierna föreslår etiska utgångspunkter som i praktiken medför
åldersprioriteringar.  Både Callahans och Daniels´ teorier är kontroversiella och
bör läsas kritiskt. De har dock en plats i debatten då åldersprioriteringar torde
förekomma och också får stöd i attitydundersökningar. Idén om människors lika
värde är fundamental men den ger utrymme för olika tolkningar. Det finns
oklarheter runt ålderns betydelse som behöver klarläggas ytterligare. Rapporten
skall ses som ett bidrag till fortsatt debatt om prioriteringens etiska
utgångspunkter.

Linköping 2002-10-28

Anders Melin                      Per-Erik Liss                    Per Carlsson
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SAMMANFATTNING

Rapporten börjar med att beskriva den syn på rättvisa prioriteringar, som lades
fram i Prioriteringsutredningens slutbetänkande. Här presenteras följande tre
rättviseprinciper:
1. Människovärdesprincipen, vilken innebär att alla människor har lika värde
och därmed samma rättigheter, oberoende av personliga egenskaper och
funktioner i samhälle, såsom begåvning, social ställning eller ålder.
2. Behovs- eller solidaritetsprincipen, enligt vilken de med störst behov skall
prioriteras. De med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten ska
behandlas i första hand. Solidaritetsprincipen innebär dessutom att behoven hos
de svagaste särskilt skall uppmärksammas, exempelvis behoven hos de som har
svårt att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter. Dit räknas bl.a.
barn, åldersdementa och gravt psykiskt störda.
3. Kostnadseffektivitetsprincipen: en rimlig relation mellan kostnad och
effektivitet i form av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet bör eftersträvas.
De tre principerna är rangordnade på så sätt att människovärdesprincipen går
före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före
kostnadseffektivitetsprincipen. Att människovärdesprincipen rangordnas först
betyder enligt utredningen att den anger den grundläggande yttre ramen för
prioriteringar. Att behovs- och solidaritetsprincipen går före
kostnadseffektivitetsprincipen innebär att svåra sjukdomar skall prioriteras före
lindringare, även om vården av svåra sjukdomar är mer kostsam.

Härefter följer en redogörelse för de vanligaste formerna av generella
rättviseteorier, som förekommer inom den politiska filosofin. Enligt
libertarianismen har alla individer en okränkbar rätt att bestämma över sitt liv
och sin egendom. Denna rätt är oförenlig med offentlig sjukvård, som
finansieras genom beskattning. Utifrån ett libertarianskt synsätt blir
diskussionen om prioriteringar överflödig, eftersom det är individers
betalningsförmåga som avgör vilken sjukvård de kan få tillgång till. Övriga
rättviseteorier tillåter offentligt finansierad sjukvård, men deras syn på vad som
är rättvist skiljer sig från varandra. Enligt utilitarismen räknas alla individers
nytta lika mycket. De handlingar och de samhällsinstitutioner, som leder till
störst total nytta bör väljas. Hänsyn till hur nyttan fördelas mellan
samhällsmedborgarna är av underordnad betydelse.

I motsats till utilitarismen anger liberala rättviseteorier att fördelningen av
samhällets nyttigheter är viktig. Alla skall ges samma möjligheter att leva ett
gott liv. Dessutom bör staten vara neutral i förhållande till olika uppfattningar
om vad ett gott liv innebär. Kommunitarismen föreskriver istället att samhället
bör grundas på en gemensam uppfattning om vad som utgör ett gott liv.
Individerna bör anpassa sig till de värderingar som präglar det samhälle de är en
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del av. Till skillnad från övriga teorier bygger diskursiva rättviseteorier på ett
avståndstagande från uppfattningen att den politiska filosofin skall formulera
substantiella och generella rättviseprinciper. Istället menar man att det endast är
genom konkreta diskussioner, d.v.s. diskurser, mellan berörda parter som giltiga
rättvisenormer kan etableras. Den politiska filosofin skall endast beskriva de
diskurser som leder till rättfärdiga normer.

En genomgång görs av ett antal författare, som behandlat frågan om rättvisa
prioriteringar inom hälso- och sjukvård utifrån de tre sistnämnda generella
rättviseteorierna. Norman Daniels representerar ett liberalt rättviseperspektiv.
Hans teori om prioriteringar utgår från en behovsteori. Daniels menar att
människors grundläggande behov av sjukvård kan fastställas objektivt. Vi har
behov av sådant vi måste få för att kunna fungera på ett sätt som är normalt för
vår art. Enligt Daniels är en viktig grund för prioriteringar att sjukvård ska bidra
till att återställa människors normala funktionsduglighet. Det är viktigast att
förebygga eller bota de sjukdomstillstånd, som mest begränsar en individs
möjligheter. Daniels menar att samhället har en plikt att garantera människor
likvärdiga möjligheter i livet.

Vidare hävdar Daniels att prioriteringar med avseende på ålder kan vara
legitima. Eftersom alla är eller har varit unga och de flesta förr eller senare blir
gamla behöver åldersprioriteringar inte vara diskriminerande på samma sätt som
prioriteringar med avseende på exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller religion.
Prioriteringar mellan åldersgrupper kan i själva verket ses som prioriteringar
mellan olika stadier i medborgarnas livsförlopp.

Daniel Callahan företräder en kommunitarisk syn på prioriteringar. Han menar
att en gemensam uppfattning måste formuleras i samhället om vad som är
ålderdomens innebörd och vilken uppgift de gamla bör ha. Denna uppfattning
måste få genomslag på vår syn på de gamlas rätt till sjukvård. Callahan menar
att vi inte kan acceptera att en allt större del av samhällets resurser går till de
gamlas sjukvård. Enligt Callahan bör de äldre träda tillbaka för de unga och inte
enbart tänka på sin egen livskvalitet.

Utgångspunkten för Callahans syn på åldersprioriteringar är hans begrepp om
individers möjlighetsomfång. Sjukvårdens uppgift är att hjälpa människor att
kunna realisera de möjligheter som man vanligtvis erbjuds under ett liv, såsom
att göra karriär och bilda familj. De patienter som uppnått en naturlig livslängd,
enligt Callahan ungefär 80 år, har haft tid på sig att göra det man kan förvänta
sig av livet. I situationer av resursknapphet då prioriteringar är nödvändiga har
samhället därför inte någon moralisk skyldighet att erbjuda dem livsförlängande
behandling. Sjukvården för gamla patienter skall ha som främsta uppgift att
lindra lidande så att de gamla kan få ett värdigt slut. Callahan menar att det är
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oetiskt att lägga ned en stor andel av samhällets resurser på att förlänga livet på
gamla patienter med starkt nedsatt mental och fysisk kapacitet.

Norman Daniels och James Sabin pläderar för ett diskursivt perspektiv på
rättvisa prioriteringar. De utgår från det amerikanska systemet med privata
sjukvårdsfinansiärer, men deras resonemang är även relevant för offentligt
finansierade system. Daniels och Sabin menar att diskursiva procedurer utgör en
bättre grund för prioriteringar än substantiella och generella principer.
Procedurer kan på ett bättre sätt hantera prioriteringar i enskilda fall. Daniels
och Sabin hävdar dessutom att rättvisa procedurer är att föredra eftersom vi inte
kan förvänta oss att människor skall kunna enas om vissa generella principer.

Daniels och Sabin ställer upp vissa villkor för att beslutsprocedurer om
sjukvårdssubventionering ska uppfattas som rättvisa. Först och främst bör de
rationella grunderna för beslut om subventionering vara offentliga. Det är viktigt
för att kunna visa att försäkringsbolagen gjort konsekventa bedömningar från
fall till fall och att de därför handlat rättvist. Dessutom ska dessa rationella
grunder visa att organisationerna eftersträvar att effektivt tillgodose
befolkningens hälsobehov. Argumentationen för detta bör vara rimlig i den
mening att alla inblandade ska kunna uppfatta de skäl som anges som relevanta.
Enligt Daniels och Sabin måste det också finnas mekanismer för att ifrågasätta
beslut om subventionering. För att se till att de ovanstående tre villkoren
uppfylls måste det finns en reglering av beslutsprocesserna, antingen i privat
eller offentlig regi.

Det finns tydliga skillnader mellan samtliga teoretiska perspektiv och
Prioriteringsutredningens principer. Utilitarismen är minst förenlig med behovs-
eller solidaritetsprincipen, eftersom den leder till att man skall prioritera de
medicinska åtgärder som ger störst nyttotillskott. Enligt utilitarismen bör inte
särskild hänsyn, utöver nyttan, tas till sjukdomens eller skadans svårighetsgrad
eller till patientens autonomi. Daniels’ liberala perspektiv medger att man i vissa
situationer bör prioritera de sjukaste patienterna, eftersom han menar att det är
viktigast att behandla de tillstånd som mest begränsar en individs möjligheter. I
detta avseende är hans teori förenlig med utredningens principer. Daniels teori
ger oss dock mindre starka skäl för att behandla kroniskt sjuka individer.
Dessutom hävdar Daniels till skillnad från Prioriteringsutredningen att det kan
vara moraliskt legitimt att beakta ålder vid prioriteringar.

Callahans teori är oförenlig med Prioriteringsutredningen människovärdes-
princip och dess behovs- och solidaritetsprincip. Han menar att samhället i
speciella situationer inte är skyldigt att ge patienter som har uppnått en normal
livslängd någon livsförlängande behandling. Dessutom hävdar Callahan att gravt
dementa äldre patienter bara har en begränsad rätt till sjukvård. Daniels och
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Sabin tar i sin artikel avstånd från den typ av generella och substantiella
principer, som Prioriteringsutredningen har presenterat. Istället menar de att
prioriteringar bättre kan avgöras genom att diskursiva procedurer tillämpas från
fall till fall.

Ovannämnda skillnader mellan olika etiska perspektiv och Prioriterings-
utredningens betänkande tydliggör behovet av ytterligare forskning på området.
Det är viktigt att klarlägga i vilken utsträckning de olika ståndpunkterna är
välgrundade och rimliga.
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1. INTRODUKTION

1.1. Prioriteringar inom hälso- och sjukvård – ett centralt etiskt
problem

Framväxten av nya medicinska metoder och nya läkemedel i kombination med
relativt måttligt resurstillskott inom vården har gjort det viktigt att diskutera hur
prioriteringar inom hälso- och sjukvården bör göras. Att fastställa prioriteringar
är till stor del ett etiskt problem, eftersom olika prioriteringsprinciper förutsätter
olika föreställningar om rättvisa. Uppfattningen att alla har samma rätt till vård
bygger exempelvis ofta på idén om alla människors lika värde.

I den statliga Prioriteringsutredningen presenteras tre grundläggande
prioriteringsprinciper: människovärdesprincipen, behovs- eller
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer kan
dock uppfattas som problematiska. Enligt Prioriteringsutredningens tillämpning
av människovärdesprincipen bör exempelvis inga prioriteringar grundas på
patientens ålder. Om man utgår från ett konsekvent utilitaristiskt perspektiv
enligt vilket det handlingsalternativ som skapar störst nytta bör väljas, skulle
man emellertid ofta komma till ett motsatt resultat. Det tycks vara en utbredd
uppfattning att en ung person som räddas till livet kommer att uppleva en större
framtida summa av nytta än en gammal person vars liv räddas och därför är
angelägnare (Rosén och Jansson, 2000 samt Bråkenhielm, 1990). I
Prioriteringsutredningen förekommer inte heller någon mer omfattande
argumentation för att just de tre ovannämnda principerna bör väljas.

Med hänsyn taget till att Prioriteringsutredningens principer inte är självklara är
det viktigt att fortsätta den debatt om prioriteringars moraliska grunder som
initierats genom utredningen. Ett viktigt bidrag till en sådan debatt är att
undersöka vilka alternativ det finns till den syn på rättvisa som ligger bakom
Prioriteringsutredningen och vilka praktiska konsekvenser dessa teoretiska
perspektiv skulle få. Under de senaste decennierna har det inom den medicinska
etiken skrivits en del om de etiska problem som prioriteringar ger upphov till.
Viktiga bidrag till debatten har gjorts av exempelvis Norman Daniels (bl.a. i Just
Health Care och Am I My Parents’ Keeper?) och Daniel Callahan (bl.a. i Setting
Limits). Dessa ståndpunkter är i sin tur baserade på mer generella teorier om
rättvisa som formulerats inom moralfilosofin och den politiska filosofin, såsom
liberalism och kommunitarism.
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1.2. Rapportens syfte

Rapportens syfte är att presentera ett antal teorier om rättvisa vid prioriteringar
inom hälso- och sjukvården och att jämföra dessa teoretiska perspektiv med de
principer som föreslagits av Prioriteringsutredningen.

1.3. Material

Min utgångspunkt är följande generella rättviseteorier: utilitarism, liberal
jämlikhet, kommunitarism och diskursiva rättviseteorier. Dessa teorier har en
dominerande ställning inom den nutida politiska filosofin och jag har därför valt
att studera hur rättvisa prioriteringar kan behandlas med dessa som
utgångspunkt.

De olika generella rättviseteorierna har också tillämpats inom den etiska
debatten om sjukvårdsprioriteringar. Här kommer jag att redogöra för några av
de mest uppmärksammade bidragen till denna debatt. Jag har valt att studera
Just Health Care (1995) och Am I My Parents’ Keeper? (1989) av Norman
Daniels samt Setting Limits (1995) av Daniel Callahan. Dessutom beskriver jag
den ståndpunkt som läggs fram i en längre artikel av Norman Daniels och James
Sabin: ”Limits to Health Care: Fair Procedures, Democratic Deliberation, and
the Legitimacy Problem for Insurers” (1997). Samtliga dessa skrifter har gett
upphov till omfattande diskussioner och det är därför nödvändigt att
uppmärksamma dem i en rapport om prioriteringar inom sjukvården.

Ytterligare ett antal monografier om prioriteringar inom sjukvården har skrivits,
bl.a. av Paul T. Menzel (1990) och John F. Kilner (1990). Dessa författare tillför
dock inte så mycket till debatten och jag har därför valt att inte ta med dem här.

1.4. Distinktionen mellan makro- och mikroallokeringar

En distinktion inom debatten om prioriteringar som är viktig att uppmärksamma
brukar göras mellan prioriteringar på en politisk och mer över övergripande nivå
och prioriteringar på en klinisk och mer detaljerad nivå. Den förstnämnda typen
av prioriteringar görs mellan olika patientgrupper och brukar benämnas
makroallokeringar, medan den sistnämnda typen görs mellan olika individer och
brukar benämnas mikroallokeringar.

1.5. Disposition

I kapitel 2 beskriver jag Prioriteringsutredningens principer. Kapitel 3 innehåller
en kortfattad redogörelse för följande generella rättviseteorier: libertarianism,
utilitarism, liberalism, kommunitarism och procedurella rättviseteorier. I kapitel
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4 redogör jag för ett utilitaristiskt perspektiv på prioriteringar och i kapitel 5 för
Norman Daniels’ liberala jämlikhetsperspektiv. Kapitel 6 innehåller en
presentation av Daniel Callahans kommunitariska perspektiv och kapitel 7 en
redogörelse för Norman Daniels’ och James Sabins diskursiva perspektiv.
Slutligen gör jag i kapitel 8 en jämförelse mellan Prioriteringsutredningens
principer och de olika teoretiska perspektiven.

2. PRIORITERINGSUTREDNINGENS PRINCIPER

Prioriteringsutredningens resultat presenteras i dess slutbetänkande från 1995
(SOU 1995:5). Den grundar sina rättviseprinciper på vissa centrala begrepp, som
den börjar med att definiera. Vad gäller hälsa ansluter man sig till WHO’s
definition att hälsa är ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande. Utredningen poängterar vikten av en helhetssyn på
hälsobegreppet. Vidare presenterar man både ett medicinskt och ett psykiskt
sjukdomsbegrepp. Det medicinska sjukdomsbegreppet definieras utifrån
förändringar i organens struktur och funktion medan det psykiska
sjukdomsbegreppet utgår från lidande och andra upplevelser av sjukdom.
Livskvalitet innefattar enligt utredningen både fysiska, psykiska, sociala och
existentiella dimensioner. Det är individens egen livsupplevelse som avgör
graden av livskvalitet och inte graden av handikapp. Utredningen framhåller att
friska människor ofta värderar livskvaliteten hos en sjuk människa lägre än vad
hon själv gör (SOU 1995:5, s. 106-109).

Behov är ett annat centralt begrepp som också behandlas av
Prioriteringsutredningen. Man menar att begreppet både har en objektiv och
subjektiv sida. Enligt utredningen kan behov av sjukvård delas upp i
hälsorelaterade och livskvalitetsrelaterade behov. Den förstnämnda gruppen
refererar till sjuka människors behov av att bli botade. Om en sjukdom inte kan
botas, behöver patienten symptomlindring och omvårdnad. Sådana behov
beskrivs av utredningen som livskvalitetsrelaterade (SOU 1995:5, s. 109-111).

De etiska plattform som Prioriteringsutredningen presenterar består av tre olika
principer:
1. Människovärdesprincipen, vilken innebär att alla människor har lika värde
och därmed samma rättigheter, oberoende av personliga egenskaper och
funktioner i samhälle, såsom begåvning, social ställning eller ålder.
2. Behovs- eller solidaritetsprincipen, enligt vilken de med störst behov skall
prioriteras. De med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten ska
behandlas i första hand. Solidaritetsprincipen innebär dessutom att behoven hos
de svagaste särskilt skall uppmärksammas, exempelvis behoven hos de som har
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svårt att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter. Dit räknas bl.a.
barn, åldersdementa och gravt psykiskt störda.
 3. Kostnadseffektivitetsprincipen: en rimlig relation mellan kostnad och
effektivitet i form av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet bör eftersträvas (SOU
1995:5, s. 118-121).
De tre principerna är rangordnade på så sätt att människovärdesprincipen går
före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före
kostnadseffektivitetsprincipen. Att människovärdesprincipen rangordnas först
betyder enligt utredningen att den anger den grundläggande yttre ramen för
prioriteringar. Att behovs- och solidaritetsprincipen går före
kostnadseffektivitetsprincipen innebär att svåra sjukdomar skall prioriteras före
lindringare, även om vården av svåra sjukdomar är mer kostsam (SOU 1995:5,
s. 120).

Utredningen tar också uttryckligen avstånd från ett antal tänkbara
prioriteringsprinciper, som förekommit i debatten. Bl.a. tar man avstånd från
nyttoprincipen, d v s att de åtgärder som gör störst nytta för flest människor skall
väljas. Man skall inte prioritera lindriga besvär som är billiga att bota eller i
första hand behandla patienter som är lönsamma för samhället (SOU 1995:5, s.
122).

I betänkandet tar man särskilt avstånd från att patienter med hög ålder
bortprioriteras. Man anser att det är en form av diskriminering att inte behandla
gamla patienter. Enligt utredningen är det dock nödvändigt att ta hänsyn till
vilka medicinska åtgärder äldre patienter kan tolerera och tillgodogöra sig. För
patienter med avtagande kroppslig kondition kan vissa former av behandlingar
göra mer skada än nytta. Likaså menar utredningen att de som har
självförvållade skador inte heller bör utsättas för negativ särbehandling. Som
skäl anges bl.a. att det kan vara svårt att avgöra i vilken utsträckning vissa
sjukdomar är orsakade av ärftliga faktorer eller av en viss livsstil. Man menar
också att vissa skadliga beteenden såsom drogmissbruk ofta förvärvas relativt
tidigt i livet och är mer frekventa bland individer med låg utbildning och social
status. Att bortprioritera sjukdomar som kan vara orsakade av exempelvis
drogmissbruk strider mot behovs- och solidaritetsprincipen och kan leda till att
klassklyftorna i samhället ökar (SOU 1995:5, s. 127-130).

På grundval av de etiska principerna utformar man en lista för att rangordna
olika typer av sjukdomar. Man skiljer mellan politisk/administrativ prioritering
och prioritering i klinisk verksamhet, med andra ord mellan makro- och
mikroallokering. Den förstnämnda är opersonlig och sker på gruppnivå och den
sistnämnda på individnivå. Följande lista gäller för den politisk/administrativa
nivån:
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I. Vård av livshotande akuta sjukdomar och sjukdomar som utan behandling  leder till
varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död. Vård av svåra kroniska
sjukdomar. Palliativ (lindrande) vård i livets slutskede. Vård av människor med
nedsatt autonomi.

II. Prevention med dokumenterad nytta. Habilitering/rehabilitering m.m. enligt hälso-
och sjukvårdslagens definition.

III. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.
IV. Gränsfall.
V. Vård av andra skäl än sjukdom eller skada (SOU 1995:5, s. 155).

Kategorin ”gränsfall” hänvisar till den typ av sjukdomsbehov där det är osäkert
om de bör uppfattas som hälso- eller livskvalitetsrelaterade, exempelvis
ofrivillig barnlöshet eller psykiska besvär som inte uppfyller kriterierna för
psykisk störning.

Prioriteringsgrupperna inom klinisk verksamhet är desamma med undantag av
att kategorin I delas in i följande underkategorier:

I A . Vård av livshotande akuta sjukdomar. Vård av sjukdomar som utan behandling leder
till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död.

I B. Vård av svåra kroniska sjukdomar. Palliativ (lindrande) vård i livets slutskede. Vård
av människor med nedsatt autonomi (SOU 1995:5, s. 157).

Denna rangordning är motiverad av att man inom klinisk verksamhet måste ta
hand om livshotande tillstånd omgående.

I propositionen 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården gjordes
en revidering av utredningens prioriteringslistor. Först och främst menade man
att den politiska och kliniska nivån borde ha en gemensam prioriteringslista.
Enligt utredningen är det så självklart att livshotande tillstånd måste prioriteras
inom den kliniska verksamheten att det inte behöver markeras särskilt. Man
uteslöt också gruppen Gränsfall och menade att två av de patientkategorier som
ingick i den, nämligen individer som lider av ofrivillig barnlöshet och extremt
kortväxta personer som inte lider av hormonbrist, borde hänföras till kategorin
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. Den prioriteringslista
regeringen föreslog fick i princip samma utseende som utredningens förslag för
den politisk/administrativa nivån, frånsett att kategorin Gränsfall inte fanns med
(Prop. 1996/97:60, s. 31-38).
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3. GENERELLA RÄTTVISETEORIER

I det här kapitlet beskriver jag kortfattat grunderna för ett antal välkända teorier
om rättvisa inom moralfilosofin och den politiska filosofin: libertarianismen,
utilitarismen, liberala jämlikhetsteorier, kommunitarismen samt procedurella
rättviseteorier. Teorier om rättvisa prioriteringar inom sjukvården tar ofta sin
utgångspunkt i någon av dessa teoribildningar. Jag inleder med ett antal
grundläggande definitioner av vad rättvisa innebär.

3.1. Grundläggande definitioner av rättvisa

Ofta skiljer man mellan två grundläggande former av rättvisa: retributiv och
distributiv rättvisa (även kallad fördelningsrättvisa). Den förra typen gäller hur
straff för olagliga handlingar bör utdelas, medan den senare handlar om hur
olika nyttigheter och bördor i samhället bör fördelas. Inom den distributiva
rättvisans domän kan en distinktion göras mellan formella och materiella
rättviseprinciper. De förra uttalar sig om hur fördelningar principiellt bör gå till
medan de senare ger ett konkret innehåll till de formella principerna. Det finns
en utbredd konsensus om vilken formell rättviseprincip som bör gälla, nämligen
att likar bör behandlas lika. Vad denna princip mer konkret innebär har dock
uttolkats på en mängd olika sätt inom moralfilosofin och den politiska filosofin.
För en libertarian innebär den exempelvis att allas lika rätt till sin egendom bör
respekteras, medan en utilitarist hävdar att alla individers välfärd bör räknas lika
mycket när den totala nyttan av en handling fastställs (Buchanan, 2001, s. 920).

3.2. Olika rättviseteorier

3.2.1. Libertarianismen

Enligt libertarianismen bör all sjukvård vara privat finansierad. Libertarianska
filosofer försvarar den fria marknaden och tar avstånd från statliga ingrepp i
marknadsekonomin. En vanlig libertariansk ståndpunkt är att alla individer antas
ha en okränkbar rätt att bestämma över sitt liv och sin egendom, givet att
egendomen har införskaffats på ett korrekt sätt, antingen genom ursprunglig
anskaffning eller genom överföring. Oavsett om vissa individer är miljardärer
medan andra svälter är fördelningen rättvis om alla transaktioner varit frivilliga
(se exempelvis Kymlicka, 1990, s. 100-101).

Robert Nozick presenterar i Anarchy, State, and Utopia (1974) en av de mest
inflytelserika libertarianska rättviseteorierna. Han menar att en rättvis fördelning
är vilken fördelning som helst som är ett resultat av fria transaktioner mellan
människor. Staten kränker människors rätt till sin egendom om de beskattar
människors transaktioner, även om skatterna används till att hjälpa människor
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med svåra handikapp. Beskattning är endast legitim om pengarna går till de
institutioner som behövs för att skydda fria utbyten, exempelvis polis- och
rättsapparat. Nozick presenterar en teori som benämns som en ”entitlement”-
teori, vilken består av tre huvudprinciper: (1)  En överföringsprincip: allt som
förvärvats på ett rättvist sätt kan fritt avyttras till andra; (2)  En princip om
rättvist ursprungligt förvärv: en redogörelse för hur människor från början
kommit att äga de saker som kan överföras i enlighet med princip (1).
(3)  En princip om korrigering av orättvisor: hur man skall förfara med
tillgångar som förvärvats eller avyttrats orättvist (Nozick, 2001, s. 150-153).

Så länge dessa principer följs är resultatet av transaktioner rättfärdiga. Nozick
menar att endast en minimal stat med uppgift att skydda medborgarna från våld,
stöld och bedrägeri är moraliskt legitim. Om staterna tar på sig mer omfattande
uppgifter, exempelvis att finansiera utbildning, sjukvård eller kollektivtrafik,
kommer den att kränka människors rätt till självbestämmande. Staten har inte
rätt att tvångsbeskatta medborgarna för att kunna finansiera vården eller skolan
(Nozick, 2001, s. ix).

Enligt Nozick kan entitlement-teorin härledas från en princip om
”självägarskap”. För att behandla människor som mål i sig själva och inte bara
som medel måste vi respektera deras äganderätt till resultatet av deras
ansträngningar. Staten behandlar vissa människor som rena resurser för andras
liv om den betraktar deras begåvning som en allmän resurs. Enligt Nozick har
staten inte någon rätt att göra anspråk på någons begåvning och därmed inte
heller någon rätt i att blanda sig i de transaktioner som sker på fria marknader.
Eftersom individer äger sina förmågor, äger de också allt som skapas genom att
de tar dessa förmågor i bruk. Detta förutsätter dock att individerna på ett legitimt
sätt tagit i besittning eller genom transaktioner förvärvat de yttre resurser,
exempelvis i form av mark, som de använder sig av.

För att innehavet av en viss egendom ska vara moraliskt rättfärdig krävs enligt
Nozick att alla transaktioner som leder till att en viss individ kommer i
besittning av den skett utan bedrägeri eller tvång. Om person A köper en bit
mark av person B på ett legitimt sätt, är hans anspråk på den rättfärdigt om B’s
anspråk varit rättfärdigt. Om B emellertid tillskansat sig egendomen genom
bedrägeri, blir inte heller A’s anspråk legitimt. Först och främst måste dock det
ursprungliga förvärvet varit rättfärdigt. För att person A ska kunna hävda sin
äganderätt till ett stycke mark, måste marken från allra första början tagits i
besittning på ett legitimt sätt. Nozick föreställer sig ett ursprungligt tillstånd i
vilket marken inte ägdes av någon. Han menar att den som först gjorde anspråk
på marken fick en legitim äganderätt till den, förutsatt att situationen inte
försämrades för de som inte längre kunde använda den. Om en viss individ
lägger beslag på en bit mark som tidigare använts också av andra som betesmark
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i syfte att utnyttja den för fåruppfödning, leder det till att de andra inte längre
kan fortsätta som självständiga uppfödare av betesdjur. Om individen som nu
äger marken är beredd att anställa de andra som fåraherdar och ger dem en lön
som motsvarar vad de kunnat förtjäna på egen hand, är förvärvet dock legitimt
enligt Nozick. Levnadsvillkoren har inte försämrats för de som nu inte längre
kan utnyttja marken för egen del (Nozick, 2001, s. 174-182).

Nozick och många andra libertarianer menar att människors rätt till sin egendom
kränks om de beskattas för att finansiera en offentlig sjukvård. Libertarianer
pläderar därför vanligtvis för marknadslösningar inom sjukvården. De betraktar
sjukvård som en vara bland alla andra och menar därför att den fördelas bäst
genom att säljas på en fri marknad. Att subventionera sjukvård genom skatter
för att gynna vissa svårt sjuka individer kan inte motiveras enligt
libertarianismen om inte alla berörda parter går med på det av fri vilja.

Libertarianska rättviseteorier har bemötts med omfattande kritik. Den politiske
filosofen Will Kymlicka är exempelvis skeptisk till Nozicks antagande att jorden
ursprungligen inte var ägd av någon. Han menar att man lika väl skulle kunna
föreställa sig att jorden ursprungligen ägdes av alla samtidigt och att alla därför
hade samma rätt att besluta om hur den skulle brukas. Utifrån ett sådant
antagande är inte någons innehav av jorden eller andra ägodelar legitim,
eftersom innehavet kommit till genom att man på ett orättfärdigt sätt tillskansat
sig det som egentligen tillhörde alla (Kymlicka, 1995, s. 124). Eftersom
libertarianismen skiljer sig radikalt från de positioner som förekommer i den
svenska debatten om sjukvårdens finansiering, kommer jag inte att behandla
diskussionen om libertarianismen mer utförligt här. Istället vill jag beskriva
andra rättviseteorier, som är mer relevanta för den svenska debatten.

3.2.2. Utilitarismen

Utilitarismen fick sitt genomslag under upplysningstiden, bl.a. genom den
engelska moralfilosofen Jeremy Bentham, och har sedan dess varit en av de
viktigaste moralfilosofiska teorierna. Enligt utilitarismen är det enda kriteriet för
en moraliskt riktig handling att den maximerar människors nytta eller välfärd.
Rättvisa innebär enligt utilitarismen att alla individers välfärd räknas lika
mycket. I detta avseende är utilitarismen väl förenlig med
människovärdesprincipen. Någon hänsyn behöver dock inte tas till hur välfärden
fördelas lika samhällsmedborgarna. Det intressanta enligt utilitarismen är istället
att den totala summan av nytta eller välfärd maximeras (se exempelvis Chappell
& Crisp, 1998, s. 551-553).

En viktig distinktion brukar göras mellan handlingsutilitarism och
regelutilitarism. Enligt handlingsutilitarismen bör de enskilda handlingar som
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genererar störst nytta eller välfärd väljas, medan regelutilitarismen innebär att
man bör handla enligt de regler vars efterföljande kan förväntas generera störst
nytta eller välfärd. Regelutilitarismen har utvecklats som ett försök att undvika
vissa kontraintuitiva konsekvenser som handlingsutilitarismen tycks få. Enligt
handlingsutilitarismen kan det exempelvis i vissa fall vara moraliskt rätt att
bryta ett löfte p g a de goda konsekvenser det leder till. Säg att jag har lånat
1000 kr av min bästa vän och lovat att lämna tillbaks dem före sommaren.
Genom att undvika att betala pengarna till min vän och istället ge dem till Röda
Korset kan jag skapa större nytta och därför bör denna handling väljas enligt
handlingsutilitarismen. Enligt regelutilitarismen kan man dock fortfarande hävda
att jag bör lämna tillbaks pengarna, om det genomsnittligt sett leder till större
nytta att hålla sina löften. Enligt regelutilitarismen bör man handla enligt den
regel, i det här fallet att hålla sina löften, vars efterföljande genomsnittligt sett
leder till störst nytta (Chappell & Crisp, 1998, s. 554).

Vad som ska räknas som välfärd eller nytta är emellertid inte självklart. Det
finns olika versioner av utilitarismen, som bygger på olika uppfattningar om
välfärdens innebörd. Will Kymlicka skiljer mellan fyra olika idéer om vad det är
som bör maximeras: lyckoupplevelser, även andra typer av upplevelser,
upplevda preferenser eller rationella preferenser. Dessa idéer ligger till grund för
olika positioner inom utilitarismen. Enligt den första positionen utgör
upplevelsen av lycka det goda i tillvaron. Allt annat har endast värde som ett
medel för att uppleva lycka. Kymlicka citerar Jeremy Bentham som menade att
”plockepinn är lika bra som poesi” om det leder till en lika stark
lyckoförnimmelse. Filosofer som företräder den andra positionen har emellertid
kritiserat ståndpunkten att lycka är det enda goda. De menar att även andra
upplevelser, exempelvis upplevelsen av att skriva eller läsa poesi, kan vara
värdefulla även om de inte är behagliga. Det som bör maximeras är alla typer av
värdefulla upplevelser, inte endast upplevelsen av lycka (Kymlicka, 1995, s. 20-
22).

Också den andra ståndpunkten kan uppfattas som problematisk. Enligt Kymlicka
är det tveksamt om det endast är upplevelsen av något som är det viktiga. I så
fall skulle vi kunna nöja oss med att kopplas ihop med en maskin, som kan
producera olika upplevelser, exempelvis upplevelsen av att skriva poesi eller av
att vinna ishockey-VM. Kymlicka menar att det som människor eftersträvar är
att faktiskt skriva poesi eller vinna ishockey-VM, inte bara att få en upplevelse
av dessa aktiviteter. Enligt den tredje positionen är det istället tillfredsställandet
av människors preferenser som bör maximeras. Dessa preferenser kan gälla vad
som helst, exempelvis preferensen att äta en pizza eller att klättra uppför
Kebnekajse. Inte heller denna position undgår emellertid kritik. Kymlicka
hävdar att vi måste skilja mellan vad som verkligen är värdefullt för oss och vad
vi vid ett visst tillfälle uppfattar som mest värdefullt. Vi kan exempelvis föredra
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en viss maträtt framför en annan även om det senare visar sig att vi är allergiska
mot den. Företrädare för den fjärde positionen menar istället att det är
människors rationella preferenser som bör maximeras, d v s de preferenser som
grundar sig på fullständig information och riktiga omdömen. Vi har inte någon
anledning att ta hänsyn till de preferenser som grundar sig på missuppfattningar.
Genom att utgå från människors rationella preferenser och inte från deras
tillfälliga preferenser eller deras upplevelser undviker vi vissa problem, men det
blir samtidigt mycket svårare att utforma lyckokalkyler, menar Kymlicka. Det är
svårt att veta vilka preferenser människor skulle ha om de vore fullständigt
rationella. Problemet med preferensutilitarismen är också att det är svårt att väga
olika preferenser mot varandra (Kymlicka, 1995, s. 22-24).

Det finns inte mycket skrivet om rättvisa prioriteringar utifrån ett utilitaristiskt
perspektiv. Eftersom utilitarismen är en vanligt förekommande teori inom
moralfilosofin vill jag ändå ta med den i min undersökning och jag har därför
valt att själv diskutera i kapitel 4 vilka prioriteringar som skulle kunna vara
motiverade med utgångspunkt från utilitarismen. Jag presenterar också några
hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, som har sin teoretiska grund i
utilitarismen.

3.2.3. Liberal jämlikhetsteori

Enligt liberala jämlikhetsteorier bör välfärden inte bara ökas, det är också viktigt
att den fördelas på ett rättvist sätt. En annan central liberal tes är att alla
medborgare bör garanteras vissa grundläggande fri- och rättigheter. Individens
självbestämmande bör respekteras och staten bör därför inte ställa upp några
kriterier för vad som utgör ett värdefullt liv. En av de viktigaste liberala
jämlikhetsteorierna under senare hälften av 1900-talet presenterades av John
Rawls i A Theory of Justice (1971). Före A Theory of Justice hade utilitarismen
kritiserats för att leda till kontraintuitiva resultat, men ingen hade varit förmögen
att presentera ett systematiskt alternativ. Rawls avsåg att lägga fram ett
alternativ till utilitarismen, som inte enbart bestod av ett antal löst
sammanfogade moraliska intuitioner (Rawls, 1973, s. 39).

En vanlig moralisk övertygelse i demokratiska samhällen är att olikheter i fråga
om inkomst och social status är rättfärdiga om alla haft samma möjlighet att nå
en hög position i samhället. Om ingen missgynnats p g a hudfärg, kön eller
social bakgrund kan inte sociala och ekonomiska skillnader uppfattas som
moraliskt förkastliga. Rawls går emellertid längre i sin syn på rättvisa. Han
menar att även skillnader i inkomst och social status, som beror på att vissa
individer har fötts med större begåvning än andra är orättfärdiga. Ingen har gjort
sig förtjänt av att födas med hög intelligens eller med ett handikapp och därför
kan inte ekonomiska och sociala skillnader som är betingade av medfödda anlag
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eller sjukdomar anses vara förtjänta. Enligt Rawls är dock sådana skillnader
motiverade om de gynnar dem med sämst ställning. Människor kan bli mer
motiverade att anstränga sig om duglighet belönas och dessa ansträngningar kan
alla i samhället få glädje av (Rawls, 1973, s. 80).

Rawls argumenterar för sin ståndpunkt genom att framhålla att den är resultatet
av ett hypotetiskt samhällskontrakt. Han föreställer sig en situation som han
benämner ”ursprungssituation” (original position) i vilken representanter för
samhällets medborgare befinner sig bakom ”en slöja av okunnighet” (a veil of
ignorance).  Ingen känner till vilket yrke han eller hon har eller sin sociala
status. Dessutom är samtliga okunniga om sina medfödda talanger och sina
psykologiska egenskaper såsom benägenhet för risktagande eller pessimism.
Okunnighetens slöja garanterar opartiskhet mellan deltagarna i
ursprungssituationen. Rawls menar att deltagarna i ursprungssituation skulle
välja enligt maximinprincipen, d v s de skulle maximera det sämst möjliga
utfallet. Anledningen är ingen skulle vilja riskera att födas som en medlem av en
låg socialgrupp eller som en individ som saknar de talanger som värderas på
arbetsmarknaden utan att se till att de individer som har det sämst ställt får det så
bra som möjligt. Samtidigt vore det irrationellt av deltagarna i
ursprungssituationen att föredra att alla skulle ha samma inkomst eller sociala
status om vissa skillnader vore till allas fördel (Rawls, 1973, s. 18-21). Enligt
Rawls skulle deltagarna i ursprungssituationen komma överens om följande
principer:

Första principen
Varje person ska ha samma rätt till det mest vittgående totala systemet av
samma grundläggande friheter som är förenligt med samma system av frihet för
alla.

Andra principen
Sociala och ekonomiska ojämlikheter skall arrangeras så att de både är:
(a) till den största fördelen för de sämst ställda, på ett sätt som är förenligt med
en princip om rättvist sparande1, och
(b) knutna till positioner och ämbeten som är öppna för all under villkor av lika
möjligheter (Rawls, 1973, s. 302).

Rawls framhåller att den första principen är överordnad den andra. Den sociala
och ekonomiska jämlikheten bör alltså aldrig ökas på bekostnad av
medborgarnas friheter (Rawls, 1973, s. 302). Det som skall fördelas enligt den
andra principen är de ”grundläggande nyttigheter” (primary goods), exempelvis
inkomst och egendom, möjligheter och befogenheter och fri- och rättigheter,
som alla behöver för att kunna förverkliga ett gott liv, oavsett vilken uppfattning
man har om vad ett gott liv innebär. Enligt Rawls bör samhället vara neutralt i
                                                          
1 Denna princip gäller sparande mellan generationer.
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förhållande till olika uppfattningar om vad som utgör ett gott liv (Rawls, 1973, s.
92-95).

Rawls medger att ursprungssituationen kan beskrivas på olika sätt och att de
principer som den resulterar i är resultatet av hur den beskrivs. Om de principer
som väljs är oförenliga med våra övervägda moraliska omdömen, bör den
beskrivas på ett annat sätt. Då bör vi genomföra en process som benämns som
”reflektivt ekvilibrium”, vilken innebär att vi anpassar omdömena och
principerna till varandra till dess att de överensstämmer. Processen kan
exempelvis börja med att vi ändrar ett av våra moraliska omdömen, vilket i sin
tur kan motivera en förändring av en av våra moralisk principer, vilket senare
leder till att ett annat moraliskt omdöme revideras, osv. När alla moraliska
omdömen är konsistenta med alla principer är processen fullbordad (Rawls,
1973, s. 20).

Den mest framträdande filosof som skrivit om prioriteringar inom sjukvården
från ett liberalt jämlikhetsperspektiv är Norman Daniels och han är också
influerad av Rawls’ rättviseteori. Jag beskriver hans ståndpunkt i kapitel 5.

3.2.4. Kommunitarismen

Enligt kommunitarismen finns det i alla samhällen en moralisk tradition, som
innefattar en viss uppfattning om vad ett gott liv innebär. Kommunitariska
filosofer tar avstånd från den liberala tesen att alla individer själva bör bestämma
vad de menar är värdefullt i livet och att staten därför inte bör försöka befrämja
en viss livsstil. Enligt liberalismen bör det gemensamma bästa bestämmas
genom en sammanvägning av de olika medborgarnas preferenser.
Kommunitaristerna menar istället att det gemensamma bästa bör fastställas
utifrån den idé om det goda livet, som finns förankrat i varje samhälle.
Medborgarnas olika preferenser ska värderas med denna idé som måttstock.
Enligt kommunitarismen bör medborgarna uppmuntras att anpassa sin
uppfattning om vad som är värdefullt till samhällets gemensamma livsstil. En
kommunitarisk stat bygger på en offentlig rangordning av olika levnadssätt.
Denna rangordning bestäms av hur väl de olika levnadssätten överensstämmer
med rådande sedvänjor (se exempelvis Kymlicka, 1995, s. 208-209).

Kommunitarister tar ofta avstånd från en liberal jaguppfattning enligt vilken
människor är fria att ifrågasätta sin roll i existerande sociala sammanhang.
Istället menar de att jaget är ”inneslutet” i befintliga sociala sedvänjor och att
människor inte utan vidare kan ta avstånd från dessa. Vissa liberaler, exempelvis
Rawls, hävdar att jaget är primärt i förhållande till sina målsättningar. Denna
uppfattning ifrågasätts inom kommunitarismen. Istället menar man att jaget
åtminstone delvis konstitueras av de målsättningar som finns i det sociala
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sammanhang jaget föds in i. Individer har störst möjlighet att leva ett
meningsfullt liv om de anpassar sig till värderingarna i det samhälle de är en del
av (Kymlicka, 1995, s. 210-214).

Som tidigare nämnts framhåller liberaler jagets rätt till självbestämmande. Vissa
kommunitarister, exempelvis Charles Taylor, menar emellertid att liberalismen
bortser ifrån att jaget behöver ett socialt sammanhang för att kunna utöva denna
rättighet. Enligt Taylor kan en stat som är neutral i förhållande till olika
uppfattningar om det goda livet inte tillräckligt skydda den sociala miljö som är
nödvändig för självbestämmande. Istället behövs en politik som befrämjar en
specifik uppfattning om vad som är värdefullt i livet. För att kunna upprätthålla
de sociala villkor som möjliggör självbestämmandet är vissa inskränkningar av
självbestämmandet nödvändigt. Vissa kommunitarister menar exempelvis att
meningsfulla val endast är möjliga om det finns meningsfulla alternativ att välja
emellan. En neutral liberal stat kan inte upprätthålla existensen av en rik kultur
som tillhandahåller sådana alternativ. Enligt kommunitarismen behövs statliga
ingripanden i kulturlivet för att värdefulla livsstilar skall kunna vidmakthållas
(Kymlicka, 1995, s. 219-221). Kommunitarister menar dessutom att en liberal
stat inte kan upprätthålla legitimiteten hos de politiska institutionerna. För att
medborgarna ska acceptera de uppoffringar välfärdsstaten kräver av dem fordras
en delad uppfattning om vad som är det gemensamma bästa. Medborgarna
kommer endast att erkänna statens krav som rättmätiga om samhället präglas av
en gemensam livsform, som de betraktar som värdefull i sig själv (Kymlicka,
1995, s. 228).

Daniel Callahan är den mest kände etiker som skrivit om prioriteringar inom
sjukvård från ett kommunitariskt perspektiv och hans ståndpunkt presenteras i
kapitel 6.

3.2.5. Diskursiva rättviseteorier

De teorier som hittills presenterats menar att substantiella och generella
rättviseprinciper kan och bör formuleras av den politiska filosofin. Enligt en
annan typ av rättviseteorier, s k diskursiva rättviseteorier, är moraliska normer
allmänt giltiga endast om de som berörs av dem själva varit med och formulerat
dem. En av de viktigaste företrädarna för en diskursiv rättviseteori är den tyske
filosofen Jürgen Habermas. Han menar att filosofin endast ska beskriva de
diskurser som leder till rättfärdiga normer istället för att själv formulera
substantiella rättviseprinciper. Det är själva den språkliga argumentationen –
d v s diskursen – som ger upphov till den rationella grunden för moraliska
normers giltighet.
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Enligt Habermas är en norm giltig om den är förenlig med följande
universaliseringsprincip (U):

Alla berörda kan acceptera konsekvenserna och dess sidoeffekter som dess
generella observans kan förutsägas få för tillfredsställandet av allas intressen
(och dessa konsekvenser föredras framför dem som uppstår p g a alternativa
möjligheter till reglering) (Habermas, 1999, s. 65).

Habermas menar att denna princip inte enbart är ett uttryck för de speciella
moraliska övertygelser som präglar den västerländska kulturen. Istället hävdar
han att den kan härledas från de förutsättningar all sann kommunikation vilar på.
Enligt Habermas måste alla som accepterar de villkor som verklig
argumentation bygger på och som vet vad det innebär att rättfärdiga en norm
implicit förutsätta att universaliseringsprincipen är giltig. Habermas menar att
bl.a. följande villkor utgör nödvändiga förutsättningar för en äkta
argumentation: För det första måste de som deltar i en debatt förutsätta att allt
yttre och inre tvång förutom kraften hos goda argument är uteslutna och att alla
andra motiv än det gemensamma sökandet efter sanning är neutraliserade. För
det andra måste alla subjekt som har kapacitet att delta i argumentationen
inkluderas och alla deltagare måste ha lika rätt att bidra till argumentationen
(Habermas, 1999, s. 86-89). Villkoren ovan uppfylls förstås sällan i praktiken
utan bör snarare uppfattas som karakteristika för en ideal talsituation, enligt
Habermas. Han framhåller dock att man bör försöka närma de faktiska
betingelserna för kommunikation till dessa karakteristika, exempelvis genom att
institutionalisera diskurser på ett sådant sätt att förutsättningarna för äkta
argumentation uppnås i högsta möjliga grad.

Habermas menar att enskilda individer kan avgöra om en norm är förenlig med
principen (U). Det måste dock bedömas genom konkret argumentation om en
norm kan göras allmän. Enligt Habermas kan överenskommelser som uttrycker
en allmän vilja endast uppnås genom en argumentationsprocess mellan berörda
individer. De kan inte formuleras av filosofer eller andra enbart genom rationellt
tänkande. Eftersom det har visats att (U) kan härledas från de nödvändiga
förutsättningarna för sann argumentation, hävdar Habermas att diskursetiken
kan baseras på följande princip (D):

Endast de normer kan göra anspråk på giltighet som godkänns (eller kan
godkännas) av alla berörda i egenskap av deltagare i en praktisk diskurs
(Habermas, 1999, s. 93).

Habermas hävdar alltså att det är genom konkret diskussion mellan berörda
parter som giltigheten hos rättvisenormer bör avgöras. En teori om rättvisa
prioriteringar som är diskursiv har presenterats av Norman Daniels och James
Sabin i en längre artikel, vilken jag redogör för i kapitel 6.
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Figur 1: En sammanfattning av de olika teoriernas syn på vad rättvisa innebär.

Teorier Uppfattning om rättvisa

Libertarianismen Alla individer har en okränkbar rätt att
bestämma över sitt liv och sin egendom.
Denna rätt är oförenlig med offentlig
sjukvård, som finansieras genom
beskattning.

Utilitarismen Alla individers nytta räknas lika mycket.
De handlingar och de
samhällsinstitutioner, som leder till störst
total nytta bör väljas. Någon särskild
hänsyn behöver dock inte tas till
nyttigheternas fördelning.

Liberala jämlikhetsteorier Fördelningen av samhällets nyttigheter är
central.
Alla bör ges samma möjligheter att leva
ett gott liv. Staten bör vara neutral i
förhållande till olika uppfattningar om vad
ett gott liv innebär.

Kommunitarismen Samhället bör baseras på en gemensam
uppfattning om vad som utgör ett gott liv.
Individerna bör anpassa sig till de
värderingar som präglar det samhälle de
är en del av.

Diskursiva rättviseteorier Det är endast genom konkreta
diskussioner, d.v.s. diskurser, mellan
berörda parter som giltiga rättvisenormer
kan fastslås.
Den politiska filosofins uppgift är inte att
formulera substantiella och generella
rättviseprinciper, utan endast att beskriva
de diskurser som leder till rättfärdiga
normer.
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4. ETT UTILITARISTISKT PERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA
PRIORITERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

4.1. Inledning

I det här kapitlet börjar jag med att diskutera hur prioriteringar inom hälso- och
sjukvården bör göras utifrån olika utilitaristiska perspektiv. Sedan beskriver jag
några hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, som har sin teoretiska grund i
utilitarismen.

4.2. Prioriteringar utifrån utilitaristiska positioner

Enligt utilitarismen skall man alltid prioritera de behandlingar som till samma
kostnad leder till större nyttoökning än alternativa behandlingar. Om man för en
viss given kostnad kan behandla ett stort antal människor som lider av
öroninflammation med penicillin kan det vara rätt att prioritera dessa framför en
mindre grupp människor med hjärtsvikt som kräver en dyr behandling med dålig
effekt och som kan behandlas för samma summa, givet att den totala
nyttoökningen för patienterna med öroninflammation blir större än för dem med
hjärtsvikt.

Som angivits i kapitel 3 finns det dock ett stort antal olika varianter av
utilitarism och frågan om hur prioriteringar bör göras kommer att besvaras
delvis olika av representanter för olika former av utilitarism. Företrädare för
handlingsutilitarismen (enligt vilken de enskilda handlingar som skapar störst
nytta skall väljas) kommer exempelvis till andra slutsatser än företrädare för
regelutilitarismen (som menar att man bör följa de regler som genomsnittligt sett
leder till störst nytta). För handlingsutilitarister kan det exempelvis ibland vara
rättfärdigt att prioritera en lindrigt sjuk patient framför en svårt sjuk, även om
det genomsnittligt sett leder till större nytta att behandla allvarliga tillstånd och
även om behandlingen för den svårare sjukdomen inte är dyrare än behandlingen
för den lindrigare. En handlingsutilitarist kan dra slutsatsen att det i ett visst
enskilt fall kan vara viktigare att behandla en viss patient med hosta än en annan
patient med lunginflammation om den förre patienten kommer att uppleva ett
större tillskott av nytta om han behandlas än den senare och om behandlingen
mot hosta inte är dyrare än behandlingen mot lunginflammation. Däremot kan
en regelutilitarist dra slutsatsen att lunginflammation alltid bör prioriteras
framför halsont om det genomsnittligt sett leder till större nytta att behandla det
förra än det senare och om behandlingen för lunginflammation inte är dyrare.

Som tidigare nämnts finns det minst fyra olika positioner inom den utilitaristiska
debatten angående vad det är som bör maximeras: antingen lyckoupplevelser,
alla typer av positiva upplevelser, upplevda preferenser eller rationella
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preferenser. Utilitarister kommer till delvis olika resultat om vilka prioriteringar
som bör göras beroende på vilken position de representerar. Företrädare för den
första positionen kommer att prioritera de patienter som har bäst förutsättningar
för att uppleva lycka efter en behandling. För dem finns det inte någon
anledning att behandla en gravt handikappad patient, som inte har några
förutsättningar för att uppleva lycka även om han behandlas (förutsatt att inte
omgivningens lyckoupplevelser räknas med). Om patienten har förutsättningar
att få andra värdefulla upplevelser, exempelvis upplevelsen av att lyssna på
musik, kan det emellertid finnas anledning att behandla honom enligt den andra
positionen.  Enligt den tredje positionen bör de patienter som har de starkaste
preferenserna prioriteras. Om patient A har en starkare preferens än patient B att
få genomgå en plastikoperation, bör A få gå först. Företrädare för den fjärde
positionen kan emellertid komma till motsatt slutsats om patient A’s preferens
har en mindre rationell grund. Patient B kanske har ett stort vanprydande ärr i
ansiktet medan patient A bara vill förbättra sitt utseende trots att han saknar
några påtagliga blessyrer.

4.3. Några hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Som tidigare nämnts har utilitarismen inte fått något genomslag inom den etiska
debatten om prioriteringar, även om de prioriteringar som utförs inom
sjukvården ibland utgår från någon form av nyttoprincip, d.v.s. många patienter
med relativt ringa hälsoproblem behandlas med hänsyn till att effekten är god i
förhållande till kostnaden eller att patienten upplever välbefinnande. Hit räknas t
ex borttagande av födelsemärken. Utilitarismen har också fått ett visst inflytande
genom de ekonomiska metoder som tillämpas inom sjukvården.
Preferensutilitarismen utgör nämligen den teoretiska grunden för
hälsoekonomin, den del av nationalekonomin som behandlar fördelningen av
nyttigheter inom hälsovården. Hälsoekonomin är en underdisciplin inom
välfärdsekonomin, d v s den gren av nationalekonomin som behandlar
fördelningen av offentliga nyttigheter. Inom välfärdsekonomin är effektivitet en
viktig princip. Effektivitet definieras ofta enligt Paretoprincipen, som fått sitt
namn efter den italienske ekonomen och sociologen Vilfredo Pareto. Enligt
denna princip är en fördelning effektiv om det inte finns någon annan möjlig
fördelning, som hade inneburit att minst en individ hade fått det bättre samtidigt
som ingen annan hade fått det sämre. Om Paretoprincipen är uppfylld är det inte
möjligt att förbättra någons välfärd utan att minska någon annans.
Paretoprincipen är baserad på individers subjektiva bedömning av sin situation.
Olika individers preferenser antas inte vara jämförbara med varandra och därför
kan man inte beräkna huruvida det leder till en ökning av den totala nyttan om
man minskar någons nytta samtidigt som man ökar någon annans. Det antas
därför vara svårt att avgöra huruvida en fördelning är bättre än någon annan,
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såvida ingen har det sämre i en viss fördelning på samma gång som minst en har
det bättre (Bernfort, 2001, s. 46-50).

Eftersom i stort sett alla förändringar av samhället skulle leda till att minst
någon fick det sämre, är dock Paretoprincipen inte så praktiskt användbar för att
bedöma olika tillstånd. Därför brukar man istället använda sig av den potentiella
Paretoprincipen. Enligt denna princip är en förändring i ekonomin önskvärd om
de som skulle vinna på den hypotetiskt kan kompensera de som skulle förlora på
den och fortfarande uppleva en förbättring. Inom hälsoekonomin använder man
sig av den potentiella Paretoprincipen (Bernfort, 2001, s. 50-51). Här kan
noteras att fördelningen av nyttan är av intresse.

För att kunna bedöma om en viss investering bör genomföras eller inte är det
nödvändigt att väga fördelarna mot kostnaderna. Den metod som först
utvecklades för att göra detta var ”cost-benefit-analysen”. Denna metod
förutsätter att både negativa och positiva konsekvenser av en investering kan
uttryckas i monetära termer. Lars Bernfort beskriver de olika metoder som
utvecklats för att värdera de positiva konsekvenserna av  tjänster som inte säljs
på marknader, exempelvis hälsovård. En av dessa är ”willingness to pay”
(WTP), där man undersöker hur mycket en kund är beredd att betala för en viss
tjänst. WTP kan beräknas antingen via kundernas faktiska beteende eller genom
hypotetiska betalningsviljeundersökningar där man undersöker genom enkäter
hur mycket kunder hypotetiskt är villiga att betala (Bernfort, 2001, s. 51-52).

Bernfort framhåller att försöken att sätta pris på mänskliga liv och
hälsoförändringar har lett till både moraliska och praktiska svårigheter. För att
undvika dessa har metoder utvecklats där man inte sätter ett pris på sådana
effekter. Ett exempel är kostnadseffektivitetsanalys, där endast kostnaderna
beräknas monetärt medan de positiva effekterna av en viss behandling uttrycks i
andra termer, exempelvis antal räddade liv. Problemet är dock att behandlingar
endast blir jämförbara om de positiva konsekvenserna mäts i samma enhet. Det
går till exempel inte att jämföra livräddande behandlingar med behandlingar
som enbart ökar patienters livskvalitet med hjälp av kostnadseffektivitetsanalys.
Istället behövs en metod som tar hänsyn till det faktum att ett år av en individs
liv är mer värt om individen har god hälsa det året än om han varit allvarligt
sjuk. En exempel på en sådan metod är enligt Bernfort ”quality-adjustments of
life years”-ansatsen (QALY).  Enligt denna metod värderas hälsotillstånd olika
beroende på den nytta som patienten upplever. QALY-ansatsen möjliggör
jämförelser mellan exempelvis livräddande behandlingar och behandlingar som
enbart ökar patienters livskvalitet eftersom man i båda fallen kan beräkna
nyttotillskottet av en behandling (Bernfort, 2001, s. 53-54).
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QALY-ansatsen utgör endast en metod för värdering av utfallet av olika
vårdåtgärder. Den säger själv inget om hur en prioritering skall ske mellan de
olika åtgärderna, utan ger endast ett beslutsunderlag. Däremot kan det
förekomma att man på basis av resultatet från en QALY-studie föreslår att man
bör ta hänsyn till den mest kostnadseffektiva åtgärden. Ett sådat förslag är då i
samklang med utilitaristiska principer. Men även andra fördelningshänsyn kan
tas varför kostnadseffektiviteten kan komma att vägas mot andra hänsyn.

QALY-ansatsen har kritiserats utifrån olika rättviseaspekter. Om man ser till
ålder, kön, ras eller social ställning beräknas varje vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår lika oberoende när i livet det inträffar eller vem det tillfaller. Det kan
dock vara så att individer uttrycker olika preferenser rörande hälsoförbättring
(Edgar m.fl., 1998).  Hälsoekonomer har sedan länge intresserat sig för hur
hälsan fördelas. Flera olika sätt att justera för patienters behov i termer av
sjukdomstillståndens svårighetsgrad har föreslagits (Lindholm, 2001).

5. ETT LIBERALT JÄMLIKHETSPERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA
PRIORITERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

5.1. Inledning

Norman Daniels diskuterar prioriteringar utifrån ett liberalt
jämlikhetsperspektiv. Hans implicita utgångspunkt är den liberala tesen att den
enskilde individen själv bör få avgöra vad som är ett gott liv för henne.
Individens självbestämmande bör respekteras och staten ska därför inte ställa
upp några kriterier för vad som är ett värdefullt liv. Daniels menar att
föreställningen om vad som är en rättvis sjukvård kan härledas från den liberala
ståndpunkten att alla bör ges samma möjligheter i livet.

5.2. En teori om behov av sjukvård

Daniels inleder sin presentation av en teori om rättvis sjukvård genom att
formulera en teori om behov av sjukvård. För att kunna tillämpa teorier om
rättvisa på sjukvård, måste vi veta vilken typ av nyttighet (engelska: good)
sjukvård är, menar Daniels. Vi måste ha en uppfattning om på vilket sätt
sjukvård skiljer sig från andra nyttigheter (Daniels, 1995, s. 10). Daniels hävdar
att en teori om behov av sjukvård ska kunna fylla flera viktiga funktioner. Den
ska belysa på vilket sätt sjukvård bör behandlas på annat sätt än andra sociala
nyttigheter. Teorin ska också hjälpa oss att upptäcka vilken typ av social
nyttighet sjukvård är genom att relatera den till andra sociala nyttigheter av
liknande slag. Dessutom ska en teori om sjukvårdsbehov vara en grund för att
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kunna skilja de viktiga från de mindre viktiga funktioner sjukvård har. Den ska
tala om för oss vilka sjukvårdstjänster som är viktigare än andra. En teori om
behov av sjukvård är nödvändig för att vägleda beslut om prioriteringar
(Daniels, 1995, s. 19).

Daniels menar att vi måste tala om behov av sjukvård istället för att enbart tala
om preferenser om vi ska kunna förklara vad som är speciellt med sjukvård i
förhållande till andra sociala nyttigheter. Behovsbegreppet har ofta kritiserats för
att vara för vagt, men Daniels framhåller att det kan beskrivas på ett objektivt
sätt. Vi kan tillskriva en person vissa behov även om han inte inser att han har
dem eller även om han förnekar det p g a att hans preferenser är i konflikt med
hans behov. Enligt Daniels finns det också objektiva skäl för att tillskriva en
persons behov en viss vikt (Daniels, 1995, s. 25). Daniels refererar till David
Baybrooke’s distinktion mellan ”levnadsförloppsbehov” (course-of-life-needs)
och tillfälliga behov (adventitious needs).  De förra är de behov alla människor
har antingen under hela livet eller under en viss del av livet alla måste passera,
exempelvis behov av föda, kläder och tak över huvudet. Om de inte uppfylls kan
vi inte fungera på ett sätt som är normalt för individer av vår art. Tillfälliga
behov är de behov vi har p g a att vi har valt att förverkliga vissa projekt.
Daniels menar att ”levnadsförloppsbehov” objektivt kan fastställas och att deras
vikt objektivt kan fastslås (Daniels, 1995, s. 26-27).

Enligt Daniels leder försämringar av det funktionssätt som är karakteristiskt för
människosläktet till att en individ inte får samma möjlighet att fritt utforma sin
livsplan eller föreställning om ett gott liv. Med en livsplan menar Daniels här en
långsiktig plan i vilken en individ planerar sina aktiviteter för att kunna
tillfredsställa sina önskningar på ett harmoniskt sätt. Det goda för en individ
definieras genom hänvisningar till denna plan och det val av mål, projekt och
medel för att uppnå dem som planen innehåller. Daniels framhåller att livsplaner
som vi annars hade varit lämpade för och som vi annars hade upplevt som
tillfredsställande blir olämpliga om vi inte fungerar på ett normalt sätt. De typer
av behov som kan väljas ut genom att hänvisa till människosläktets normala
funktionssätt är objektivt viktiga eftersom de tillfredsställer det grundläggande
intresse människor har i att behålla ett normalt mått av möjligheter (Daniels,
1995, s. 27-28).

För att kunna utveckla en klar uppfattning om behov av sjukvård, behöver vi
enligt Daniels en klar uppfattning om vad hälsa och sjukdom är. Enligt den
biomedicinska modell som Daniels presenterar definieras hälsa som avsaknad av
sjukdom och sjukdom som avvikelser från den naturliga funktionella
organisationen hos en typisk medlem av en art, d v s som avvikelser från den
normala organfunktionen hos en viss art. Uppgiften att klarlägga denna naturliga
funktionella organisation faller på de biomedicinska vetenskaperna. Daniels
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menar att denna uppgift i stor utsträckning är densamma både när djur och
människor är undersökningsobjekt. För människans del inträder emellertid två
komplikationer: Dels krävs det en beskrivning av den arttypiska funktionella
organisation som tillåter oss att eftersträva biologiska mål i egenskap av sociala
varelser. De arttypiska organ som möjliggör tillägnandet av kunskap, lingvistisk
kommunikation och socialt samarbete måste karakteriseras. Dels måste vi också
inkludera mental sjukdom och hälsa i vår beskrivning av människosläktets
naturliga funktionella organisation. Daniels menar att denna uppgift är
komplicerad eftersom vi har en mindre utvecklad teori om människans
arttypiska mentala funktioner och funktionella organisation (Daniels, 1995, s.
28-29).

Daniels hävdar att den biomedicinska modellen tillåter oss att i normalfallet göra
en objektiv och okontroversiell gränsdragning mellan sjukdom och hälsa. Den
möjliggör en klar åtskillnad mellan användning av sjukvård för att förebygga
och behandla sjukdom och användning som har andra syften. Exempelvis gör
den det möjligt för oss att skilja mellan plastikkirurgi som återställer ett normalt
funktionssätt och plastikkirurgi som endast har kosmetiskt syfte (Daniels, 1995,
s. 30-31). Det vi behöver för att kunna fungera på ett sätt som är normalt för vår
art kan enligt Daniels delas in i följande kategorier:

1. Adekvat näring, tak över huvudet
2. Rena, säkra och oförorenade levnads- och arbetsförhållanden
3. Motion, vila och andra egenskaper som kännetecknar vår livsstil
4. Förebyggande, botande och rehabiliterande personliga medicinska tjänster
5. Icke-medicinska personliga och sociala stödtjänster (Daniels, 1995, s. 32)

5.3. Begreppet ”normalt möjlighetsomfång” och dess relevans för
prioriteringar

Daniels menar att ett funktionssätt som är normalt för människosläktet är
moraliskt viktigt eftersom det gör att vi kan välja mellan olika möjligheter.
Begreppet ”normalt möjlighetsomfång” (normal opportunity range) är
utgångspunkten för hans syn på fördelning av sjukvård. Daniels beskriver det
normala omfånget av möjligheter för ett givet samhälle som den uppsättning
livsplaner förnuftiga personer tenderar att konstruera för sig själva. Det normala
omfånget beror av centrala egenskaper hos ett samhälle såsom dess nivå av
materiellt välstånd och teknologisk utveckling. Den del av det normala omfånget
som är öppet för en individ bestäms också av hans talanger och förmågor.
Daniels hävdar att rättvis jämlikhet vad gäller möjligheter inte förutsätter att
möjligheterna är samma för alla personer. Det krävs endast att möjligheterna är
lika för personer med liknande förmågor och talanger (Daniels, 1995, s. 33).
Enligt Daniels leder en försämring av normalt funktionssätt genom sjukdom till
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att en individs möjligheter begränsas ”relativt till den del av det normala
omfånget som hans förmågor och talanger skulle gjort tillgänglig för honom om
han vore frisk” (Daniels, 1995, s. 34).

Daniels drar slutsatsen att vi bör använda försämring av det normala omfånget
av möjligheter som ett grovt mått på den relativa vikten av olika behov av
sjukvård. Det är med andra ord viktigast att förebygga eller bota de
sjukdomstillstånd, som mest begränsar en individs del av det normala omfånget
av möjligheter (Daniels, 1995, s. 35). Enligt Daniels har vi moraliska skäl för
principen att bevara individers grad av möjlighet att förverkliga olika
livsprojekt. Vi har anledning att behandla preferenser som gäller sjukvård med
ovannämnda funktion som viktigare än andra preferenser, exempelvis
preferenser som gäller kosmetisk plastikkirurgi. Daniels refererar till John
Rawls’ rättviseteori enligt vilken samhället är ansvarigt för att garantera
individer en rättvis del av basala friheter och möjligheter och de medel som
behövs för att förverkliga olika föreställningar om ett gott liv. Dessa medel
kallar Rawls för primära sociala nyttigheter (primary social goods). Individer
har emellertid ansvar för att välja mål som de har rimliga chanser att uppnå i ett
rättvist samhälle. Om några individer utvecklar extravaganta preferenser har
samhället inget ansvar för att tillfredsställa dessa (Daniels, 1995, s. 36-38).

Enligt Daniels kan den sociala plikten att möta människors behov av sjukvård
härledas från den mer generella plikten att garantera människor lika möjligheter
i livet. Inom den liberala politiska filosofin menar man ofta att ojämlika
levnadsförhållande, exempelvis vad gäller lön och karriärmöjligheter, kan vara
moraliskt acceptabla om individer har haft samma möjlighet att skaffa sig en bra
utbildning och ett bra jobb. Individer bör inte uteslutas från karriärmöjligheter p
g a ras, religion, etnisk tillhörighet eller kön. Istället är det individers talanger
och förmågor som bör avgöra vem som antas till utbildningar eller som får olika
tjänster. Daniels menar emellertid att principen att individer bör garanteras en
rättvis jämlikhet vad gäller livsmöjligheter inte förutsätter en viss rättviseteori,
såsom Rawls’ kontraktsetiska teori. Den kan antagligen också motiveras utifrån
utilitaristiska teorier. Om inte individer ges möjlighet att utveckla sina talanger
och förmågor, leder det sannolikt till lägre produktivitet och därmed till lägre
nytta (Daniels, 1995, s. 39-42).

Daniels försöker visa hur Rawls’ rättviseteori kan utvidgas så att den också tar
hänsyn till behovet av sjukvård. Som nämnts ovan hävdar Rawls att samhället är
skyldigt att förse individer med vissa primära sociala nyttigheter.
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Dessa delas in i följande fem kategorier:

1. En uppsättning basala friheter
2. Frihet att förflytta sig och frihet att välja yrke mot bakgrund av en mångfald  av

möjligheter
3. Den makt och de privilegier som tillhör vissa ämbeten
4. Inkomst och förmögenhet
5. De sociala grunderna för självrespekt (Daniels, 1995, s. 43).

Rawls’ teori bygger på en idealisering eftersom den endast gäller individer som
är aktiva och fullt deltagande i samhället. Syftet är att teorin i efterhand skall
kunna utvecklas för att kunna appliceras i mer realistiska situationer. Enligt
Daniels blir konsekvensen att teorin inte innehåller någon teori om rättvis
sjukvård eftersom alla antas vara friska (Daniels, 1995, s. 43).

Daniels menar emellertid att tanken på att alla bör ges rätt till sjukvård är
förenlig med Rawls’ föreställning om att det bör finnas vissa grundläggande
institutioner i samhället, vars uppgift är att garantera alla medborgare en rättvis
jämlikhet vad gäller livsmöjligheter. Enligt Daniels bör sjukvårdsinstitutioner
inkluderas i denna grupp av sociala institutioner. Rawls hävdar att alla bör ges
samma möjlighet att göra karriär inom arbetslivet. Därför bör vissa åtgärder
vidtas, exempelvis via utbildningssystem, som förbättrar möjligheterna för dem
med vissa medfödda nackdelar såsom en problematisk familjebakgrund. Daniels
framhåller att sjukvård kan ha samma strategiska roll som utbildning när det
gäller att ge alla samma möjligheter i livet. Genom att sjukvård återställer
normal funktionsduglighet är det en förutsättning för att sjuka individer ska ges
möjlighet att göra karriär (Daniels, 1995, s. 45-46).

Daniels diskuterar vad som utgör en rättvis tillgång till sjukvård. Han menar att
principen om lika möjligheter leder till att samhället bör garantera alla
medborgare den sjukvård, som bibehåller eller återställer deras normala
funktionsduglighet. Sjukvård som har andra syften kan inte på samma sätt
motiveras av rättviseskäl. Den sjukvård som ges till allvarligt och kroniskt sjuka
individer har ingen utsikt att förbättra deras möjligheter och måste därför
motiveras på andra grunder (Daniels, 1995, s. 79).

5.4. Prioriteringar med avseende på ålder

Daniels undersöker också frågan huruvida det kan vara moraliskt legitimt att
prioritera sjukvård med avseende på ålder, exempelvis genom att inte ge viss
sjukvård till personer över en viss ålder. Han börjar med att konstatera att
åldersprioritering skiljer sig från prioritering med avseende på variabler såsom
ras och kön, eftersom de flesta individer kommer att uppnå en viss ålder.
Fördelningen av sjukvård mellan olika ålderskategorier bör därför snarare ses
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som en fördelning mellan individers olika åldrar än en fördelning mellan olika
individer. Enligt Daniels blir därför frågan om fördelning mellan olika åldrar
åtminstone i vissa avseenden en fråga om rationell planering snarare än en fråga
om moraliska val. Frågan blir hur individer i ett visst samhälle vill fördela sin
konsumtion av sjukvård över tiden (Daniels, 1995, s. 94-102).

Den principen om rättvisa möjligheter som Daniels lägger fram skulle tolkas så
att den leder till att gamla människor inte tilldelas så mycket sjukvård eftersom
de ofta inte är yrkesverksamma och därmed inte behöver sjukvård för att kunna
konkurrera på arbetsmarknaden. Daniels menar emellertid att principen om
rättvisa möjligheter inte bör tolkas på ett så snävt sätt att den endast gäller
möjligheter på arbetsmarknaden. Istället bör principen ta hänsyn till de olika
livsprojekt människor kan ha i olika åldrar. Äldre människor bör exempelvis ges
sådan sjukvård som tillåter dem att ägna sig åt olika hobbies eller att odla sina
relationer till sina barnbarn (Daniels, 1995, s. 103-106).

Frågan om prioriteringar mellan olika åldersgrupper behandlas mer utförligt av
Daniels i en senare bok: Am I My Parents’ Keeper? (1988). Han menar också i
detta verk att prioriteringar mellan åldersgrupper i själva verket kan ses som
prioriteringar mellan olika stadier i medborgarnas livsförlopp. Eftersom alla är
eller har varit unga och de flesta förr eller senare blir gamla, ger överföringar
mellan åldersgrupper inte upphov till ojämlikheter, såvida de är stabila över
tiden. Om vi beskattar unga och medelålders medborgare för att finansiera
vården för gamla, måste det inte ses som någon orättvisa. Om planen för
allokeringar är varaktig över tiden, kommer de flesta som betalar nu för de
äldres sjukvård själva kunna dra nytta av den typen av överföringar eftersom de
också kommer att bli gamla och få ett ökat behov av vård. Överföringar mellan
åldersgrupper kan därför i själva verket uppfattas som överföringar mellan olika
livsstadier i medborgarnas liv och därmed som en form av sparande. Daniels
menar att den typen av överföringar kan baseras enbart på förnuftsskäl och att
någon moralisk motivering inte behövs. Om jag i min ungdom och i
medelåldern tjänar mycket och behöver lite sjukvård, är det förnuftigt av mig att
medge att min inkomst beskattas för att finansiera vård åt gamla som har låg
inkomst, eftersom jag själv kommer att få ta del av samma typ av överföringar
om jag själv blir gammal (Daniels, 1989, s. 41-52).

Daniels benämner sin teori om prioriteringar mellan åldersgrupper som en
”förnuftig levnadsloppsredovisning” (prudential lifespan account). Han menar
att vi kan lösa problemet hur fördelningar skall göras mellan åldersgrupper
genom att föreställa oss vilken utformning av samhällsinstitutioner som
förnuftiga planerare skulle välja, under förutsättning att institutionerna kommer
att vara oförändrade under hela deras livstid. Varje medborgare antas ha rätt till
en rättvis del av sjukvården under sin livstid och det är planerarnas uppgift att
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bestämma hur denna mängd skall fördelas mellan olika livsstadier. Vad som är
en rättvis andel av sjukvårdens resurser för olika individer antas vara bestämt av
generella rättviseteorier, enligt Daniels. Planeringssituationen förutsätter även
att de rationella agenter som väljer fördelningsprinciper kommer att leva hela
sitt liv med samma principer, d v s att de inte kan förändra principerna på ett sätt
som gynnar deras egen generation. Denna förutsättning är nödvändig för att inte
konflikter mellan olika födelsekohorter, alltså olika grupper födda vid olika
tillfällen, exempelvis olika decennier, skall kunna uppstå. Om
fördelningsprinciperna ändras över tiden, kan det leda till att vissa kohorter får
en mindre andel av sjukvårdsresurserna än andra (Daniels, 1989, s. 52-56).

Daniels framhåller dock att det är nödvändigt att vi föreställer oss att planerarna
befinner sig bakom en ”okunnighetens slöja”, ett begrepp som han hämtar från
Rawls’ rättviseteori (se kapitel 3). Planerarna måste vara okunniga om sin ålder
och sin uppfattning om vad som är gott i livet, hävdar Daniels. Detta antagande
är nödvändigt för att garantera förnuftiga val. Daniels hävdar att om planerarna
vet om att de exempelvis är unga och just nu bara prioriterar akut sjukvård,
skulle de kunna frestas att göra val som de sedan skulle få ångra när de blir äldre
och har en annan syn på vad som är värdefullt i livet, exempelvis p g a att de har
större behov av rehabiliterande sjukvård. Förnuftiga individer bör se till att de i
vart stadium av livet har tillgång till en rimlig andel av de primära sociala
nyttigheter, som är förutsättningen för ett gott liv oavsett vilken uppfattning de
har om vad som är värdefullt i det livsstadium de för närvarande befinner sig i.
Daniels menar med andra ord att planerarna måste vara neutrala mellan olika
stadier i deras liv. Okunnighetens slöja är också nödvändig för att det inte skall
kunna uppstå konflikter mellan olika kohorter genom att vissa planerare väljer
fördelningsprinciper som gynnar den generation de själva tillhör (Daniels, 1989,
s. 56-60).

De rationella agenter som skall välja vissa fördelningsprinciper skall alltså enligt
Daniels fördela en rättvis andel sjukvårdsresurser mellan olika livsstadier. Hur
resurser skall fördelas mellan individer anses vara bestämt från början. Daniels
framhåller att vi måste ha en bestämd uppfattning om vad en rättvis del av
resurserna är för att kunna studera vilken typ av allokeringar dessa agenter
skulle göra. När Daniels beskriver vad en rättvis fördelning av sjukvård innebär
utgår han från sin teori om människors normala omfång av möjligheter, som han
utformade i Just Health Care. Daniels menar också att vi måste ta hänsyn till det
faktum att det normala omfånget av möjligheter är åldersrelativ, d v s att den ser
olika ut under olika stadier av livet. Enligt Daniels ligger det i de rationella
planerarnas intresse att se till att de i vart stadium av sitt liv kan utnyttja det
omfång av möjligheter, som är normalt för detta stadium (Daniels, 1989, s. 68-
76).
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Ett förnuftigt utformat sjukvårdssystem måste enligt Daniels ta hänsyn till de
olika typer av sjukdomar som kan drabba människor vid olika tidpunkter i deras
liv. Han framhåller att eftersom de rationella planerna måste ta i beaktande att
människor har behov av olika typer av sjukvård under olika livsstadier, har de
ingen anledning att satsa för stor del av de gemensamma resurserna på
akutsjukvård. För unga och medelålders kan akutsjukvård vara viktigast, men
för gamla är personlig omvårdnad minst lika viktigt. Daniels menar även att de
rationella planerarna måste beakta att en viss sjukdom kan ha olika effekt på den
normala möjlighetsomfånget för olika åldersgrupper i och med att de inte har
samma omfång av möjligheter. Det kan därför vara mindre viktigt att behandla
ett visst sjukdomstillstånd om det drabbar vissa åldersgrupper än om det drabbar
andra (Daniels, 1989, s. 76-79).

Utifrån sin teori om fördelning mellan olika stadier av medborgarnas liv
kommer Daniels fram till att en ransonering med avseende på ålder kan vara
moraliskt legitim i vissa fall. Han hävdar att förnuftiga planerare under
”okunnighetens slöja” som inte känner till sin ålder skulle föredra en fördelning
av sjukvård som förbättrar deras chanser att uppnå en normal livslängd framför
en fördelning som minskar deras chans att uppnå en normal livslängd, men som
ökar chansen att leva ytterligare längre när den normala livslängden är uppnådd.
Den förstnämnda fördelningen  skulle kunna bli resultatet av fördelningsplan A
enligt vilken man ransonerar sjukvård för äldre, medan den sistnämnda
fördelningen skulle kunna vara en konsekvens av fördelningsplan B enligt
vilken alla oavsett ålder har rätt till samma sjukvård. Om man exempelvis erbjöd
dialys endast till patienter under 75 år skulle man kunna spara resurser som
skulle kunna gå till att behandla patienter under denna ålder. Konsekvensen
skulle bli att fler individer fick uppleva sin 75-årsdag. Om dialys gavs till alla
patienter oavsett ålder, skulle chansen för patienter över 75 att uppleva sin 85-
årsdag öka. Samtidigt skulle man bli tvungen att skära ned på vården för
patienter under 75, vilket skulle resultera i att färre individer blev 75 (Daniels,
1989, s. 85-87).

Daniels menar att fördelningsplan A skulle föredras framför B om man väljer
enligt en maximin-princip, som innebär att man skall maximera det sämst
tänkbara utfallet. Det värsta tänkbara utfallet är att drabbas av en allvarlig
sjukdom vid ung ålder och därför skulle man föredra att behandling framför allt
ges till unga istället för till gamla. Enligt Daniels skulle de rationella planerarna
välja enligt maximin-principen om de inte känner till sannolikheten för att de
kommer att drabbas av en sjukdom vid ung ålder respektive att de kommer att
leva ett långt liv. Om ”okunnighetens slöja” är tunnare så att de känner till dessa
sannolikheter borde de välja den fördelningsplan som leder till högst förväntat
utfall. Daniels hävdar dock att även under sådana förutsättningar skulle
rationella planerare välja fördelningsplan A eftersom människor i allmänheten
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värderar de år under vilka de är unga och relativt friska högre än de år de är
äldre och sjukare. De skulle föredra en fördelningsplan som leder till att många
får leva till de uppnår en normal livslängd framför en plan som minskar chansen
att uppnå normal livslängd, men ökar chansen att leva ytterligare år för de som
uppnått denna livslängd (Daniels, 1989, s. 88-89).

5.5. Sammanfattning

Daniels’ teori om prioriteringar utgår från en behovsteori. Han menar att
människors grundläggande behov av sjukvård kan fastställas objektivt. Vi har
behov av sådant vi måste få för att kunna fungera på ett sätt som är normalt för
vår art. Enligt Daniels är en viktig grund för prioriteringar att sjukvård ska bidra
till att återställa människors normala funktionsduglighet. Det är viktigast att
förebygga eller bota de sjukdomstillstånd, som mest begränsar en individs
möjligheter. Plastikkirurgi som återställer ett normalt funktionssätt bör
exempelvis prioriteras framför plastikkirurgi med endast ett kosmetiskt syfte.
Enligt Daniels har samhället en plikt att garantera människor likvärdiga
möjligheter i livet.

Vidare hävdar Daniels att prioriteringar med avseende på ålder kan vara
legitima. Eftersom alla är eller har varit unga och de flesta förr eller senare blir
gamla behöver åldersprioriteringar inte vara diskriminerande på samma sätt som
prioriteringar med avseende på exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller religion.
Prioriteringar mellan åldersgrupper kan i själva verket ses som prioriteringar
mellan olika stadier i medborgarnas livsförlopp, givet att planen för fördelningar
är konstant över tiden. Daniels menar att den fördelningsplan som rationella
agenter skulle välja under ”okunnighetens slöja” är legitim och förnuftig.

6. ETT KOMMUNITARISKT PERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA
PRIORITERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

6.1. Inledning

Daniel Callahan representerar en teori om prioriteringar som bäst kan beskrivas
som kommunitarisk. Till skillnad från liberaler är han kritisk till det moderna
samhällets individualistiska människosyn. Callahan menar att en viss
uppfattning om vad som är ett gott liv, exempelvis vad som utgör en god
ålderdom, måste fastställas gemensamt i ett samhälle. Den kollektiva
uppfattningen om ålderdomens betydelse bör ligga till grund för hur
prioriteringar görs mellan olika åldersgrupper. Enligt Callahan har åldrandet inte
någon mening eller signifikans i dagens samhälle. Gamla människor har ingen
specifik uppgift eller funktion i samhället och åldrandets specifika villkor,



28

såsom kroppens oundvikliga förfall, förnekas. I dagens samhälle försöker vi med
medicinens hjälp ständigt skjuta fram åldrandet istället för att acceptera att
ålderdomen och döden är en naturlig del av livet. Gamla människor antas på
samma sätt som unga kunna initiera nya livsprojekt och förverkliga sig själva.
Callahan menar att vi måste acceptera att ålderdomen innebär en nedgångsfas
och ett tillbakaträdande från det offentliga livet. I situationer då prioriteringar är
nödvändiga har samhället inte någon plikt att erbjuda de individer som redan har
uppnått en naturlig livslängd någon behandling, som ytterligare kan förlänga
livet.

6.2. Gamla människors roll och uppgift i samhället

Gamla människors konsumtion av sjukvård har blivit ett ekonomiskt problem,
enligt Callahan. En allt större andel av sjukvårdens resurser går till dem som är
över 65. Callahan frågar sig om behoven hos andra åldersgrupper, exempelvis
barn, måste stå tillbaka för kraven från de gamla. Han ser dessa ekonomiska
svårigheter som symptom på djupare liggande problem som handlar om hur vi
ser på åldrande och död, på förhållandet mellan det individuella och det
gemensamma goda, på medicinens sanna syfte och på den moraliska banden
mellan generationer (Callahan, 1995, s. 16-17). Callahan menar att medicinen
inte bör ha som främsta uppgift att förlänga livet på de som redan har uppnått en
aktningsvärd ålder eftersom ett sådant syfte skulle ta allt för stor del av de
gemensamma resurserna i anspråk. Istället bör den fokusera på att lindra de
gamlas lidande och att förbättra deras fysiska och mentala livskvalitet. Enligt
Callahan bör vi öka förståelsen för att det är möjligt att åldras utan
tvångsmässiga försök att med medicinsk hjälp förlänga livet. Åldrandet bör ges
ett stödjande socialt sammanhang vilket respekterar de äldre. Samtidigt bör de
gamla inse att de bör inrikta sig på kommande generationer och inte på sin egen
välfärd. Gamla människor sviker sin sanna uppgift om de ställer obegränsade
krav på medicinska resurser, som skulle kunna användas på bättre sätt
(Callahan, 1995, s. 25-26).

Callahan menar att den moderna synen på åldrandet lider av allvarliga brister
eftersom den inte ger åldrandet någon kollektiv mening. Den lovar de äldre ett
längre och hälsosammare liv utan att tala om vad den förlängda ålderdomen ska
tjäna för syfte. Modernismens beskrivning av ålderdomen bygger också på ett
förnekande av det faktum att vi förr eller senare alla måste dö. Frågan om hur vi
bör förbereda oss för döden har förflyttats från den offentliga till den privata
sfären. Enligt Callahan är det emellertid viktigt att frågan om åldrandets och
dödens mening debatteras offentligt. Om de gamla ska förstå sig själva och om
vi ska kunna få en rimlig uppfattning om vilka krav de äldre bör kunna ställa på
sjukvården bör frågan om ålderdomens innebörd offentligt diskuteras (Callahan,
1995, s. 26-32). Dagens individualism utgör för Callahan ett av de största
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hindren för att utveckla en gemensam vision om de äldres plats i samhället. Han
framhåller att frågan om de gamlas roll och uppgift till sin natur är gemensam
och inte individuell. För att kunna ge ålderdomen en djup och substantiell
mening krävs det en stark känsla av kontinuitet både med föregående och
kommande generationer. Vi måste återuppliva den gamla föreställningen om
olika livsstadier (Callahan, 1995, s. 33  och 37).

Callahan menar att gamla människor har viktiga uppgifter att fylla i samhället.
De har bäst förutsättningar att hålla det förflutna vid livet och att integrera
historien med framtiden. Tack vare sina livserfarenheter har gamla större
möjligheter att sätta in nutidens händelser i ett större perspektiv (Callahan, 1995,
s. 42). Callahan poängterar dessutom att äldre har särskilda skyldigheter mot
framtiden. Deras främsta strävan bör vara att tjäna de unga. På samma sätt som
de ärvde ett samhälle uppbyggt av andra är de skyldiga att lämna efter sig ett
gott samhälle till kommande generationer. Enligt Callahan kan de gamlas liv få
en mening genom att de inriktar sig på de generationer som ska komma efter
dem, istället för enbart sin egen välfärd (Callahan, 1995, s. 43).

Callahan är skeptisk till liberalismens syn på åldrandet enligt vilken det är upp
till individen att bestämma hur han eller hon uppfattar åldrandet. Enligt en sådan
syn är det inte samhällets uppgift att propagera för en viss uppfattning om vad
ett gott liv innebär, utan det skall kunna väljas av var och en. Callahan hävdar att
en liberal syn på åldrandet omöjliggör rationella prioriteringar. Om vi inte har en
gemensam uppfattning om på vilket sätt medicinen ska förbättra gamla
människors liv, kan vi inte komma fram till på vilket sätt vi ska prioritera mellan
olika gruppers behov. Enligt Callahan måste dagens individualism ersättas av en
gemensam syn på de gamlas värde i samhället och därmed en acceptans för de
gränser som måste sättas för deras rätt till sjukvård (Callahan, 1995, s. 59).

6.3. De gamlas rätt till sjukvård

Callahans syn på medicinens uppgift i förhållande till gamla människor utgår
från begreppen ”naturlig livslängd” och ”tolerabel död”. Döden är tolerabel
enligt Callahan om den inträffar vid ett sådant stadium av livet då man haft
tillfälle att förverkliga de flesta av livets möjligheter och har uppfyllt sina plikter
mot sina närmaste, exempelvis mot sina barn och sin make/maka. Med att en
individ haft tillfälle att förverkligat de flesta av livets möjligheter menas att han
eller hon levt tillräckligt länge för att kunna göra de flesta av de ting som livet
har att erbjuda människor, exempelvis att skaffa sig en utbildning, göra karriär
och att skaffa sig familj. Att en individ levt tillräckligt länge för att kunna
förverkliga livets möjligheter innebär förstås inte att han eller hon nödvändigtvis
har kunnat realisera allt som han eller hon önskat. Olyckliga omständigheter kan
exempelvis ha gjort att en individ mot sin vilja inte skaffat sig en utbildning eller
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bildat familj. En naturlig livslängd kännetecknas enligt Callahan av att individen
haft tillfälle att förverkliga de flesta av livets möjligheter och att döden därför
uppfattas som en relativt acceptabel händelse (Callahan, 1995, s. 66-70).

Enligt Callahan är medicinens uppgift att förhindra en för tidig död, d v s en död
före en naturlig livslängd har uppnåtts, och att lindra lidande. I situationer av
resursknapphet bör sjukvårdens uppgift vara att göra ålderdomen dräglig, inte att
till varje pris förlänga livet på dem som redan levt ett långt liv. Medicinen skall
uppfylla dessa mål så att gamla människor kan sluta sina liv med så lite lidande
som möjligt och att de så mycket som möjligt kan bidra till välfärden hos det
uppväxande släktet och det samhälle som de är en del av. Callahan menar att
hospice-rörelsen ger en god bild av hur sjukvården för äldre bör se ut (Callahan,
1995, s. 77-79).

Enligt Callahan bör tilldelningen av sjukvårdsresurser till äldre begränsas, både
på den politiska nivån, d v s makronivån, och på den kliniska och praktiska
nivån, d v s mikronivån. Han hävdar att vår plikt mot äldre begränsar sig till att
hjälpa dem att uppnå en naturlig livslängd, vilken han definierar som ungefär 80
år. Staten är endast skyldig att erbjuda livsförlängande sjukvård fram till
medborgarna uppnått en sådan ålder. Callahan menar att en begränsning av
sjukvården för de äldre bör göras av ekonomiska skäl, men det är också för de
gamlas eget bästa. Vår höga materiella standard har lett till att vi försökt förneka
åldrandet och döden. Vi saknar en rimlig förståelse av vilken roll åldrandet och
döden spelar i ett gott liv (Callahan, 1995, s. 116). Dock är det viktigt att gamla
garanteras palliativa insatser och god omvårdnad. Callahan hävdar att de sociala
och ekonomiska rädslor som är förknippade med att bli gammal bör minimeras
(Callahan, 1995, s. 118).

Callahan menar att den enda rimliga grunden för resursallokering är ett
acceptabelt och stabilt begrepp om behov. Vi måste försöka etablera en
konsensus om sjukvårdsbehoven för olika åldersgrupper, särskilt äldre, och
fastställa prioriteringar så behoven kan tillgodoses. Vårt behovsbegrepp bör inte
vara beroende av teknologiska förändringar, menar Callahan. Bara för att något
är teknologiskt möjligt är det inte säkert att det svarar mot något reellt behov.
Uppfattningen om de gamlas behov bör baseras på vissa socialt accepterade
ideal och inte på individuella önskningar att uppnå ett långt liv (Callahan, 1995,
s. 135).

Callahan refererar till Norman Daniels begrepp om ett ”normalt
möjlighetsomfång” (se föregående kapitel) när han diskuterar hur resurser bör
fördelas till olika åldersgrupper. Medborgare ska ha tillgång till en sådan nivå av
sjukvård som tillåter dem att uppnå de möjligheter som vanligtvis är tillgängliga
för personer i deras ålder. Callahan menar emellertid att Daniels begrepp måste
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utökas med en normativ definition. Vi måste ta ställning till vad som bör räknas
som en normal möjlighetsomfång för en viss åldersgrupp. Dessutom bör
begreppet utsträckas till att omfatta vad som kan kallas för ett normalt
”livsförlopp möjlighetsomfång” (life-span opportunity range), som talar om för
oss vilka möjligheter en individ rimligtvis kan förvänta sig under sitt liv.
Callahan poängterar att vi måste ta avstånd från följderna av den moderna synen
på åldrandet, enligt vilken möjligheterna för de gamla hela tiden ska kunna
utökas med hjälp av teknologiska framsteg. Om vi inte begränsar vilka
möjligheter gamla bör kunna förverkliga, blir vi tvungna att tilldela dem större
och större andel av de gemensamma resurserna (Callahan, 1995, s. 135-136).

Callahan hävdar att ålder är en fullt legitim grund för prioriteringar. Det är
nödvändigt att prioritera med avseende på ålder eftersom de medicinska
framstegen heller tiden ökar behandlingsmöjligheterna för gamla. En sådan
prioriteringsprincip är rättvis eftersom alla ges möjlighet att uppnå en naturlig
livslängd, oavsett vilken nytta de gjort för samhället. Enligt Callahan måste vi
erkänna att individer som passerat en viss ålder redan fått sin rättvisa del av
samhällets resurser. Vi måste erkänna att döden är oundviklig och att vi måste
möta det uppväxande släktets behov. Det är inte orättvist att använda ålder som
en prioriteringskategori om syftet är att uppnå rättvisa mellan generationer och
om vi framhåller att de gamla har sin speciella uppgift i samhället, nämligen att
vägleda och tjäna de unga (Callahan, 1995, s. 140).

Callahan menar att vi måste begränsa utvecklingen av högteknologisk sjukvård
för gamla, eftersom en sådan utveckling kan leda till att sjukvården för de gamla
tar en växande del av de gemensamma resurserna i anspråk. Han menar att nya
teknologier endast bör utvecklas om de kan leda till stora förbättringar av de
gamlas livskvalitet till en rimlig kostnad. Medicinska insatser som endast
förlänger livet, men inte ökar livskvaliteten bör inte befrämjas. Callahan nämner
dialys som ett exempel. Han menar att dialys endast lett till en liten ökning av de
äldres livslängd och dessutom ofta till ett pris av försämrad livskvalitet
(Callahan, 1995, s. 143).

Enligt Callahan bör sjukvårdens uppgift vara att hjälpa de gamla att leva ett
värdigt och gott liv under vad som kan betraktas som en naturlig livslängd.
Samhället bör se till att de äldre blir så oberoende som möjligt och att de får en
ekonomisk grundtrygghet. Sjukvården ska hjälpa de gamla att uppnå en hög
grad av fysisk rörlighet och mental hälsa. Forskningen bör inrikta sig på de
kroniska sjukdomar som försämrar livskvaliteten för de gamla, såsom
Alzheimers, hörselnedsättning och benskörhet. Callahan menar att behandlingen
av sådana sjukdomstillstånd bör gå före behandling som kan öka livslängden.
Förebyggande åtgärder, såsom att förbättra gamla människors kostvanor, är
också viktiga för att befrämja en god livskvalitet (Callahan, 1995, s. 149-151).
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Med hänsyn till de begränsade gemensamma resurserna betonar Callahan att
åldersprioriteringar måste göras även på mikronivån. Han menar att
utgångspunkten för vilken behandling som bör ges till en individ är den grad av
livskvalitet han eller hon kan uppnå. Livskvalitet förutsätter enligt Callahan att
en individ har följande egenskaper som gör det möjligt att beteckna honom eller
henne som en person: förmåga att resonera, att ha känslor och att kunna ha
relationer till andra. En individ som saknar alla dessa tre egenskaper kan enligt
Callahan inte uppfattas som en person (Callahan, 1995, s. 179-180).

Enligt Callahan bör en bedömning av den moraliskt lämpliga vården för äldre
människor grunda sig på en bedömning av följande egenskaper: 1) patientens
fysiska och mentala status 2) olika nivåer av medicinsk och vårdande
behandling 3) patientens livskvalitet. För hjärndöda patienter är ingen
behandling meningsfull, menar Callahan. För patienter i ett ”permanent
vegetativt tillstånd” är endast den mest minimala omvårdnad nödvändig,
eftersom dessa individer saknar alla de egenskaper som kännetecknar en person.
Enligt Callahan är det moraliskt legitimt att upphöra med artificiell
näringstillförsel. För patienter med svår demens är det endast berättigat med
smärtlindrande medicinsk behandling. Denna grupp av patienter har förlorat sin
förmåga att resonera förnuftigt även om de ofta har kvar sin kapacitet att
uppleva känslor och ibland även sin kapacitet att relatera till andra. Callahan
menar därför att de är på väg att förlora de egenskaper som krävs för att räknas
som en person och därför finns det ingen anledning att göra något starkt
motstånd mot döden (Callahan, 1995, s. 180-183).

En annan patientgrupp som Callahan beskriver är gamla med liten grad av
nedsatt förmåga. Det är patienter som fortfarande har kvar en del av sin förmåga
att resonera förnuftigt, interagera med andra och uppleva känslor. Om de har
uppnått en naturlig livslängd, har inte heller dessa patienter rätt till någon
behandling med syfte att förlänga deras liv. Dock bör de få tillgång till
smärtlindrande behandling. Detsamma gäller för patienter som har god mental
hälsa, men nedsatt fysisk vitalitet. Den enda grupp av gamla patienter som enligt
Callahan bör få rätt till livsförlängande behandling är de med så god hälsa att de
efter behandling kan räkna med ett antal ytterligare goda år. Callahan menar att
det är moraliskt rimligt att  gamla patienter med svåra sjukdomstillstånd inte har
rätt samma rätt till vård som unga patienter med liknande tillstånd eftersom de
gamla redan har levt ett helt liv. De har redan fått möjlighet att uppleva det en
person kan förvänta sig av livet (Callahan, 1995, s. 184-185).
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Det bör noteras att Callahans ståndpunkt har bemötts av omfattande och skarp
kritik.2 Roger W. Hunt menar exempelvis att de åldersprioriteringar Callahan
förordar inte respekterar gamla människors autonomi. Äldre patienter betraktas
som medel och inte som mål i sig själva om de vägras sjukvård p.g.a. sin ålder
för att samhället skall kunna spara in på sina utgifter. Enligt Hunt leder
Callahans prioriteringar till en form av passiv och tvångsmässig eutanasi, som
kränker gamla människors värdighet (Hunt, 1993, s. 21).

6.4. Sammanfattning

Callahan menar att en gemensam uppfattning måste formuleras i samhället om
vad som är ålderdomens innebörd och vilken uppgift de gamla bör ha. Denna
uppfattning måste få genomslag på vår syn på de gamlas rätt till sjukvård.
Callahan menar att vi inte kan acceptera att en allt större del av samhällets
resurser går till de gamlas sjukvård. Enligt Callahan bör de äldre träda tillbaka
för de unga och inte enbart tänka på sin egen livskvalitet. Callahan tar avstånd
från den modernistiska synen på åldrande och döden enligt vilken livet skall
förlängas till varje pris. Han menar att vi måste acceptera döden som en naturlig
del av livet.

Utgångspunkten för Callahans syn på åldersprioriteringar är hans begrepp om
individers möjlighetsomfång. Sjukvårdens uppgift är att hjälpa människor att
kunna realisera de möjligheter som man vanligtvis erbjuds under ett liv, såsom
att göra karriär och bilda familj. De patienter som uppnått en naturlig livslängd,
enligt Callahan ungefär 80 år, har haft tid på sig att göra det man kan förvänta
sig av livet. I situationer av resursknapphet då prioriteringar är nödvändiga har
samhället därför inte någon moralisk skyldighet att erbjuda dem livsförlängande
behandling. Sjukvården för gamla patienter skall ha som främsta uppgift att
lindra lidande så att de gamla kan få ett värdigt slut.

Callahans ståndpunkt har gett upphov till en intensiv debatt. Hans förslag till
resursfördelning har kritiserats för att inte respektera gamla människors
värdighet och autonomi.

                                                          
2 För en redogörelse av och ett svar på olika kritiska synpunkter, se Callahan, Daniel: ”A
Response to my Critics” i Callahan, 1995.
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7. ETT DISKURSIVT PERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA
PRIORITERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

7.1. Inledning

I artikeln ”Limits to Health Care: Fair Procedures, Democratic Deliberation, and
the Legitimacy Problem for Insurers” företräder Norman Daniels och James
Sabin en diskursiv syn på prioriteringar. De menar att grunden för rättvisa
prioriteringar bör vara vissa diskursiva procedurer snarare än universella och
substantiella principer .3 Frågan huruvida en viss prioritering är rättvis eller inte
skall inte avgöras utifrån om den är förenlig med vissa generella principer, utan
utifrån om den är ett resultat av vissa diskursiva procedurer. Daniels och Sabin
utgår från det amerikanska systemet för sjukvård, som till stor del bygger på
subventionering via privata försäkringsbolag. Dock är deras ståndpunkt också
relevant för den svenska debatten, eftersom i princip samma etiska problem hur
prioriteringar bör göras uppstår i ett offentligt finansierat system.

7.2. Behovet av att offentliggöra skälen för subventioneringar

Daniels och Sabin diskuterar hur prioriteringar bör göras inom ramen för det
amerikanska systemet för sjukvård, som till stor del bygger på subventionering
via privata försäkringsbolag. Sjukvården för de flesta medborgare i USA
finansieras av försäkringar, som betalas av arbetsgivare. Dock finns det vissa
statligt finansierade system som erbjuder sjukvård för de medborgare som av
olika anledningar saknar försäkring. Genom sina beslut om vilka behandlingar
som ska täckas in av försäkringar bestämmer privata företag vem som har rätt
till subventionering. Privata försäkringsbolag kan göra bedömningen att en viss
behandling inte bör täckas in av en viss försäkring. Daniels och Sabin diskuterar
under vilka förutsättningar en patient eller någon kliniskt verksam, som tycker
behandlingen är lämplig bör acceptera en sådan bedömning som legitim. De
menar att bedömningar av den typen handlar om fördelningsrättvisa, eftersom de
har ett stort inflytande på patienters välbefinnande. Daniels och Sabin hävdar att
vissa skäl att sätta gränser för rätten till subventionering för behandling måste
uppfattas som moraliskt legitima. Exempelvis kan det vara rättfärdigt att inte
betala för behandlingar som inte visat sig effektiva, eftersom det begränsar
möjligheten att subventionera behandlingar med bevisad effekt. Dock kan det
inte vara moraliskt legitimt att inte subventionera en medicinsk åtgärd enbart för
                                                          
3 Det bör noteras att den ståndpunkt Daniels företräder i denna artikel inte tycks vara helt
förenlig med hans ståndpunkt i Just Health Care och Am I My Parents’ Keeper? (se kapitel
5), eftersom han i de sistnämnda presenterar vissa generella och substantiella principer. Det
verkar som Daniels delvis ändrat sin syn på rättvisa prioriteringar från de tidigare verken och
till den här artikeln. Han har övergått från ett mer substantiellt och universellt perspektiv till
ett mer procedurellt och kontextuellt.
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att det skulle minska försäkringsbolagets lönsamhet eller konkurrenskraft
(Daniels & Sabin, 1997, s. 303-305).

Daniels och Sabin menar att det kan finnas anledningar att ifrågasätta
legitimiteten hos privata försäkringsgivare. De hävdar att finns en omfattande
misstänksamhet mot privata vårdfinansiärer. Många patienter antar exempelvis
att vårdfinansiärer gör kritiska bedömningar av effektiviteten hos behandlingar
enbart för att spara pengar. Enligt Daniels och Sabin är en viktig orsak till
misstänksamheten att de beslut som sätter gränser för vilka behandlingar som
bör finansieras inte är offentliga. Privata vårdfinansiärer vill oftast inte
offentliggöra vilka tekniker de använder för att begränsa rätten till
subventionering, eftersom de uppfattas som en ”intellektuell egendom” och en
av de viktigast tillgångarna för en privat vårdfinansiär. Företagen hemlighåller
sina tekniker för prioriteringar av rädsla att förlora sin konkurrenskraft (Daniels
& Sabin, 1997, s. 308).

Ett av argumenten för att det inte finns några problem med legitimiteten för
privata vårdfinansiärer bygger på en analogi med andra produkter, som säljs på
marknader. Om konsumenter inte tycker om beslut som negativt inverkar på
kvaliteten hos en produkt, har de bara att välja en annan liknande produkt som
finns på marknaden. På samma sätt antas konsumenter av sjukförsäkringar
kunna byta till en annan försäkringsgivare om de inte tycker om de beslut om
begränsningar som fattas av deras försäkringsbolag. Försäkringsgivarens enda
uppgift är att på ett korrekt sätt beskriva egenskaperna hos den produkt han
säljer. Han behöver inte offentliggöra företagets beslutsprocesser i syfte att visa
att de är rättvisa (Daniels & Sabin, 1997, s. 309).

Daniels och Sabin menar emellertid att analogin mellan försäkringar och andra
produkter haltar i viktiga avseenden. Den viktigaste skillnaden mellan
sjukförsäkringar och andra produkter är att samhället har en allmänt erkänd
skyldighet att tillfredsställa medborgarnas behov av sjukvård, medan samhället
knappast kan sägas ha någon skyldighet att tillfredsställa människors preferenser
för exempelvis bilar. Ett sätt att motivera en skyldighet att tillgodose människors
behov av sjukvård är enligt Daniels och Sabin att anta att människor bör ha
samma möjligheter i livet (Daniels & Sabin, 1997, s. 311). Sjukvården är en
viktig förutsättning för att människor med nedsatt hälsa ska ges samma
möjligheter som andra (se Daniels argument i kapitel 5).

Eftersom samhället har en plikt att tillgodose människors behov av sjukvård,
framhåller Daniels och Sabin att beslut som begränsar vilka behandlingar som
ersätts krävs av rättviseskäl av den anledningen att vi inte kan tillgodose alla
behov med begränsade resurser. De beslut som fattas av privata
försäkringsgivare kan leda till ökad rättvisa, om de görs på rätt sätt. Enligt
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Daniels och Sabin bör beslut om vilka behandlingar som subventioneras vara
offentligt tillgängliga eftersom de är av moralisk art, oavsett om de fattas av
myndigheter eller privata företag (Daniels & Sabin, 1997, s. 312).

7.3. Rättvisa procedurer för prioriteringar

I det amerikanska systemet fattar privata försäkringsgivare beslut om vilka
medicinska teknologier som är säkra och effektiva och som därför bör ersättas.
Eftersom sådana beslut ofta leder till skiljaktigheter, är det enligt Daniels och
Sabin nödvändigt att tillämpa rättvisa procedurer för att kunna lösa dem. För att
hantera konflikter av den typen tillåter vissa försäkringsbolag patienter som vill
ha en behandling med tveksam effekt att lägga fram sin önskan inför en panel
med medicinska specialister, som är oberoende av försäkringsbolaget. För
försäkringsbolagens del är det viktig att se till att patienterna har en korrekt bild
av en behandlings risker och fördelar. Genom att ge patienterna en möjlighet att
få sin sak prövad av medicinska experter, vill man ge upphov till en bättre
diskussion med patienterna. Daniels och Sabins hävdar att det kan finnas
moraliska skäl för en policy, som tillåter patienterna att vara med och besluta om
sin behandling. Så länge det finns indikationer på att en behandling kan vara
effektiv, kan det vara paternalistiskt av försäkringsbolagen att inte ge patienterna
möjlighet att prova den även om den är riskfylld (Daniels & Sabin, 1997, s. 315-
317).

Enligt Daniels och Sabin finns det hållbara skäl både för att subventionera
behandlingar med osäker effekt för patienter med livshotande sjukdomar och för
att prioritera behandlingar med säker effekt. Den förstnämnda strategin kan
motiveras utifrån respekten för patienternas autonomi och den andra utifrån en
strävan att hushålla med resurserna för att kunna maximera hälsoeffekterna för
befolkningen som helhet. Daniels och Sabin menar att det behövs en rättvis
procedur för att kunna lösa denna typ av moraliska konflikter. De diskuterar ett
ytterligare fall där det finns betydande moraliska skiljaktigheter, nämligen i
vilken utsträckning vi ska prioritera de patienter som är sjukast. Daniels och
Sabin beskriver två extrema strategier: maximinstrategin enligt vilken vi alltid
ska maximera det sämst tänkbara fallet vilket leder till att vi bör prioritera de
sjukaste patienterna och maximeringsstrategin enligt vilken vi alltid ska
prioritera den behandling som ger störst total nytta. Daniels och Sabin menar att
de flesta människor intar ståndpunkter, som befinner sig någonstans mittemellan
dessa extremer. De flesta skulle exempelvis inte prioritera att behandla de
sjukaste patienterna om det vore möjligt att för samma kostnad ge upphov till
betydligt större total nytta genom att behandla en större grupp av mindre sjuka
patienter. Om den totala nyttan av behandlingen för den friskare patientgruppen
bara är något bättre än den totala nyttan av behandlingen för den sjukare
patientgruppen, skulle de flesta dock välja att behandla den sjukare gruppen.
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Daniels och Sabin framhåller att vi inte kan förväntas inom en överskådlig
framtid att uppnå en konsensus om ett antal abstrakta principer, som ska styra
alla prioriteringar. Rättvisa procedurer är därför en bättre grund för
prioriteringar än abstrakta och generella principer (Daniels & Sabin, 1997, s.
319-322).

7.4. Villkor för rättvisa procedurer

Daniels och Sabin beskriver fyra olika villkor för att beslutsprocedurer om
sjukvårdssubventionering ska kunna uppfattas som rättvisa:

1. Beslut om huruvida nya teknologier ska ersättas och deras rationella grunder måste vara
offentliga.

2. De rationella grunderna för beslut om subventionering ska bidra med en rimlig tolkning
av hur organisationen på det mest effektiva sättet ska tillgodose en befolknings
hälsobehov i situationer där resurserna är begränsade. Att tolkningen är rimlig innebär
att den hänvisar till skäl och principer som accepteras som relevanta av personer, vilka
eftersträvar villkor för samarbete som är ömsesidigt rättfärdiga.

3. Det måste finnas mekanismer för att ifrågasätta beslut om subventionering, vilka
innefattar möjligheten att revidera beslut i ljuset av ytterligare bevis och argument.

4. Det måste finnas antingen en frivillig eller en offentlig reglering av beslutsprocesser för
att se till att villkor 1-3 uppfylls (Daniels & Sabin, 1997, s. 323).

Den grundläggande tanken bakom dessa villkor är att privata försäkringsbolags
lösningar på prioriteringsfrågor ska bli föremål för en offentlig debatt om hur de
gemensamma resurserna på bästa sätt ska användas för att befrämja
befolkningens hälsa. Daniels och Sabin hävdar att generella rättviseprinciper av
de slag som utarbetats i länder med offentlig sjukvårdsfinansiering, exempelvis i
Sverige, inte på ett adekvat sätt kan hantera prioriteringsproblem i enskilda fall.
Istället bör rättvisa procedurer utformas för att möjliggöra rättvisa prioriteringar
från fall till fall. Åtminstone på mikronivå är procedurer mer användbara än
principer (Daniels & Sabin, 1997, s. 323-325).

Daniels och Sabin hävdar att villkoret att de rationella grunderna för beslut om
subventionering ska vara offentliga är viktigt för att privata försäkringsbolag ska
kunna rättfärdiga sina beslut. Genom att ett bolag tydliggör vilka skäl de har haft
för ett visst beslut kan de visa att de fattat liknande beslut vid andra tillfällen,
vilket är ett nödvändigt krav för rättvisa prioriteringar. Daniels och Sabin tar upp
ett exempel där försäkringsbolag vägrat att subventionera behandlingen med
tillväxthormon för barn som förväntas bli mycket korta. Ett viktig motiv var att
extrem kortväxthet inte kan uppfattas som en sjukdom och att försäkringsbolag
därför inte kan vara skyldiga att subventionera någon behandling. Genom att
tydliggöra ett sådan skäl menar Daniels och Sabin att det blir möjligt för
försäkringsbolag att rättfärdiga sitt beslut genom att visa att de i andra fall där
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det gällt behandling för tillstånd som inte kan betecknas som sjukdomar också
nekat rätten till subventionering (Daniels & Sabin, 1997, s. 326-327).

Enligt Daniels och Sabin bör försäkringsbolag kunna visa att det finns en
moraliskt relevant skillnad mellan olika fall om man i ett fall subventionerat en
behandling, men nekat i ett annat. Emellertid kan det i vissa fall vara berättigat
att frångå de principer man tidigare tillämpat, exempelvis genom att man
reviderar principen att man aldrig ska subventionera behandlingar för tillstånd
som inte kan betecknas som sjukdomar, men då måste man ge skäl för sin nya
policy. De övervägda omdömen som gjorts i tidigare fall bör normalt sett vara
utgångspunkten för framtida beslut, men det kan i vissa fall finnas anledning att
korrigera tidigare bedömningar. Genom att tydliggöra skälen för sina beslut kan
en organisation förbättra sitt beslutsfattande, menar Daniels och Sabin. Det blir
uppenbart om ett beslut är oförenligt med tidigare bedömningar. Genom att man
eftersträvar att de skäl som anges vid olika tillfällen överensstämmer med
varandra, kan man uppnå rättvisare beslut. Det leder också till mer
eftertänksamma bedömningar om man klargör sina skäl för ett visst beslut och
försäkrar sig om att de är relevanta. Dessutom kan försäkringsbolag bättre
övertyga allmänheten om att de handlar rättvist genom att offentliggöra de
rationella grunderna för sina beslut (Daniels & Sabin, 1997, s. 326-329).

Enligt det andra villkoret ska de rationella grunderna för beslut om
subventionering ge en rimlig beskrivning av hur organisationen på ett effektivt
sätt ska tillgodose befolkningens hälsobehov. För att ett finansieringssystem för
sjukvård ska vara rättfärdigt menar Daniels och Sabin att både finansiärer,
vårdgivare och patienter bör eftersträva det allmännas bästa. De hävdar att
strävan efter det allmännas bästa finns i vårdfinansiärers målformuleringar,
oavsett om de är privata eller offentliga. Vad gäller läkare och andra kliniskt
verksamma ingår det i deras yrkesmässiga plikter att eftersträva patienternas
bästa. Dessutom framhåller Daniels och Sabin att patienterna inte bara bör söka
efter att tillfredsställa sina egna vårdbehov, utan även eftersträva ett system som
erbjuder vård alla kan ha råd med (Daniels & Sabin, 1997, s. 329).

Enligt Daniels och Sabin räcker det inte med att klargöra att ett sjukvårdssystem
med god hushållning är en gemensam angelägenhet. Argumentationen för hur
ett sådant system bör se ut måste också uppfylla kravet att de skäl som läggs
fram kan accepteras av alla som eftersträvar ömsesidigt giltiga villkor för
samarbete. Daniels och Sabin framhåller att ett sådant krav är nödvändigt,
eftersom privata vårdfinansiärers inte kan ses som auktoriteter som endast har
att kungöra sina beslut. För att vara legitima måste de eftersträva att medborgare
frivilligt följer deras beslut och därför måste de bjuda in medborgarna i
beslutprocessen. De privata vårdfinansiärerna måste gå i dialog med medborgare
med olika moraliska övertygelser. Skälen som anges måste bygga på en respekt
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för den moraliska mångfalden hos dem som påverkas av besluten. Patienterna
måste uppfatta dem som relevanta och lämpliga. Enligt Daniels och Sabin måste
samma krav också ställas på de argument som patienterna anför (Daniels &
Sabin, 1997, s. 329-330).

Som ett exempel på ett skäl som inte kan anses vara relevant anger Daniels och
Sabin de skäl som en religiös person skulle kunna ange för att alla behandlingar
bör provas även om de inte har någon bevisad effekt. Om en sådan önskan
bygger på en religiös övertygelse att ett mirakel kan inträffa, kan det inte
bedömas vara ett argument som alla kan acceptera. Daniels och Sabin menar att
personen i fråga måste inse att de skäl han eller hon anför saknar relevans för
dem, som inte delar hans eller hennes religiösa övertygelse. Som en kontrast till
denna typ av skäl nämner författarna de anledningar, som presenterades i det
ovannämnda exemplet om tillväxthormon. Skälet att endast behandlingar för
sjukdomstillstånd bör ersättas är kontroversiellt, men det är likväl ett argument
som bör kunna accepteras av alla. Enligt Daniels och Sabin är principen att inte
subventionera behandlingar för annat än sjukdomstillstånd relevant och lämplig,
även om alla inte är överens om hur den bör tolkas och tillämpas. Att principen
missgynnar vissa är inget relevant skäl att ta avstånd från den, eftersom det
gäller alla prioriteringsprinciper. Dock är principen endast rättfärdig om den
tillämpas på ett konsekvent sätt (Daniels & Sabin, 1997, s. 331-333).

Daniels och Sabin framhåller att det andra villkoret kan motiveras utifrån en viss
demokratiteori. Enligt teorin om en ”reflekterande demokrati” (deliberative
democracy) är det viktigt att demokratiska beslut föregås av debatter och inte
endast rättfärdigas genom omröstningar. Daniels och Sabin tar avstånd från en
”aggregativ” syn på demokrati, vilken hävdar att demokratiska procedurer är
legitima av det enkla skälet att allas röster räknas lika i samband med
omröstningar. De menar att ett sådant sätt att rättfärdiga beslut inte är lämpligt
när moraliskt kontroversiella frågor står på spel. Istället är det önskvärt att
moraliska dispyter löses genom argumentation. Olika argument bör granskas
kritiskt och inte enbart vägas samman. Enligt en reflekterande syn på demokrati
bör beslut föregås av ett sökande efter argument alla kan enas kring. De skäl
som presenteras i debatten måste återspegla det faktum att alla parter söker efter
villkor för samarbete alla kan uppfatta som rimliga. När det gäller
grundläggande frågor om välfärd, kan människor inte förväntas acceptera
samarbetsvillkor som bygger på skäl de inte kan godta. Därför kan
argumentationen inte förutsätta kontroversiella religiösa, filosofiska eller
moraliska uppfattningar. Enligt Daniels och Sabin kan principerna för en
reflekterande demokrati också vara tillämpliga på företags handlingar. Om
företagen håller sig till argument som alla kan uppfatta som legitima, måste
också de som inte håller med om specifika beslut erkänna att de är rimliga
(Daniels & Sabin, 1997, s. 337-339).
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Enligt det tredje villkoret måste det finnas mekanismer för att ifrågasätta beslut
om subventionering. De flesta privata försäkringsbolag har också någon form av
procedur för konfliktlösning. Dessa procedurer bör enligt Daniels och Sabin ha
både en intern och en extern uppgift. Den interna uppgiften är att tillföra ny
information och nya argument till beslutsprocessen. De deltagare som varit
uteslutna från beslutet får en chans att göra sig hörda. Även om ett beslut inte
ändras p g a en omprövning, menar Daniels och Sabin att proceduren för
konfliktlösning likväl leder till ökad legitimitet om den tvingar fram en ny
bedömning av det ursprungliga beslutet. Den externa uppgiften är att koppla
konflikten till de mer omfattande sociala mekanismer som finns för att granska
prioriteringsbeslut. Procedurer för konfliktlösning möjliggör en offentlig
omprövning av ett beslut och dess bakomliggande policy. Daniels och Sabin
framhåller att procedurer för konfliktlösning kan reducera patienters behov av
att söka sig till domstolsväsendet för att få sin sak prövad (Daniels & Sabin,
1997, s. 340-341).

Enligt det fjärde villkoret måste det finnas antingen en frivillig eller en offentlig
reglering av beslutsprocesser för att se till att villkor 1-3 uppfylls. Om inte
företagen själva ser till att dessa villkor är uppfyllda, är offentliga regleringar är
nödvändiga, hävdar Daniels & Sabin (Daniels & Sabin, 1997, s. 343).

7.5. Sammanfattning

Daniels och Sabin diskuterar hur prioriteringar bör göras inom ramen för det
amerikanska systemet för sjukvård, som till stor del är privat finansierat. De
hävdar att de beslut om subventioneringar som fattas bör vara offentliga även
om de görs av privata företag eftersom de är av moralisk art. Enligt Daniels och
Sabin är diskursiva procedurer en bättre grund för prioriteringar än substantiella
och generella principer. Procedurer kan på ett bättre sätt hantera prioriteringar i
enskilda fall. Daniels och Sabin hävdar dessutom att rättvisa procedurer är att
föredra eftersom vi inte kan förvänta oss att människor skall kunna enas om
vissa generella principer.

Daniels och Sabin ställer upp vissa villkor för att beslutsprocedurer om
sjukvårdssubventionering ska uppfattas som rättvisa. Först och främst bör de
rationella grunderna för beslut om subventionering vara offentliga. Det är viktigt
för att kunna visa att försäkringsbolagen gjort konsekventa bedömningar från
fall till fall och att de därför handlat rättvist. Dessutom ska dessa rationella
grunder visa att organisationen eftersträvar att effektivt tillgodose befolkningens
hälsobehov. Argumentationen för detta bör vara rimlig i den mening att alla
inblandade ska kunna uppfatta de skäl som anges som relevanta. Enligt Daniels
och Sabin måste det också finnas mekanismer för att ifrågasätta beslut om
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subventionering. För att se till att de ovanstående tre villkoren uppfylls måste
det finns en reglering av beslutsprocesserna, antingen i privat eller offentlig regi.

8. EN JÄMFÖRELSE MELLAN PRIORITERINGS-
UTREDNINGENS ETISKA PRINCIPER OCH OLIKA
TEORETISKA PERSPEKTIV

I det här kapitlet kommer jag att jämföra Prioriteringsutredningens principer
med de teoretiska perspektiv som presenterats i föregående kapitel: ett
utilitaristiskt perspektiv, Norman Daniels’ liberala perspektiv, Daniel Callahans
kommunitariska perspektiv och Norman Daniels’ och James Sabins diskursiva
perspektiv.

8.1. Prioriteringsutredningens principer och ett utilitaristiskt
perspektiv

Enligt Prioriteringsutredningen skall kostnadseffektivitetsprincipen underordnas
människovärdesprincipen och behovs- eller solidaritetsprincipen. Utredningen
avvisar uttryckligen nyttoprincipen enligt vilken de behandlingar som ger störst
nytta. För utilitarister är nyttoprincipen istället det centrala. Man bör alltid välja
den behandling som till samma kostnad ger störst nyttotillskott. (Med nytta
avses här patientnytta och inte samhällsnytta i snäv mening.)

Utifrån ett utilitaristiskt perspektiv kan man ibland komma till slutsatser som
stämmer överens med Prioriteringsutredningens behovs- eller solidaritetsprincip,
men i andra situationer kan utilitaristiska principer vara oförenliga med denna
princip. Enligt behovs- eller solidaritetsprincipen skall alltid patienterna med de
svåraste sjukdomarna prioriteras. Enligt utilitarismen kan det vara rätt att
prioritera de svårast sjuka i de fall då en sådan behandling skapar störst nytta,
men i andra situationer kan det vara moraliskt riktigt att prioritera patienter med
lindriga sjukdomar om sådan behandling är mer kostnadseffektiv. Det kan vara
rätt att prioritera patienter med lunginflammation framför patienter med
lungcancer om man för samma kostnad kan behandla betydligt fler patienter
med lunginflammation och att nyttotillskottet för denna behandling därmed blir
större.

Enligt behovs- eller solidaritetsprincipen skall man dessutom särskilt
uppmärksamma svaga grupper, som har svårt att tillvarata sina rättigheter. I
vissa situationer kan behandlingen av sådana grupper vara mest kostnadseffektiv
och därmed förenlig med utilitarismen. I andra situationer kan det vara mycket
kostnadskrävande att behandla exempelvis åldersdementa och gravt psykiskt
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störda trots att behandlingen inte leder till några större nyttotillskott. En
utilitarist kan i sådana fall ha anledning att prioritera patienter med lindriga
sjukdomar som är billiga att behandla. I vissa situationer kan det vara möjligt att
behandla ett stort antal patienter med magsår till samma kostnad som
behandlingen för en kroniskt schizofren patient. I så fall skulle nyttotillskottet
för den förra behandlingen antagligen vara betydligt större än för den senare och
den skulle därför väljas av en utilitarist. Å andra sidan, om vi följer behovs- eller
solidaritetsprincipen innebär detta att vi inte alls skall ta hänsyn till patientnyttan
(dock måste en åtgärd vara verksam för att det skall finnas behov av den), vilket
kan medföra orimligt höga kostnader för små hälsovinster.

I debatten om utilitarism och rättvisa sägs det ibland att utilitarismen kommer att
leda till en rättvis fördelning p.g.a. avtagande marginalnytta, d v s att
nyttotillskottet som någon upplever för varje ytterligare enhet av en vara blir
mindre. Enligt teorin om avtagande marginalnytta blir nyttotillskottet för varje
ytterligare behandlingskrona mindre och mindre för en patient. En patient med
ryggsmärta som går till en sjukgymnast blir kanske väsentligt bättre efter 5
gånger, medan varje ytterligare behandlingstillfälle efter det ger upphov till en
mindre och mindre förbättring. Enligt teorin om avtagande marginalnytta vore
det ofta fel att ge mycket vård till ett litet antal patienter eftersom det totala
nyttotillskottet antagligen hade blivit större om man fördelat sjukvården till
flera. Teorin om avtagande marginalnyttan tycks tala för att utilitarismen ofta är
oförenlig med behovs- eller solidaritetsprincipen. I många fall leder det till
större totalt lyckotillskott att behandla även lindrigt sjuka patienter än att alltid
prioritera de svårast sjuka eller svaga patientgrupper.

Som nämnts i kapitel 4 finns det ett antal olika varianter av utilitarismen som
leder till delvis olika konsekvenser. Dock är det svårt att uttala sig om huruvida
någon av dessa former generellt sett är mer oförenlig med behovs- och
solidaritetsprincipen än andra, eftersom det kräver omfattande beräkningar som
är svåra att utföra. Om man exempelvis följer handlingsutilitarismen istället för
regelutilitarismen skall man avgöra från fall till fall om en svårt sjuk patient
skall behandlas istället för en lindrigt sjuk, medan man enligt regelutilitarismen
bör välja att handla utifrån en generell regel som säger att man antingen alltid
skall prioritera svårt sjuka framför lindrigt sjuka eller tvärtom beroende på vilket
som leder till störst nytta. I vissa fall kan det leda till större nyttotillskott per
behandlingskrona att prioritera lindrigt sjuka och i andra fall tvärtom. Det skulle
kräva omfattande och svåra beräkningar för att fastställa vilken generell regel
som bör följas och det kan dessutom ändras över tiden.

En viktig skillnad mellan Prioriteringsutredningen och utilitarismen är att den
förra är sjukdomsorienterad och den senare nytto- eller välfärdsorienterad.
Utredningen prioriterade utifrån vilka sjukdomar som är allvarligast och tog inte



43

hänsyn till andra former av lidande som inte är orsakade av någon sjukdom, men
likväl skulle kunna lindras av hälso- och sjukvården. Det gjorde att utredningen
rangordnade exempelvis ofrivillig barnlöshet ganska lågt. Enligt utilitarismen
kan dock tillstånd som inte är orsakade av sjukdomar prioriteras högt om
behandlingen av dem är billig i förhållande till det lyckotillskott behandlingen
ger upphov till.

8.2. Prioriteringsutredningens principer och Daniels’ liberala
jämlikhetsperspektiv

Daniels’ teori om prioriteringar skiljer sig från Prioriteringsutredningen först
och främst genom att han förutsätter en objektiv behovsteori. Daniels skiljer
mellan ”levnadsförloppsbehov” och tillfälliga behov.  De förra är de behov alla
människor har antingen under hela livet eller under en viss del av livet alla
måste passera, exempelvis behov av föda och kläder. Om de inte uppfylls kan vi
inte fungera på ett sätt som är normalt för individer av vår art. Enligt Daniels
kan ”levnadsförloppsbehov” objektivt fastställas. Prioriteringsutredningen å sin
sida utgår från ett behovsbegrepp som både har en objektiv och en subjektiv
aspekt. Man skiljer mellan hälsorelaterade behov som avser behov av åtgärder
för att bli botad och livskvalitetsrelaterade behov som avser behov av åtgärder
för symptomlindring och omvårdnad.

Daniels har även en mer objektiv syn på hälsa och sjukdom än
Prioriteringsutredningen. Han definierar hälsa som avsaknad av sjukdom och
sjukdom som avvikelser från den naturliga funktionella organismen hos en
typisk medlem av en art. Utredningen har en mer holistisk syn på hälsa, som
utgår från WHO’s idealbegrepp enligt vilket hälsa är mer än frånvaro av
sjukdom. Dessutom förordar man både ett medicinskt och ett psykiskt
sjukdomsbegrepp. Det medicinska sjukdomsbegreppet definieras utifrån
förändringar i organens struktur och funktion och tycks i stor utsträckning
sammanfalla med Daniels’ sjukdomsbegrepp. Det psykiska sjukdomsbegreppet
däremot utgår från lidande och andra upplevelser av sjukdom.

Vidare menar Daniels att en viktig grund för prioriteringar är att sjukvård ska
bidra till att återställa människors normala funktionsduglighet. Enligt Daniels är
ett funktionssätt som är normalt för människosläktet moraliskt viktigt eftersom
det gör att vi kan välja mellan olika möjligheter. Hans syn på prioriteringar utgår
från begreppet ”normalt möjlighetsomfång”. Det normala omfånget av
möjligheter för ett givet samhälle är den uppsättning livsplaner förnuftiga
personer tenderar att konstruera för sig själva. Sjukdomar kan kraftigt begränsa
en individs möjligheter. Eftersom samhället har en skyldighet att garantera alla
individer lika möjligheter, menar Daniels att alla bör ha rätt till sjukvård som
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återställer deras normala funktionsduglighet. Dessutom bör behandlingen av de
sjukdomstillstånd, som mest begränsar en individs möjligheter prioriteras.

Daniels ståndpunkt verkar delvis vara förenlig med Prioriteringsutredningens
behovs- eller solidaritetsprincip. Daniels håller med om att allvarliga
sjukdomstillstånd ofta bör prioriteras, eftersom de mest begränsar en individs
möjligheter. Det är viktigare att behandla magsår än fotsvamp, eftersom det
hämmar individer mer. Detta gäller även om behandlingen för fotsvamp är billig
och därför ger upphov till ett högre nyttotillskott per behandlingskrona. I detta
avseende är Daniels’ teori mer förenlig med behovs- eller solidaritetsprincipen
än utilitarismen. En viktig skillnad mellan Prioriteringsutredningen och Daniels’
perspektiv är dock att Daniels teori inte kan motivera behandlingen av svaga
patientgrupper såsom åldersdementa och gravt psykiskt störda, eftersom deras
möjligheter inte kan förbättras så mycket genom behandling. Enligt Daniels
måste sådan behandling motiveras på andra grunder än av rättviseskäl och det
ligger därmed utanför hans teori.

Daniels hävdar till skillnad från Prioriteringsutredningen att åldersprioriteringar
kan vara legitima. Prioriteringsutredningen jämställer prioriteringar med
avseende på ålder med prioriteringar med avseende på social status och hävdar
att samtliga dessa typer av prioriteringar är diskriminerande. Enligt Daniels
finns det emellertid en väsentlig skillnad mellan prioriteringar baserade på ålder
och prioriteringar baserade på exempelvis kön, eftersom alla medborgare är eller
har varit unga och de flesta förr eller senare blir gamla. Daniels framhåller att
prioriteringar mellan åldersgrupper i själva verket kan ses som prioriteringar
mellan olika stadier i medborgarnas livsförlopp.

Enligt Daniels skulle förnuftiga planerare under en ”okunnighetens slöja”, som
döljer deras ålder, föredra en fördelning av sjukvård som förbättrar deras
chanser att uppnå en normal livslängd framför en fördelning som minskar deras
chans att uppnå en normal livslängd, men som ökar chansen att leva ytterligare
längre när den normala livslängden är uppnådd. Den förstnämnda fördelningen
skulle kunna bli resultatet av en fördelningsplan enligt vilken man bortprioriterar
sjukvård för äldre, medan den sistnämnda fördelningen skulle kunna vara en
konsekvens av en fördelningsplan enligt vilken alla oavsett ålder har rätt till
samma sjukvård. Om man exempelvis erbjöd dialys endast till patienter under
80 år skulle man kunna spara resurser, som skulle kunna gå till att behandla
patienter under denna ålder. Resultatet skulle bli att fler individer fick uppleva
sin 80-årsdag. Om dialys gavs till alla patienter oavsett ålder, skulle chansen för
patienter över 80 att uppleva sin 85-årsdag öka. Samtidigt skulle man bli
tvungen att skära ned på vården för patienter under 80, vilket skulle resultera i
att färre individer blev 80.
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8.3. Prioriteringsutredningens principer och Callahans
kommunitariska perspektiv

Callahans syn på prioriteringar är oförenlig med Prioriteringsutredningens
människovärdesprincip och dess behovs- och solidaritetsprincip. Utredningen
framhåller att alla människor har lika rätt till sjukvård och att de med svårast
sjukdomar och sämst livskvalitet bör prioriteras. Prioriteringsutredningen tar
uttryckligen avstånd från prioriteringar med avseende på ålder. Till skillnad från
Prioriteringsutredningen menar Callahan att samhället i situationer då resurserna
är knappa har begränsade plikter mot patienter som uppnått en normal livslängd.
Denna patientgrupp har haft tid på sig att realisera de möjligheter livet erbjuder.
Därför menar Callahan att samhället inte någon moralisk plikt att erbjuda dem
livsförlängande behandling. Det enda undantaget är patienter som efter
medicinska åtgärder kan räkna med ytterligare några goda år. Dessa har enligt
Callahan rätt till behandling som kan förlänga livet. Behandlingen för övriga
patienter som uppnått en naturlig livslängd bör framför allt bestå i smärtlindring.

Prioriteringsutredningen tillägger visserligen att man måste ta hänsyn till vilka
behandlingar äldre patienter kan tolerera och dra nytta av. Även om man tar
detta tillägg i beaktande finns det dock en tydlig skillnad mellan utredningen och
Callahans ståndpunkt, eftersom Callahan menar att gamla patienter i situationer
då prioriteringar är nödvändiga bör nekas vissa typer av medicinska åtgärder
även om de skulle kunna göra viss nytta.

Prioriteringsutredningen poängterar att särskild hänsyn bör tas till patienter som
har svårt att tillvara sina rättigheter, däribland åldersdementa. Callahan menar å
sin sida att samhället har mycket begränsade skyldigheter mot gamla patienter
med gravt nedsatt fysisk och mental status. Åldersdementa har enligt Callahan i
hög grad förlorat de egenskaper som gör att de kan betecknas som personer,
nämligen förmågan att resonera, att ha känslor och att kunna relatera till andra.
Eftersom samhället inte bör lägga ned en stor del av sina resurser på denna
patientgrupp, bör de inte ges någon mer omfattande behandling. Patienter i ett
tillstånd som Callahan betecknar som ”permanent vegetativt” bör exempelvis
endast ges minimal omvårdnad. För dessa patienter är det moraliskt legitimt att
upphöra med artificiell näringstillförsel. För patienter med svår demens är det
endast berättigat med smärtlindrande behandling.

8.4. Prioriteringsutredningens principer och Daniels’ och Sabins
diskursiva perspektiv

Till skillnad från Prioriteringsutredningen menar Daniels och Sabin att
prioriteringar bör baseras på diskursiva procedurer istället för på generella
principer. Frågan huruvida en viss prioritering är rättvis eller inte skall inte
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avgöras utifrån om den är förenlig med vissa principer, utan utifrån om den är
ett resultat av vissa diskursiva procedurer. Enligt Daniels och Sabin kan inte
generella rättviseprinciper hantera prioriteringsproblem i enskilda fall på ett
tillfredsställande sätt. De menar dessutom att rättvisa procedurer är att föredra
eftersom vi inte kan förvänta oss att människor skall kunna enas om vissa
generella principer.

Enligt Prioriteringsutredningen skall alltid de med störst behov prioriteras. Man
tar uttryckligen avstånd ifrån att man skall prioritera lättare besvär om
behandlingen av dem ger större nytta i förhållande till kostnaden.
Prioriteringsutredningens behovs- eller solidaritetsprincip motsvarar det som
Daniels och Sabin kallar för maximinstrategin, d v s att man alltid skall
maximera det sämst tänkbara utfallet genom att prioritera de som är sjukast.
Daniels och Sabin hävdar att man inte generellt kan välja en maximinstrategi
istället för en maximeringsstrategi enligt vilken den behandling som ger störst
nytta skall väljas. De framhåller att de flesta människor intar ståndpunkter, som
befinner sig mittemellan dessa extremer. Vi kan inte förvänta oss inom en
överskådlig framtid att uppnå konsensus om dessa eller andra generella
principer. Istället menar Daniels och Sabin att det är bättre att fatta beslut om
prioriteringar från fall till fall genom att använda sig av vissa procedurer.

8.5. Slutsatser

Det finns tydliga skillnader mellan samtliga teoretiska perspektiv och
Prioriteringsutredningens principer. Utilitarismen är oförenlig med behovs- eller
solidaritetsprincipen, eftersom den leder till att man skall prioritera de
medicinska åtgärder som ger störst nyttotillskott. Enligt utilitarismen finns det
inte någon anledning att i alla situationer välja att behandla de sjukaste
patienterna eller att ta särskild hänsyn till svaga patientgrupper. Utilitarismen
utmanar Prioriteringsutredningens definitiva rangordning av behovs- eller
solidaritetsprincipen före kostnadseffektivitetsprincipen. Frågan är om behov
alltid skall prioriteras före kostnadseffektivitet.

Daniels’ liberala perspektiv medger att man i vissa situationer bör prioritera de
sjukaste patienterna, eftersom han menar att det är viktigast att behandla de
tillstånd som mest begränsar en individs möjligheter. I detta avseende är hans
teori förenlig med utredningens principer. Daniels teori ger oss dock inget skäl
för att behandla kroniskt sjuka individer. Dessutom hävdar Daniels till skillnad
från Prioriteringsutredningen att det kan vara moraliskt legitimt att bortprioritera
äldre patienter.

Callahans teori är oförenlig med Prioriteringsutredningens
människovärdesprincip och dess behovs- och solidaritetsprincip. Han menar att
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samhället i de flesta fall inte är skyldigt att ge patienter som har uppnått en
normal livslängd någon livsförlängande behandling. Dessutom hävdar Callahan
att gravt dementa äldre patienter bara har en mycket begränsad rätt till sjukvård.

Både Daniels’ och Callahans debattinlägg väcker frågor om hälso- och
sjukvårdens uppgift i ett välfärdssamhälle. Bör vi till varje pris förlänga livet på
dem som redan har uppnått en hög ålder eller istället underlätta för yngre att
uppnå samma höga ålder? Frågan om hälso- och sjukvårdens uppgift är
fundamental vid diskussioner om fördelningen av hälso- och sjukvårdens
resurser och bör bli föremål för vidare debatt.

Daniels och Sabin tar i sin artikel avstånd från den typ av generella och
substantiella principer, som Prioriteringsutredningen har presenterat. Istället
menar de att prioriteringar bättre kan avgöras genom att diskursiva procedurer
tillämpas från fall till fall. Daniels och Sabin lyfter fram frågan om procedurella
former av rättvisa bör vara utgångspunkten för prioriteringar inom hälso- och
sjukvården. Det ökade intresset för att utforma rättvisa procedurer, t. ex. i form
av en medborgarjury eller andra former av medborgarinflytande, utgör en
utmaning mot Prioriteringsutredningens etiska perspektiv.

Med hänsyn till den debatt som presenterats är frågan om
Prioriteringsutredningens etiska plattform behöver omprövas på lite sikt.
Framför allt utgör förslaget om rättvisa procedurer ett möjligt alternativ till
utredningens synsätt, ett förslag som behöver analyseras ytterligare.
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