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I januari 2017 tog jag över föreståndarskapet för Priorite-
ringscentrum, en spännande utmaning och just en utma-
ning med tanke på den roll min företrädare, Per Carlsson, 
har spelat för prioriteringsområdet inom svensk hälso- och 
sjukvård. Hans betydelse för att lyfta prioriteringsfrågorna 
på olika nivåer inom hälso- och sjukvården, inte minst på 
myndighetsnivå, har varit ovärderlig och bidragit till Priori-
teringscentrums relevans för praktiskt prioriteringsarbete i 
Sverige. Som ny föreståndare är det min ambition att verka 
i hans anda framöver och försöka bidra till att Prioriterings-
centrum även fortsättningsvis kan vara relevant för svenska 
hälso- och sjukvårdsprioriteringar på olika nivåer genom 
både teoretisk och praktisk kunskapsutveckling. 

Under 2017 har ett fl ertal prioriteringsutmaningar upp-
märksammats i media och diskuterats i olika forum. Det 
nationella rådet för nya terapier (NT-rådet) har satt fokus 
på en hel del utmaningar både när det gäller läkemedels-
området men även inom medicin-teknikområdet. Detta 
har i sin tur genererat nya projekt för Prioriteringscentrum 
kring sådant som om det fi nns en etisk skillnad mellan att 
avbryta respektive inte sätta in behandling och om det går 
att etiskt motivera en nivå för minsta relevanta patientnytta. 
Vid årets Almedalsvecka anordnade Prioriteringscentrum 
och Smer en intressant diskussion med företrädare för olika 
berörda aktörer kring frågan om att avbryta respektive att 
inte sätta in behandling, som visade att detta är en reell 
problematik där vi behöver hitta framtida lösningar. Inom 
läkemedelsområdet pågår även utredning kring framtida 
fi nansiering, subvention och prissättning och i delbetän-
kandet som presenterades i slutet av året fi ck Prioriterings-
centrum möjlighet att bidra med en kort utredning kring 
medborgares och hälsoprofessioners syn på dessa frågor. 

En annan utmaning som lyftes under 2017 var de nya di-
gitala aktörerna på hälso- och sjukvårdsområdet, som Kry 
och Min doktor, aktörer som erbjöd ökad tillgänglighet över 
nätet till tjänster som delvis tillhandahålls av primärvården. 
Samtidigt väckte de diskussion kring om de resurser som 
lades på dessa aktörer innebar en rimlig prioritering givet 
den etiska plattformen. Prioriteringscentrum deltog i dessa 
diskussioner vid ett seminarium i Almedalen. 

Hösten 2017 publicerades även den tredje revisionen av na-
tionell modell för öppna prioriteringar, en revisionsomgång 
där vi valde att sticka ut hakan och testa olika tolkningar av 
den etiska plattformen – något som bidrog till debatt och 
förslag på att Socialstyrelsen borde ta över administratio-
nen av modellen. Oaktat debatten visar detta på hur viktig 
nationell modell anses vara inom hälso- och sjukvården i 
Sverige. 

Under hösten anordnades också den nionde nationella prio-
riteringskonferensen, denna gång i Kalmar, under temat 
Vårdens prioriteringar – union eller konfl ikt? Konferensen 
var uppskattad och samlade ca 300 personer som fi ck ta del 
av ett varierat program kring prioriteringar. I programmet 
lyftes bland annat frågan kring hur den etiska plattformens 
rangordning ska tolkas, något som väckt debatt under de 
senare åren. Likaså diskuterades frågan kring hur vi ska för-
hålla oss till olika särintressen inom prioriteringsområdet, 
som patienter, profession och läkemedelsföretag – och om 
någon tar ansvar för allmänintresset eller helheten.

År 2017 publicerades även den första rapporten kring det 
systematiska arbete med prioriteringar som pågått en tid i 
Motala kommun, där alla förvaltningar inkluderas. Priori-
teringscentrum har bistått Motala kommun med kunskaps-
stöd och metodutveckling samtidigt som vi har studerat 
dem. Ett mycket intressant pilotprojekt inom ett nytt 
område.  

Året som gått 
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Det här gör vi

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för 
prioritering inom vård och omsorg.

Vi arbetar för att beslut och ställningstaganden som 
påverkar tillgång till vård och omsorg på alla nivåer ska ske 
utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Den centrala 
utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en 
rekommendation om större öppenhet vid prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och 
policyutveckling. Sedan år 2010 är Prioriteringscentrum en 
del av Linköpings universitet. Huvudfinansiärer är, förutom 
universitetet, staten genom Socialstyrelsen och Region 
Östergötland. 

Detta är vårt uppdrag:

• Medverka till utveckling av metoder som kan
användas vid öppna prioriteringar.

• Stimulera till en ökad medvetenhet och debatt om
öppna prioriteringar.

• Bedriva och stödja forskning om prioriteringar
inom vård och omsorg.

• Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och
praktisk vård och omsorg.

• Genomföra utbildningar och konsultinsatser.
• Bistå med kunskapsstöd till myndigheter och huvudmän.

Ett annat område där det finns stora prioriteringsutmaning-
ar är primärvården. Bland annat uppfattar en del företrä-
dare för primärvården att det är mycket svårt att säga nej 
till patienter, trots att man upplever vissa av de behov som 
patienter söker för som små och kanske sådant som snarare 
kan bli föremål för egenvård. För att möta den utmaningen 
inledde Prioriteringscentrum under året ett samverkanspro-
jekt med Region Skåne och ett av deras primärvårdsområde 
för att tillsammans arbeta för att utveckla stöd för att kunna 
genomföra systematiska prioriteringar. 

Inom primärvårdsområdet kommer också vår nya doktorand 
som anställdes under 2017, Suzana Holmér, att skriva sin 
avhandling. Hon kommer att samverka med primärvården 
i Region Östergötland och studera ett antal olika perspektiv 
på primärvårdens prioriteringsutmaningar.

Under året har vi även sett ständiga skriverier i media kring 
den svåra personalsituationen hos många vårdgivare, något 
som väckt frågan hur personalresurser ska betraktas ur ett 
prioriteringsperspektiv. Här har Prioriteringscentrum iden-

tifierat ett utvecklingsområde att jobba vidare med framöver.
I denna korta krönika finns inte möjlighet att nämna allt 
det som pågått vid Prioriteringscentrum under 2017 – men 
centrats engagerade medarbetare bidrar till en välfylld 
verksamhetsplan med ett flertal intressanta projekt som vi 
har arbetat vidare med under året och där vissa redovisas i 
denna verksamhetsberättelse. 

Avslutningsvis är det uppenbart att det finns en mängd 
prioriteringsutmaningar för svensk hälso- och sjukvård även 
framöver där Prioriteringscentrum kan bidra för att stödja 
beslutsfattare på olika nivåer i systemet. Därför välkomnar vi 
beskedet i skrivande stund om fortsatt förtroende från våra 
anslagsgivare under ytterligare tre år:  
Socialdepartementet/ Socialstyrelsen, Region Östergötland 
och Linköpings universitet.

Linköping, december 2017

Lars Sandman
Professor och föreståndare 
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Rapporter 2017

Karin Bäckman, Barbro Krevers

Motala kommun är den första kommun som i sitt övergripande budgetarbete på ett 
systematiskt sätt arbetat med att integrera riksdagens etiska principer och riktlinjer för 
prioritering med politiska mål och visioner. 

I den verksamhetsanalys som ingår i kommunens budgetarbete har kommunen utveck-
lat ett systematiskt prioriteringsarbete som omfattar alla förvaltningar, det vill säga 
inte enbart verksamheter som rör hälso- och sjukvård.

Kommunen har utvecklat prioriteringsarbetet med avsikt att bli en hållbar rutin in-
tegrerad i den befi ntliga budgetprocessen. Utvecklingen har skett stegvis i små för-
bättringscykler. På detta sätt har kunskap och lärande kontinuerligt byggts upp inom 
organisationen och arbetet har präglats av långsiktighet.

Prioriteringscentrum har aktivt deltagit i kommunens utvecklingsarbete.
Genom aktionsforskning har vi studerat utvecklingen av kommunens prioriterings-
arbete och samtidigt bidragit med kunskaps- och metodstöd. En viktig del har varit 
utvecklingen av gemensamma begrepp och prioriteringsverktyg.

Denna rapport beskriver de tre första årens uppbyggnad och genomförande av Motalas 
prioriteringsarbete. Rapporten innehåller också en analys av deras förbättringsarbete 
och implementering kopplat till denna utveckling.

2017:1 Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden 
− ett utvecklingsarbete i Motala kommun
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2017:2 Nationell modell för öppna prioriteringar inom 
hälso- och sjukvård 
− ett verktyg för rangordning
Prioriteringscentrum

Samtliga rapporter kan laddas ned från vår hemsida  
www.liu.se/prioriteringscentrum eller beställas i tryckt format 
genom att maila till prioriteringscentrum@liu.se 

Den här rapporten vänder sig till de som planerar att genomföra ett prioriterings-
arbete och behöver ett verktyg för att rangordna olika tillstånd och åtgärder i 
någon typ av mer övergripande resursfördelningssituation i linje med de riktlinjer 
för  prioriteringar som riksdagen har beslutat om.

Vi vet idag mycket mer om vilka frågor som kan uppstå vid tillämpningen av  
modellen än vad som kunde förutses när modellen togs fram. Olika aktörer tolkar 
riktlinjer från riksdagen om prioriteringar på olika sätt vilket gör att praxis kan 
skilja sig åt. 

För att leva upp till regeringens uttalande om behovet av en öppen diskussion 
kring prioriteringar och dess grunder har ambitionen hela tiden varit att model-
len ska omprövas och uppdateras i takt med vunna erfarenheter av att genomföra 
prioriteringsarbeten. Ambitionen med den revidering som nu genomförts är att 
öka vägledningen för tillämpningen av modellen genom att ta fasta på dessa erfa-
renheter.
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Övriga publikationer  
En del i Prioriteringscentrums uppdrag är att skriva artiklar och stimulera till 
debatt samt att bedriva forskning om prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
Här följer ett axplock.
Populärvetenskapliga artiklar
Broqvist M. (2017) Prioriteringar – en ständigt pågående aktivitet. Chefer & Ledare i Vården. 2017:2.

Rapporter
Davidson T. (2017) Undanträngning förebyggs genom medvetenhet. I Socialstyrelsen Standardiserade vårdförlopp i cancer-
vården. Lägesrapport 2017. Socialstyrelsen: Stockholm. 

Krevers B. (2017) Uppföljning av patientinvolvering i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hälso- och sjukvård. 
Publicerad på Prioriteringscentrums hemsida. 

Sandman L, Davidson T, Broqvist M, Nedlund A-C. (2017) Patienters, medborgares och vårdprofessioners syn på och förtro-
ende för läkemedelsprissättning, läkemedelssubvention och läkemedelsfinansiering inom ramen för offentligt finansierade 
välfärdssystem – en översikt med kommentarer utifrån den etiska plattformen. I SOU 2017:87 Finansiering, subvention och 
prissättning av läkemedel – en balansakt. Socialdepartementet: Stockholm.

Vetenskapliga artikar
Davidson T, Twetman S, Tranæus S, Nilsson M, Espelid I. (2017) Diagnostik av sekundärkaries – en kostnadseffektivitets-
analys. Tandläkartidningen 2017:11.  

Gustavsson, E & Juth, N. (2017). Principles of Needs and the Aggregation Thesis. Health Care Analysis. Doi: 10.1007/
s10728-017-0346-6.  

Sandman L. (2017). Prioritising, Ranking and Resource Implementation - A Normative Analysis. International Journal of 
Health Policy and Management.  
Doi:http://www.ijhpm.com/article_3432_2130c40949fce2620859654dd8907cfe.pdf

Tinghög G, Andersson D & Västfjäll D. (2017). Are individuals luck egalitarians? An experiment on the influence of brute and 
option luck on social preferences. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00460

Wiss J, Levin L-Å, Andersson D & Tinghög G. (2017). Prioritizing rare diseases: Psychological effects influencing medical 
decision making. Medical Decision Making. DOI: 10.1177/0272989X17691744
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Medverkan i svenska och internationella konferenser 

I januari medverkade Lars Sandman på HTAi Policy fo-
rum i Barcelona. I sin presentation lyfte han vikten av 
att se etiska principer som något fastare än bara uppfatt-
ningar och att försöka hitta ett antal mer grundläggande 
principer att utgå ifrån.

I mars talade Thomas Davidsson om hälsoekonomiska 
utvärderingar inom tandvård på 6:e nationella hälsoeko-
nomiska konferensen, SHEA, arrangerad av vår avdelning,
Avdelningen för hälso- & sjukvårdsanalys.

I april pratade Lars Sandman vid Nordic Uro Gyneacology 
Association i Reykjavik, vilket väckte intressanta reflektio-
ner kring hur man värderar svårighetsgraden hos kvinnor 
med långvarig urininkontinens.

I maj gav Thomas Davidson en presentation på temat häl-
soekonomi inom tandvården för cirka 200 privattandlä-
kare i Stockholm under Privattandläkardagen 2017. Stort 
intresse visades och alla var överens om det ökade behovet 
av hälsoekonomiska studier som prioriteringsunderlag 
inom tandvården. 

I juni pratade Lars Sandman om etiska skäl för patient-
medverkan vid utvärdering och prioritering av hälso- och 
sjukvårdsteknologier vid HTAi konferensen 2017 i Rom.

I juni deltog Lars Sandman i en workshop om åldersbe-
stämning av unga migranter vid Europakommissionens 
Joint Centre for Resarch i Ispra. Frågan väcker en hel del 
viktiga etiska frågeställningar - även kopplade till priorite-
ring av hälso- och sjukvårdsresurser.

I juli deltog Lars Sandman i Almedalen i samtal kring di-
gitala vårdcentraler/vårdmöten som Kry och Min doktor 
och vilka prioriteringsutmaningar det kan ställa oss inför. 
Seminariet arrangerades av Statens medicinskt etiska råd. 

I september höll Barbro Krevers, Karin Bäckman och  
Thomas Davidsson en utbildningsdag för verksamhets-
företrädare och tjänstemän i Region Östergötland.

I september höll Lars Sandman en presentation om priori-
tering av livmodertransplantation utifrån den etiska platt-
formen vid 1st Congress of ISUTx i Göteborg.

 Prioriteringscentrum deltar löpande i vetenskapliga konferenser och håller  
 presentationer om prioriteringsrelaterade ämnen. 
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Är läkemedelsföretagen schyssta  som delar ut  
gratismediciner – eller är detta en form av oetisk  
marknadsföring som gör det svårt att prioritera i vården?

Almedalen, juli 2017

Den fjärde juli arrangerade Prioriteringscentrum tillsam-
mans med Smer ett seminarium där diskussionen handlade 
om att läkemedel idag erbjuds gratis eller till låga priser 
utanför processer för ordnat införande, i landsting/regioner.

Detta kan ses som positivt då patienter får tidig tillgång till 
medicin, men det kan även ses som ett sätt för företagen att 
skapa en efterfrågan som gör det svårt att prioritera eller 
skapar ojämlikhet.  

Bakgrund
Ibland ges patienter tidig tillgång till läkemedel genom 
att involveras i ”compassionate use programs” eller genom 
starkt rabatterad tillgång i väntan på beslut om ordnat in-
förande. Detta motiveras med att patienter inte bör undan-
hållas potentiellt verksam behandling av stora behov längre 
än nödvändigt. Samtidigt kan det ge upphov till en ojämlik 
situation när man i ordnat införande-processen säger nej till 
läkemedlet och tillkommande patienter inte får tillgång. 

Det finns en starkt etablerad etisk inställning att man inte 
bör ta ifrån en patient ett läkemedel som hen står på och att 
det finns en etisk skillnad gentemot att inte sätta in läke-
medlet för en patient som inte tidigare haft tillgång. 

Det kan även ses som ett sätt för läkemedelsindustrin att 
etablera läkemedlet på marknaden och därmed göra det 
svårare att säga nej. I seminariet diskuteras denna situation 
med företrädare från olika perspektiv.

Moderator 
Kjell Asplund, ordförande Smer.

Inledning
Lars Sandman gav en kort översikt av de relevanta fråge-
ställningarna och de etiska argumenten för och emot olika 
ställningstagande i relation till dessa frågor.

Panel
• Joakim Ramsberg, projektdirektör vid Vårdanalys,

huvudsekreterare i utredning om finansiering, subvention
och prissättning av läkemedel
• Karolina Antonov, analyschef LIF
• Jan Liliemark, professor, ledamot av NT-rådet, SBU
• Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L),
Stockholms läns landsting

• Anna-Lena Sörensson, riksdagsledamot (S), vice ord-
förande Socialutskottet, ledamot i Smer, utredare i Apoteks-
marknadsutredningen
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Vårdens prioriteringar 
− union eller konflikt?
Nionde nationella prioriteringskonferensen, oktober 2017
Engagerat, angeläget och inspirerande. Så kan man 
sammanfatta den nionde nationella prioriterings-
konferensen som arrangerades i Kalmar den 23-25 
oktober. Första dagen hölls ett förmöte med grundkurs 
i prioriteringskunskap och de två följande dagarna 
bjöds det på ett fullspäckat program med intressanta 
sessioner. Omkring 300 personer från hela landet 
hade tagit sig till konferensanläggningen Kalmarsalen 
för att uppdatera sig på området, träffa kollegor och 
utbyta erfarenheter.

Den nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats 
för personer som arbetar med prioritering inom vård och 
omsorg på olika sätt och fokuserar bland annat på meto-
der och arbetssätt, organisering av prioriteringsprocesser, 
rollfördelning mellan aktörer och lämpliga beslutsunder-
lag. Konferensen äger rum vartannat år och nu var det den 
nionde gången som arrangemanget gick av stapeln. För 
värdskapet i år svarade Landstinget i Kalmar län i samar-
bete med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. 
Moderator under konferensen var Christina Kennedy, 
chefredaktör på Dagens Medicin.

Bäst i klassen 
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid 
Linköpings universitet och föreståndare för Prioriterings-
centrum, inledde konferensen genom att ta med deltagar-
na på en snabb resa genom svensk prioriteringshistoria.  

Hans avstamp var att Sverige står sig väl internationellt. 
– Vi är bland de duktigaste i klassen, konstaterade han,
samtidigt som han lät de senaste årens många aktiviteter
växa fram på en alltmer prickig Sverigekarta.

– Det har hänt väldigt mycket sedan prioriteringsutred-
ningen kom 1995, både nationellt och lokalt. Och nu bör-
jar också kommunerna delta i arbetet, sa han.

En generell spaning var att det finns en aktiv diskussion 
kring prioriteringar i många länder. Sverige har dock 
kommit långt på många sätt i jämförelse med andra län-
der. Det är tydligt i relation till länder som t.ex. Tyskland 
där det fortfarande är tabu att överhuvudtaget prata om 
gränssättning i vården.
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Undviker att säga nej 
Konsten att säga nej i vården är något som allmänläkare 
Eva Arvidsson har erfarenhet av. Hon är forskare vid pri-
märvårdens FoU-enhet på Futurum i Region Jönköpings 
län, medarbetare vid Prioriteringscentrum och har dispu-
terat på en avhandling om prioriteringar i primärvården 
vid Linköpings universitet. Vid en plenarsession berättade 
hon hur vårdpersonalen hanterar dessa svåra situationer.

– Vi säger inte gärna nej rent ut till en patient. Nej är inte
precis ett positivt värdeord. Det är svårt att tala om re-
sursbrist eller ransonering. Istället gör vi vårt nej otydligt
och sveper in det i diffusa omformuleringar. Vi kanske
säger att behandlingen inte är nödvändig, att vi prövar den
senare eller att vi har ett annat alternativ, berättade Eva
Arvidsson.

Hon menade att det kan var svårt att göra systematiska 
prioriteringar i primärvården eftersom många patienter 
ofta har flera olika sjukdomar samtidigt som man måste 
ta hänsyn till.  

– Man kan inte utreda alla på grund av brist på resurser
och därför tvingas personalen till prioriteringar. Om man
inte har tänkt igenom hur detta ska göras, är det lätt att
akuta patienter går före och att kroniskt sjuka och äldre
trängs undan, sa hon.

Beslutsstöd för konkreta prioriteringar 
Ett exempel på hur man kan stödja medarbetarna i svåra 
prioriteringssituationer levererades från Region Jönkö-
pings län. Där har man tillsammans med Prioriterings-
centrum tagit fram ett beslutsstöd som används i samband 
med hjälpmedelsförskrivning. Hjälpmedelschef Lovisa 
von Goes berättade att beslutsstödet fått stor betydelse 
i den konkreta vardagen för arbetsterapeuter, fysiotera-
peuter och andra hjälpmedelsförskrivare inom vård och 
omsorg. 

– Anledningen till att vi behövde ett beslutsstöd var att
förskrivarna kunde komma i konflikt med patienter och
brukare. Det var svårt att förklara varför man var tvungen
att säga nej till vissa önskemål och man upplevde också att
prioriteringarna inte alltid blev rättvisa, berättade hon.

Beslutsstödet utgår från riksdagens etiska principer och 
riktlinjer för prioriteringar och består bland annat av en 
manual kopplat till ett strukturerat bedömningsformulär 
som fylls i tillsammans med patienten eller brukaren.

– På så sätt hjälper beslutsstödet också till att skapa dialog
och delaktighet, förklarade Lovisa von Goes.

Flera frågetecken vid satsning på e-hälsa 
Under prioriteringskonferensens två dagar arrangerades 
ett stort antal parallella seminarier. Deltagarna hade möj-
lighet att välja mellan 13 olika föreläsningar som handlade 
om allt från betydelsen av relationer och tillit i priorite-
ringsprocessen till att prioritera på olika samhällsnivåer 
när regionfrågan tog paus. Ett av seminarierna fokuserade 
på digitalisering och de nya e-hälsolösningarnas intåg i 
vård och omsorg.

– Förhoppningen är att e-hälsa ska bidra till ökad tillgäng-
lighet, delaktighet och jämlikhet utan att kostnaderna ska
öka, men hur detta ska gå till och vem som har hela över-
blicken återstår att se, sa Barbro Krevers, universitetslek-
tor vid Prioriteringscentrum.

Hon hänvisade till den e-hälsovision som regeringen och 
Sveriges kommuner och landsting har antagit, där det 
slås fast att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025. 
Men vad vet vi egentligen idag om de nya lösningarnas ef-
fekt, och hur ska de nya metoderna hanteras utifrån de tre 
prioriteringsprinciperna, frågade hon. 

Konferensen avslutades genom att värdskapet lämnades 
över till Stockholm läns landsting som blir värd för den 
tionde nationella prioriteringskonferensen 2019.

Texten är en kortversion av summeringen från konferen-
sen. Läs hela summeringen på:
https://liu.se/artikel/prioriteringskonferensen

• 
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Under 2017 har Prioriteringscentrum arbetat med många olika 
projekt. Här följer ett axplock.

Tredje upplagan av rapporten Nationell modell för 
öppna prioriteringar – ett verktyg för rangordning

Under 2017 har Prioriteringscentrum initierat fl era 
möten i samband med arbetet med att revidera rapporten 
om Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård. Denna gång har  viktiga sjukvårdsaktörer 
haft möjlighet att till exempel diskutera frågor som hur 
begrepp som störst behov, svåraste sjukdom ska förstås 
och vägas in vid prioritering.

I mötena har representanter från Sveriges Arbetstera-
peuter, Fysioterapeuterna, Läkarförbundet, Svenska 
Läkaresällskapet, Svenska Logopedförbundet, Akademi-
kerförbundet SSR, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterske-
förening, Socialstyrelsens riktlinjearbete, Statens medi-
cinetiska råd, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
Rådet för nya terapier (NT-rådet), Funktionsrätt Sverige 
samt projektledare för lokala prioriteringsarbeten i lands-
ting/regioner deltagit. 

Metod- och processtöd för att utveckla Region Öster-
götlands prioriteringsarbete samt uppföljning av 
Resursfördelningsprocessen

I Region Östergötland bedrivs sedan fl era år ett process-
arbete med att på strukturerat sätt ta fram och bereda un-
derlag för beslut om resurstillskott till nya eller förändrade 
vårdbehov, kallat Resursfördelningsprocessen. Avsikten 
är att på ett tydligt sätt knyta an till riksdagens principer 
och riktlinjer för öppna prioriteringar. Verksamhetsfö-
reträdare har i denna process möjlighet att ge förslag på 
vårdåtgärder för att möta nya eller förändrade vårdbehov. 
Förslagen ska på ett kortfattat och begripligt sätt beskrivas 
i en mall som bygger på prioriteringsprinciperna och dessa 
underlag ska vara begripliga. Inför politikernas resursför-
delningsbeslut diskuteras dessa underlag i ett forum som 
bl a består av berörda politiker, tjänstemän och alla verk-
samhetschefer.

Prioriteringscentrum bistår med löpande insatser i form 
av process- och metodstöd samt utbildning om priorite-
ringar till tjänstemän, politiker och verksamhetsföreträda-
re. Under 2017 har vi även bistått med stöd vid granskning 
av inlämnade förslag om resurstillskott från verksamhets-
företrädare. Uppföljning av regionens arbete pågår samti-
digt genom följeforskning, för kommande publikation.

Aktuella projekt under 2017



1515

Från rangordning till resursfördelning 

Under året har arbete pågått med att analysera och skriva 
en artikel om hur en rangordning ska omsättas i resursför-
delning. I litteraturen återfi nns ofta två olika idéer. En idé 
är att rangordningen ska omsättas i vikande resursfördel-
ning där högre rangordnade tillstånd-åtgärder får förhål-
landevis mer resurser än sådant som är lägre rangordnat. 
En annan idé är att man ska ge full resursförtäckning så 
länge resurserna räcker med början från det som är högst 
rangordnat, vilket innebär att man ransornerar och inte 
alls erbjuder det som ligger under gränsen för det som 
räcker till. En fråga är om det fi nns etiska skäl att välja 
någon av dessa två olika ideer. Projektet har publicerats i 
en artikel (se vetenskapliga publikationer).

Är det en etisk skillnad mellan att avbryta insatt be-
handling  eller aldrig sätta in behandling?

 I projektet med att undersöka om det fi nns någon etisk 
skillnad mellan att avbryta en insatt behandling eller att 
aldrig sätta in behandling undersöks om det fi nns norma-
tivt stöd för att göra en sådan skillnad eller om inte, huru-
vida det fi nns skäl att förändra praxis i samband med tidigt 
tillgång och endast lova tillgång under begränsad tid. 
Denna fråga diskuterades på ett seminarium i Almedalen 
(se tidigare avsnitt).

Projektet kommer att resultera i en vetenskaplig artikel 
2018.



16

Kunskapsspridning

• Motala Kommun
• Region Östergötland
• Västra Götalandsregionen
• Region Skåne
• Region Jönköpings län
• Landstinget Dalarna
• Västra Götalandsregionen
• Socialstyrelsen
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• NT-rådet
• SKL
• Folkhälsomyndigheten
• Etiska rådet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
• Almedalen
• Läkemedelsmarknadsdagen, Dagens Medicin
• Swedish Medtech
• Svensk förening för hälsoekonomi
• Privattandläkarna
• Malmö högskola
• Göteborgs universitet
• Uppsala universitet
• Linköpings universitet

En del i Prioriteringscentrums uppdrag handlar om att genomföra 
utbildningar, konsultinsatser och bistå med kunskapsstöd till 
myndigheter och regioner/landsting. 

Medarbetare Prioriteringscentrum 2017.
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Avhandling 2017 
Prioriteringsprojekt i Motala kommun
I Motala kommun pågår ett brett systematiskt priorite-
ringsarbete som en del i kommunens verksamhetsanalys 
inom alla förvaltningar. Prioriteringscentrum är 
engagerade i Motala kommuns arbete på flera sätt. 
Löpande under processen ges metodstöd och hjälp med 
praktisk metodutveckling av en modell för prioriteringar 
på primärkommunal nivå samt stöd vid implementering 
av prioriteringsarbetet. Parallellt sker även följeforskning 
genom uppföljningar av arbetet via enkätstudier, obser-
vationer och dokumentation av processen med hjälp av 
dessa och insamlade kommunala dokument relaterade till 
processen. Intressanta frågeställningar är t ex: Hur kopp-
las ett prioriteringsarbete till befintliga styr och lednings-
system (budgetarbete)? Hur planeras och genomförs ett 
sådant arbete? Vilka svårigheter och styrkor finns? 

Personcentrerad vård och prioriteringar 
- hur mångtydiga idéer sätts samman i
praktiken
Syftet med studien är att undersöka hur en mångtydig idé 
som ”personalisering” tolkas och realiseras av olika aktörer 
inom hälso- och sjukvården. ”Personalisering” är en idé, 
som liksom många andra idéer, sprids och cirkulerar inom 
hälso- och sjukvården. Studien bygger på dokument och 
intervjuer med olika nyckelaktörer som insamlas under 
hösten 2015 och våren 2016. Artikeln syftar till att visa 
olika typer av dilemman som ”personalisering” innebär i 
praktiken, och särskilt i prioriteringssammanhang. 

Psykologiska faktorer påverkar hur vi tar beslut om 
subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar. 
Detta visar en ny avhandling där Prioriteringscen-
trums medarbetare Johanna Wiss har undersökt prio-
riteringar av så kallade särläkemedel från flera olika 
perspektiv.

Behandlingar för sällsynta sjukdomar, så kallade särlä-
kemedel, har blivit en utmaning vid prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården. Att inkludera ett särläkemedel i 
högkostnadsskyddet gör å ena sidan att patienten får läke-
medel, men det kan tränga ut vård för andra patienter. Att 
inte inkludera ett särläkemedel leder å andra sidan till att 
svårt sjuka patienter blir utan behandling som eventuellt 
skulle ha hjälpt dem.

– Särläkemedel ställer frågan om prioriteringar på sin
spets. De är ofta väldigt dyra, samtidigt som patienterna
ofta är mycket sjuka. Oavsett om beslutsfattarna väljer
att subventionera ett särläkemedel eller inte, så ger det
upphov till en konflikt eftersom resurserna är begränsade,
säger Johanna Wiss, nybliven filosofie doktor och tidigare
doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid Lin-
köpings universitet.

I Sverige definieras sällsynta sjukdomar som sådana som 
drabbar färre än en per 10 000 personer. Men eftersom 
det finns så många sällsynta sjukdomar blir antalet männ-
iskor som har en ovanlig sjukdom stort när man lägger 
ihop dem.

Avhandlingen: Healthcare Priority Setting and Rare Di-
seases – What Matters When Reimbursing Orphan Drugs, 
Johanna Wiss, Linköping University Medical Disserta-
tions No. 1571. 

Texten är en nedkortat version. Läs mer om avhandlingen 
på:
https://liu.se/nyhet/lakemedel-for-sallsynta-sjukdomar-
en-svar-balansgang

Läkemedel för sällsynta sjukdomar − en svår balansgång

Kunskapsspridning

Medarbetare Prioriteringscentrum 2017.
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Medarbetare

Personer som under 2017 var anställda eller på annat sätt knutna till verksamheten: 

Karin Bäckman
Projektledare, samhällsvetare

Lars Sandman
Föreståndare Prioriteringscentrum och 
professor i hälso- och sjukvårdsetik

Gösta Andersson
Rådgivare, hälso- och sjukvårdsplanerare 
i Landstinget Dalarna

Eva Arvidsson 
Rådgivare, medicine doktor, 
allmänläkare

Mari Broqvist
Projektledare, doktorand, 
arbetsterapeut

Peter Garpenby
Projektledare, docent, statsvetare 

Erik Gustavsson
Doktorand, fi losof och medicinetiker

Barbro Krevers
Projektledare, docent, 
arbetsterapeut

Suzana Holmér
Doktorand, fysioterapeut

Ann-Charlotte Nedlund
Projektledare, fi losofi e doktor, statsvetare

Per Weitz
Rådgivare, överläkare i 
Landstinget Västmanland

Gustav Tinghög
Projektledare, biträdande professor,
nationalekonom

Eva Persson
Kommunikatör  

Thomas Davidson
Projektledare, docent, 
hälsoekonom

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom
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Styrelse

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse med representation av huvudmän och myndighetsföreträdare.

Taina Bäckström, avdelningschef, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen) (del av året)
Lars-Torsten Larsson, chef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen (del av året)
Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen) (ordförande del av året)
Catarina Engström, ordförande i HSN:s beredning för behovsstyrning, Region Östergötland
Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys, marknad och tandvård, TLV
Sofi a Traneus, chef för avdelningen Utvärdering och kunskapsluckor, SBU
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen (del av året)
Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Stefan Redéen, ledamot i HSN, Region Östergötland
Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Jan Liliemark, chef för avdelningen Utvärdering och upplysningstjänst, SBU

Den 13-15 september arrangerar Prioriteringscentrum  i samarbete med International 
Society in Health (ISPH) den internationella prioriteringskonferensen  i Linköping. 
Temat är ”Priorities in health: Ideas in practice ”.

Konferensen lockar deltagare från hela världen och äger rum vartannat år.

Vad händer under 2018?

Gästforskare från Nederländerna
Under september hade Prioriteringscentrum besök av gästforskaren Wija Oortwijn 
från Nederländerna. Hon forskar om hur man ska länka etiska principer till Health 
Technology Assessment (HTA).

 



Följ oss.
På webben, genom nyhetsbrevet PrioNytt 
samt på Facebook och Twitter.

www.liu.se/prioriteringscentrum

prioriteringscentrum@liu.se
facebook.com/prioriteringscentrum
twitter.com/prioc_liu


