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Den nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats för  
personer som arbetar med prioritering inom vård och omsorg på 
olika sätt och fokuserar bland annat på metoder och arbetssätt,  
etiska frågeställningar, organisering av prioriteringsprocesser,  
rollfördelning mellan aktörer och lämpliga beslutsunderlag.  
Konferensen äger rum vartannat år och nu var det den tionde gången 
som konferensen arrangerades. Temat för årets konferens var: 
”Vård efter behov – hur svårt ska det vara?”. Moderator på konferen-
sen var Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin.

Förmöte 
Konferensen startade upp med en grundkurs i prioriteringskunskap 
för de som ville uppdatera sig om riksdagens etiska plattform för 
prioriteringar. Att all användning av en resurs innebär att vi inte kan 
använda den till annat var ett centralt budskap som förmedlades.  
Ett annat sådant budskap var att hur svårt det än må vara måste  
jämförelser mellan olika typer av ohälsa göras om behovs-solidari-
tetsprincipen ska efterlevas. Grunder i hälsoekonomi samt olika  
verktyg och viktiga steg i en prioriteringsprocess presenterades också.  
De dryga hundra deltagarna vände sig sedan till varandra för att  
diskutera olika prioriteringsfall. Fallen problematiserade till exempel  
målsättningar i vården – hur bra ska vi må; hur ska vi värdera en 
värdefull fritid eller att vara mer självständig i vardagen? Bo kvar 
hemma eller klara ett arbete? Deltagarna fick även öva på att  
prioritera mellan nya och befintliga metoder inom tandvård.  
Dagen avslutades med en inbjudan till de som sitter med egna frågor 
kring prioritering och vill ha ytterligare fördjupning – Välkomna till 
en resursdag vid Prioriteringscentrum 10 mars 2020! 

Nordiskt förmöte
På tisdagskvällen var det dags för det nordiska nätverket att samlas. 
Trots en sen tid så samlades drygt 40 personer till möte.  
Mötet inleddes med en presentation av Hege Wang från norska  
Helsedirektoratet som berättade om den senaste norska  
prioriteringsutredningen kring primärvårdens verksamhet.  
Den stora skillnaden gentemot de övriga norska prioriteringsriktlin-
jerna är att man har lagt till en aspekt som berör ”mestring” – mot-
svarande det svenska begreppet bemästra eller coping – det vill säga 
hur man klarar att hantera sitt kroniska sjukdomstillstånd. Detta ska 
vägas in vid prioriteringar, jämte nytta, svårighetsgrad och resursan-
vändning. 

Vård efter behov − hur svårt ska det vara? 
Prioriteringskonferensen som arrangerades tillsammans med Region Stockholm på City  
Conference Centre Stockholm den 19-21 november bjöd på många presentationer, diskussioner 
och erfarenhetsutbyten. Första dagen var det förmöte med grundkurs i prioriteringskunskap 
och de två följande dagarna bjöds det på ett fullspäckat program med intressanta sessioner. 
Drygt 330 personer från hela landet kom för att uppdatera sig inom området.
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Därefter presenterade Anna Nergårdh som leder utredningen kring 
God och nära vård sin utredning vilket ledde till en hel del diskussio-
ner, framförallt kring hur prioriteringen av nära vård på bekostnad  
av slutenvården bör och kan ske.  
Sedan presenterade återigen Hege Wang frågor kring prioritering  
på nationell nivå och hur olika initiativ sedan inverkar på den  
kliniska vården. Återigen ledde det till mycket diskussion där  
företrädare för både Sverige och Finland väl kände igen sig i denna 
problematik.  
Slutligen presenterade Reimo Palonen och Ilona Autti-Ramo från  
det finländska socialdepartementet arbetet med en översyn av  
riklinjer för prioriteringar i Finland. Återigen väckte det en hel del 
frågor och diskussion.

Konferensen 20-21 november 
Konferensen började på onsdagen den 20 november med inledning 
av körsång från Kongliga Teknologkören. Därefter inledningstalade 
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Panelsessionerna som ägde rum på konferensen var fyra till antalet 
och handlade om:
Från stuprör till att ställa grupper mot varandra 
Klarar vi av att prioritera rätt – när psykologi krockar med etik 
I väntan på robotorna – vad gör vi åt resursutmaningen? 
Prioritering i nya styrformer – bortom traditionella hierarkier

Utöver detta bjöds det på tolv sessioner varav fyra var verkstäder 
(workshops). 

Panelsessionerna 
I panelsessionen – Klarar vi av att prioritera rätt – när psykologi 
krockar med etik, berättade Björn Hofmann från universitetet i Oslo 
om att forskningen visar att vi har psykologiska handlingsmönster 
som gör det svårt att leva upp till etiska ideal kring prioriteringar.

I panelsessionen – Från stuprör till att ställa grupper mot varandra, 
diskuterade panelen hur vi tänker kring horisontella prioriteringar 
mellan olika områden. Här deltog Mats Bojestig, Nationellt system 
för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, Susanne Dieroff Hay, 
Bröstcancerförbundet, Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, Sofia Jarl, 
Region Dalarna, Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen samt Jim-
mie Trevett, Riksförbundet för social och mental hälsa.

I panelsessionen – I väntan på robotarna – vad gör vi åt resursutma-
ningen?, inledde Martin Henriksson med en presentation om våra  
begränsade resurser inom hälso- och sjukvård. 
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Efter det blev det debatt med panelen som bestod av Dag Larsson, 
Sveriges Riksdag, Lise Lidbäck, Neuroförbundet, Maria Lindholm, 
Vårdförbundet, Nicklas Sandström, Region Västerbotten samt  
Ann-Marie Wennberg, Västra Götalandsregionen.

I panelsessionen – Prioritering i nya styrformer  – bortom traditio-
nella hierarkier höll de två paneldeltagarna, Patrik Hall från Malmö 
universitet och Lena Hellberg från Regeringskansliet, varsin  
presentation med olika vinklingar kring styrning i förändring och  
betydelsen för prioritering i välfärden. 

Ett axplock av sessionerna 

Läkemedel – pris, finansiering och subvention
I sessionen lyftes först några aspekter fram utifrån Läkemedelsut-
redningen som var nära kopplade till ämnet prioriteringar, och dess-
utom diskuterades utredningens önskan om en översyn av den etiska 
plattformen för prioriteringar. Därefter fick vi höra utredningens 
påverkan på NT-rådets arbete. Förslaget om att göra en myndighet 
av NT-rådet diskuterades samt vikten av att läkemedel inom förmå-
nen samt klinikläkemedel skulle behandlas likvärdigt. Slutligen fick 
vi höra vad läkemedelsindustrin anser om utredningen, bland annat 
med en diskussion om hur Sverige ska kunna ha en stark sektor inom 
”life science”. I diskussionen togs också upp det faktum att läkemedel 
endast är cirka 10% av de totala kostnaderna inom hälso- och sjuk-
vården trots att det mesta av prioriteringsarbetena idag kretsar kring 
detta. 

En tablett, en sjuksköterska och ett vårdrum
Sessionen inleddes med tre presentationer. Douglas Lundin från 
TLV presenterade hur prioriteringen av läkemedel går till och vilka 
frågor man brottas med på TLV. Därefter gav Jan Kilhamn från Väs-
tra Götalandsregionen en presentation av den strukturerade process 
de använder sig vid infrastruktur och lokalprioriteringar. Slutligen 
presenterade Johannes Blom från Södersjukhuset hur de tänker när 
de prioriterar personal och lokalresurser på kirurgkliniken. I diskus-
sionen lyftes frågor kring i vilken utsträckning vi kan bli bättre på att 
integrera dessa olika typer av prioriteringar som görs – kan man till 
och med ställa en sjuksköterska mot ett läkemedel vid prioritering.  
I sessionen framkom egentligen inga svar – men ett gott exempel var 
VGRs modell för hur de systematiskt prioriterar infrastrukturinves-
teringar och lokaler. Det framkom dock att frågan är viktig och att 
vi behöver arbeta vidare på hur vi kan integrera dessa olika typer av 
prioriteringar bättre.
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Primärvårdens prioriteringar
Sessionen inleddes med tre presentationer med exempel från olika 
regioner som belyste vad man på lednings- och verksamhetsnivå i 
primärvården ser som problem, mål och möjliga lösningar i strävan 
efter jämlik hälsa och behovsbaserad vård. Därefter följde en  
engagerad diskussion, där flera menade att de kände igen sig i  
problembeskrivningarna och att primärvården och dess personal  
behöver stöd från alla beslutsnivåer för att hantera alla uppdrag för 
att få en dräglig arbetssituation.

Prioriteras tandvårdens resurser mot en god och jämlik tand-
hälsa?
Sessionen inleddes med en kort presentation av den pågående stat-
liga utredningen för jämlik tandhälsa och därefter diskuterades den 
etiska plattformens vara eller inte vara för tandvården samt möjliga 
konsekvenser av olika tolkningar. Med utgångspunkt i två nyligen  
publicerade rapporter reflekterade sedan Socialstyrelsen runt frågan 
om tandvårdens resurser prioriteras mot en god och jämlik tandhälsa 
för de patientgrupper som befinner sig i ”gränslandet mellan hälso- 
och sjukvård och tandvård”.  Slutligen presenterades en översikt över 
hur regionerna arbetar, och vilka utmaningar de ser, för att nå en god 
och jämlik tandhälsa. Många spännande frågor diskuterades, både 
mellan talarna och tillsammans med åhörarna. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att tandvården är ett spännande område avseende 
prioriteringar med många utmaningar. 

Ett axplock av verkstäderna

Behovsstyrning och prioritering – en verkstad
Efter en kort inledning om vårdbehov, etiska principer och riktlinjer 
för prioritering, redovisades ett pågående projekt om hur regioner 
kan utveckla behovsstyrning och prioritering utifrån etiska princi-
per. Projektet är ett pågående arbete som sker i samverkan mellan 
Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och Priori-
teringscentrum. På sessionen diskuterade deltagarna vårdbehov på 
befolkningsnivå och hur huvudmän kan föra in systematiskt priorite-
ringsarbete som ett moment i behovsstyrning, med avsikten att nå en 
resursfördelning som avspeglar befolkningens vårdbehov. 

Svårt, svårare, svårast – en verkstad
Hur svår en ohälsa är tillmäts stor betydelse i riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar. Att mer resurser ska ges till de svårast sjuka stäl-
ler krav på jämförelser. Vad som avses med ”svårast” är dock oklart. 
Syftet med denna verkstad var att bygga kunskap om olika aktörers 
syn på svårighetsgrad. Fyrtio deltagare fick här gruppvis diskutera 
vad som bör utmärka en mycket stor svårighetsgrad jämfört med det 
mindre svåra. Diskussionerna vittnar om en stor samstämmighet i 
vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i en sådan bedömning. 
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Deltagarna fick också ta ställning till hur svårighetsgraden påverkas 
av patientgruppens ålder, av om närstående far illa av patienternas 
ohälsa samt hur tidsperspektivet sjuk idag visavi risk för framtida 
ohälsa ska vägas. Argument för olika synsätt framfördes, vilket  
vittnar om betydelsen av att hålla diskussioner om grunder för  
prioriteringar levande. Sammantaget gav verkstaden värdefulla  
inspel i den fortsatta utvecklingen av underlag för prioriteringar  
mellan olika typer av ohälsa.

Vad ska bort – en verkstad om ransonering på verksamhetsnivå
Sessionen inleddes med att Per Albertsson och Helena Rexius från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg berättade hur de  
arbetat med systematisk prioritering i syfte att ransonera i sin  
verksamhet. De presenterade dels den modell de arbetat efter, men 
också vilka utmaningar de stött på, bland annat kring frågor om tillit.  
Därefter fick deltagarna diskutera 10 par av tillstånd/åtgärder som 
de brottats med i sin verksamhet i syfte att komma fram till en  
ransonering av cirka hälften av dessa tillstånd/åtgärder.  
Diskussionen var livlig och många föreföll tycka den var svår, inte 
minst med den kortfattade bakgrund de fick. Trots det lyckades alla 
grupper på cirka en halvtimme komma fram med förslag på  
ransoneringar. Sessionen avslutades med att Gustav Tinghög från 
Prioriteringscentrum gav en kort presentation av psykologiska utma-
ningar vid ransonering: ex. compassion arithmetic, beslutströtthet, 
och att vi vill undvika tabubelagda avvägningar. Innan vi lämnade 
sessionen gav Per Albertsson och Helena Rexius svaret på vilka ran-
soneringar de hade gjort – vilket visade sig skilja något från de som 
grupperna gjort (delvis beroende på ytterligare information som 
grupperna inte hade tillgång till).

Konferensen avslutades med en presentation av Anna Starbrink,  
hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. 
Sedan lämnades värdskapet över till Västra Götalandsregionen som 
blir värd för den nationella prioriteringskonferensen 2021.

Text: Prioriteringscentrum
Foto: Emma Busk Winquist, Linköpings universitet
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