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Året som gått

Så har ännu ett prioriteringsår gått till ända. Ett år där 
debatten kring vårdens resurser mycket tydligt fokuserat 
på stora underskott i de flesta regioner och där frågor om 
begränsning av vårdens utbud lyfts av olika aktörer.  
I Prioriteringscentrums olika möten med vårdens aktörer 
på olika nivåer, från nationell, till regional och lokal nivå, 
ser vi ökad efterfrågan på stöd när det gäller prioriteringar 
och ransonering. Även om resursutmaningen i sig naturligt-
vis är negativ, så innebär den trots allt en mer öppen  
diskussion kring hur vi vill använda vårdens begränsade 
resurser på ett rättvist, jämlikt och effektivt sätt. 

Ett uttryck för detta intresse var Prioriteringscentrums 
seminarium i Almedalen som väckte ett sådant intresse 
att inte alla som ville kunde delta, och som även fick stor 
medieuppmärksamhet. Där väckte vi frågan till politiker 
och professionsföreträdare om vem som ska bli utan vård, 
när vårdens resurser inte räcker till alla (för en närmare 
beskrivning se sid 10). Denna fråga stod också i fokus på  
vår nationella prioriteringskonferens i Stockholm i novem-
ber. Även om deltagarna i både Almedalens eller priorite-
ringskonferensens paneler inte gav något tydligt svar på 
denna konkreta fråga, så föreföll de flesta anse att frågan  
är relevant och viktig just nu och än mer så framöver.

Årets höjdpunkt ur Prioriteringscentrums perspektiv var 
trots allt den nationella prioriteringskonferensen i Stock-
holm som samlade drygt 330 deltagare (se sidan 12).  
Detta var vår 10:e konferens. Återigen gav den en möjlig-
het för möten kring olika aspekter av prioriteringsfrågor i 
plenarer och parallella sessioner. En nyhet för detta år var 
ett nordiskt förmöte, som uppfattades som ett värdefullt 
tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagare från Norge, 
Finland och Sverige.

Förutom det löpande arbete som Prioriteringscentrum 
bedriver för att stödja vårdens aktörer i deras prioriteringar 
och som fortsatt under 2019, inte minst i relation till Region 
Östergötland, så har även några nya initiativ sett dagens 
ljus. 

Till exempel har Sahlgrenska universitetssjukhuset under 
året inlett arbete med prioriteringar där Prioriteringscen-
trum varit behjälpliga. I samband med medverkan i Svensk 
plastikkirurgisk förenings vårmöte uppstod en förfrågan om 
att arbeta med frågan kring avgränsningar av vilka patienter 
som bör få offentligt finansierad plastikkirurgi, vilket lett  
till ett samarbete med plastikkirurgin vid Sahlgrenska  
universitetssjukhuset. 

Under året har vi knutit två nya doktorander till Priorite-
ringscentrum. Daniel Boëthius, som kommer att arbeta i 
ett Forte-finansierat projekt kring hur riktlinjer inom pal-
liativ vård omsätts i vårdpraxis. Under hösten fick vi även 
medel från Forte till en doktorandtjänst som ska studera 
skillnaden mellan att avbryta respektive inte sätta in icke-
kostnadseffektiv behandling. Detta forskningsanslag är ett 
exempel på Prioriteringscentrums ambition att ständigt 
vara relevanta för vårdens aktörer. Frågan om att avbryta 
eller inte sätta in behandling har väckt debatt under senare 
år och inneburit att kliniker avstått från att delta i kliniska 
studier, för inte behöva fortsätta med för dyr behandling 
efter att studierna är avslutade. 

Utifrån detta ser vi fram emot 2020 med spänning och kan 
se förutsättningar för att det blir ett år när prioriteringsfrå-
gorna i än större utsträckning kommer att diskuteras.

Lars Sandman
Föreståndare för Prioriteringscentrum
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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 policyutveckling, forskning 
och utbildning. Sedan år 2010 är Prioriteringscentrum en 
del av Linköpings universitet. Huvudfinansiärer är staten 
genom Socialstyrelsen, Region Östergötland samt  
Linköpings universitet. 

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.
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Kunskapsspridning
En del i Prioriteringscentrums uppdrag handlar om att genomföra  
utbildningar, konsultinsatser och bistå med kunskapsstöd till våra 
olika uppdragsgivare. Här följer ett axplock av de vi haft kontakt med  
under 2019. 

Kommuner
Motala Kommun
 
Regioner
Region Dalarna
Region Jönköpings län
Region Skåne
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Myndigheter och aktörer på nationell nivå
Folkhälsomyndigheten
Rådet för nya terapier (NT-rådet)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU)
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys 
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Intresseorganisationer
Föreningen Sveriges habiliteringschefer 
Privattandläkarna
Swedish Medtech
Fysioterapeuterna
Sveriges Arbetsterapeuter 
Svenska barnläkarföreningen 
Odontologiska föreningen 
Svensk plastikkirurgisk förening 
Regionala cancercentrum i samverkan
 
Universitet
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet 
Karolinska Institutet
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Möte med Myndigheten för vård och omsorgsanalys

Medarbetare på Prioriteringscentrum 2019
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Debattartikel
Rättvis vård allt tuffare uppgift för regionerna. Gerd Lärfars, Lars Sandman, Jan Liliemark. Dagens Samhälle 2019.

Vetenskapliga artiklar
Severity as a Priority Setting Criterion: Setting a Challenging Research Agenda. Mathias Barra, Mari Broqvist,  
Erik Gustavsson, Martin Henriksson, Niklas Juth, Lars Sandman, Carl Tollef Solberg. Health Care Analysis 2019.
 
Withholding and withdrawing treatment for cost‐effectiveness reasons: Are they ethically on par? Lars Sandman,  
Jan Liliemark. Bioethics 2019.

Why We Dont Need ”Unmet Needs”! On the Concepts of Unmet Need and Severity in Health-Care Priority Setting.  
Lars Sandman, Björn Hofmann. Health Care Analysis 2019.

The effect of decision fatigue on surgeons’ clinical decision making. Emil Persson, Kinga Barrafrem, Andreas Meunier,  
Gustav Tinghög. Health Economics 2019. 

Rapport
Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå - exempel från hjälpmedelsverksamhet. Mari Broqvist, Lovisa von Goes,  
Pernilla Volmevik Lundberg, Carina Svensson, Anette Winberg. Prioriteringscentrums rapportserie Rapport 2019:1.

Bok
Att välja rättvist. Red: Per Carlsson och Susanne Waldau. Nyutgåva som e-bok 2019.

Publikationer och media    
En del i Prioriteringscentrums uppdrag är att skriva artiklar och  
stimulera till debatt samt att bedriva forskning om prioriteringar i  
hälso- och sjukvården. Ett axplock.
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Filmer 
Filmer om rättvisa. Lars Sandman och Erik Gustavsson 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-vBFNp_sFJPo5vNGk5axlYTH_VbNjizM 

Film om den Tionde Nationella Prioriteringskonferensen
https://www.youtube.com/watch?v=zlM2PObiqvk

Poddar
I podden Rådet som sändes under 2019 av NT-rådet var Lars Sandman med i följande två avsnitt: 
Priset på ett liv: 
https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/prisetpaettlivinypoddomlakemedel.5.1760f86a16a495a5
fc06585.html
Nya läkemedel – Science fiction här och nu:  
https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/radetnyalakemedelsciencefictionharochnu.5.7adc87fe16b89
02790b2fd4c.html

Artiklar om seminariet i Almedalen 
Dagens medicin
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/07/04/vem-bor-bli-utan-vard-nar-resurserna-inte-racker

Läkartidningen
https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/07/KD-Det-ar-dags-for-en-ny-prioriteringsutredning
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Medverkan i konferenser och 
seminarier 

I januari föreläste Thomas Davidson om kostnads- 
effektivitet för deltagarna i projektet Phys-Can  
(Physical Training and Cancer) på Uppsala universitet. 
Denna månad höll också Eva Arvidsson en föreläsning  
för ST-läkare arrangerat av Kursdoktorn i Göteborg.  

I februari föreläste Lars Sandman på ett  
seminarium om prioriteringar som SBU anordnade.  
Lars Sandman var också denna månad inbjuden till  
Socialstyrelsen för att hålla en föreläsning för priogruppen 
som arbetar med nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. 

I mars arrangerade Dagens Medicin en strategidag där  
de samlade vårdens makthavare för att diskutera hur 
de ska möta det stora förändringstryck som kommer att 
prägla vården de kommande åren. På denna dag höll  
Lars Sandman en föreläsning om horisontella priorite-
ringar – när patienter måste ställas mot varandra.  

I april höll Lars Sandman en föreläsning för 350 studenter 
(läkare, sjuksköterskor m.fl.) på Linköpings universitet 
om prioriteringar i vården. Lars Sandman deltog också på 
Barnveckan i Örebro som arrangerades av Barnläkarför-
eningen. Här höll han en presentation om prioriteringar 
av sällsynta tillstånd. Lars Sandman höll i april också en 
föreläsning om prioriteringar för minneskliniken på  
Skånes universitetssjukhus.

I maj träffade Mari Broqvist personalen vid Habiliteringen 
i Norrköping, Region Östergötland, för att introducera en 
10-års uppföljning av deras prioriteringsarbete.  
Denna månad var också Lars Sandman inbjuden att prata 
för Sveriges Farmaceuter om prioriteringar och läkeme-
del. Arrangemanget genomfördes i Norrköping av Region 
Östergötland. Drygt 200 personer deltog.

I september föreläste Thomas Davidson och Lars Sand-
man för centrum för orofacial medicin på Folktandvården 
i Linköping. Ämnet handlade om prioriteringar och den 
etiska plattformen. I september var Thomas Davidson 
också och föreläste för Svenska barnleukemigruppen. 

I november föreläste Mari Broqvist om prioriteringar och 
etik för regionalt etikråd i Region Östergötland. Denna 
månad förläste även Suzana Holmér om prioriteringar i 
hälso- och sjukvården för samtliga studenter som började 
studera vid medicinska fakulteten vid Linköpings univer-
sitet hösten 2019.

Prioriteringscentrum deltar löpande i seminarier, konferenser och håller  
presentationer om prioriteringsrelaterade ämnen. Här följer några exempel.
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Om vårdens resurser inte längre 
räcker till alla - vem bör bli utan 
vård?
Almedalen juli 2019
Under Almedalsveckan arrangerade Prioriterings- 
centrum ett seminarium om vårdens begränsade  
resurser. Seminariet blev välbesökt och fick stor  
uppmärksamhet i media. 
 
Bakgrund 
Vi får fler och fler signaler om svårigheten att få resurserna 
att räcka till för svensk välfärd, både när det gäller ekono-
miska resurser men framförallt när det gäller personaltill-
gången. Här ställs stora förhoppningar till att effektivise-
ringar, inte minst med hjälp av digitalisering och artificiell 
intelligens, kommer att frigöra resurser. Samtidigt har vi 
ännu inte sett dessa lösningar och vissa hävdar att det stora 
språnget på detta område fortfarande kommer att dröja.  
Så vad gör vi under tiden? Vem ska bli utan vård om inte 
resurserna räcker till allt vi vill och kan göra inom vården?

Seminariet
Seminariet presenterade hur vårdens resursutveckling/ 
-användning ser ut och hur vi bör ransonera den offentligt 
finansierade vården. Frågor om ökat egenansvar, ökad  
egenfinansiering, hänsyn till ålder, att inte använda insatser 
med liten effekt är sådant som föreslagits, och hur gör vi 
med den vård som inte längre offentligt finansieras togs upp.   

Martin Henriksson, docent i hälsoekonomi vid Linköpings 
universitet, tog i sin presentation upp frågan ”Om du har en 
miljon – vad väljer du att lägga pengarna på? 

Tio behandlingar av hjärtinfarkter, 2 000 mammografier 
eller ett halvt års behandling med ett nytt läkemedel för en 
person med en sällsynt diagnos?”. Denna fråga menade han 
visar på att alla som gör prioriteringar i vården bör veta att 
hälsa ställs mot hälsa. Används resurser till en ny kostsam 
behandling betyder det att resurser sparas på någon annans 
hälsa.  

Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på SACO, höll i 
ytterligare en inledande presentation och tog upp att  
avvägningarna riskerar bli än tuffare framöver. Hon menade 
att klyftan mellan behov och resurser ökar hela tiden och 
för att lösa problemet kan olika åtgärder sättas in som höjda 
skatter, ökad sysselsättning, förebygga ohälsa, ökad effektivi-
tet, omprioriteringar eller alternativa finansieringslösningar 
där välfärden inte längre bekostas av det allmänna. 
 
Paneldeltagarna fyllde sedan i hur de såg på detta. 

Moderator 
Lars Sandman, föreståndare Prioriteringscentrum 

Panel
Dag Larsson (S), riksdagspolitiker
Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitiker
Lina Nordquist (L), riksdagspolitiker
Nicklas Sandström (M), regionråd, Region Västerbotten
Karin Båtelson, Sveriges läkarförbund
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Vård efter behov − hur svårt 
ska det vara?
Tionde nationella prioriteringskonferensen november 2019 

Prioriteringskonferensen som arrangerades tillsam-
mans med Region Stockholm på City Conference Cen-
tre i Stockholm den 19-21 november bjöd på många 
presentationer, diskussioner och erfarenhetsutbyten. 
Första dagen var det förmöte med grundkurs i priori-
teringskunskap och därefter ett nordiskt kvällsmöte. 
De två följande dagarna bjöds det på ett fullspäckat 
program med intressanta sessioner. Drygt 330 perso-
ner från hela landet kom för att uppdatera sig inom 
området.

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, organi-
sering 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 konferensen var Christina Kennedy,  
chefredaktör på Dagens Medicin.

Förmötet
Konferensen startade upp med en grundkurs i priorite-
ringskunskap 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-solidaritetsprincipen 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 mot att vara mer 
självständig i vardagen? Bo kvar hemma eller klara ett 
arbete? Deltagarna fick också öva på att prioritera mellan 
nya och befintliga metoder inom tandvård.

Det nordiska förmötet
På tisdagskvällen var det dags för det nordiska nätverket 
PrioNord att samlas. Mötet inleddes med en presentation 
av Hege Wang från norska Helsedirektoratet som berätta-
de om den senaste norska prioriteringsutredningen kring 
primärvårdens verksamhet. Den stora skillnaden gent-
emot de övriga norska prioriteringsriktlinjerna är att man 
har lagt till en aspekt som berör ”mestring” – motsvarande 
det svenska begreppet bemästra eller coping – det vill säga 
hur man klarar att hantera sitt kroniska sjukdomstill-
stånd. Detta ska vägas in vid prioriteringar, jämte nytta, 
svårighetsgrad och resursanvändning. Härefter presente-
rade Anna Nergårdh från Regeringskansliet utredningen 
om God och Nära vård och efter det var det återigen 
Hege Wangs tur. Hon tog upp frågor kring prioritering på 
nationell nivå och hur olika initiativ sedan inverkar på den 
kliniska vården. Slutligen presenterade Reimo Palonen 
och Ilona Autti-Ramo från det finländska socialdeparte-
mentet arbetet med en översyn av riklinjer för priorite-
ringar i Finland. 
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Konferens 20-21 november
Konferensen började på onsdagen den 20 november med 
körsång från Kongliga Teknologkören. Därefter inlednings-
talade Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region 
Stockholm. 

Konferensen bjöd i sin helhet på fyra panelsessioner och 
tolv parallella sessioner varav fyra var verkstäder (work-
shops). 

Panelsessioner

Klarar vi av att prioritera rätt – när psykologi krockar 
med etik? 
Björn Hofmann från universitetet i Oslo berättade om  
forskning som visar att vi har psykologiska handlings- 
mönster som gör det svårt att leva upp till etiska ideal  
kring prioriteringar. 

Från stuprör till att ställa grupper mot varandra 
Här diskuterade panelen hur vi tänker kring horisontella 
prioriteringar mellan olika områden. Panelen bestod av  
Mats Bojestig, Nationellt system för kunskapsstyrning i häl-
so- och sjukvård, Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbun-
det, Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, Sofia Jarl, Region  
Dalarna, Jan Kilhamn, Västra Götalandsregionen samt  
Jimmie Trevett, Riksförbundet för social och mental hälsa. 

I väntan på robotarna – vad gör vi åt resursutmaningen? 
Martin Henriksson från Linköpings universitet började 
med en presentation om våra begränsade resurser inom 
hälso- och sjukvård.  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 Wenn-
berg, Västra Götalandsregionen. 

Prioritering i nya styrformer – bortom traditionella  
hierarkier 
Här höll de två paneldeltagare, Patrik Hall från Malmö uni-
versitet och Lena Hellberg från Regeringskansliet, varsin 
presentation med olika vinklingar kring styrning i föränd-
ring och betydelsen för prioritering i välfärden. 

Ett axplock av parallella sessioner 

En tablett, en sjuksköterska och ett vårdrum
Douglas Lundin från TLV presenterade hur prioriteringen 
av läkemedel går till och vilka frågor man brottas med på 
TLV. Därefter gav Jan Kilhamn från Västra Götalandsregio-
nen en presentation av den strukturerade process de använ-
der sig av vid infrastruktur och lokalprioriteringar. Slutligen 
presenterade Johannes Blom från Södersjukhuset hur de 
tänker när de prioriterar personal och lokalresurser på ki-
rurgkliniken. I diskussionen lyftes frågor kring i vilken ut-
sträckning 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 
VGR:s modell för hur de systematiskt prioriterar infrastruk-
turinvesteringar och lokaler. Det framkom dock att frågan 
är viktig och att vi behöver arbeta vidare på hur vi kan inte-
grera dessa olika typer av prioriteringar bättre.

Primärvårdens prioriteringar
Sessionen inleddes med exempel från olika regioner som 
belyste vad man på lednings- och verksamhetsnivå i primär-
vården 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.

Konferensen avslutades med en presentation av Anna  
Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stock-
holm. Hon överlämnade också värdskapet till Västra  
Götalandsregionen –  som blir värd för den Nationella  
prioriteringskonferensen 2021.
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Aktuella projekt under 2019
Under 2019 har många projekt pågått vid Prioriteringscentrum. 
Här följer ett urval av dem. 

Att integrera prioriteringsarbete i behovsstyrning
Detta projekt syftar till att utveckla en metod för  
prioriteringar utifrån etiska principer och riktlinjer inom 
hälso- och sjukvård inom behovsstyrning. En samverkan 
med Nätverken Uppdrag Hälsa samt Hälsa och Demokrati 
kring detta projekt inleddes under 2019. 

Mångtydig styrning och prioriteringar: från  
”frontstage” till betydelsen av professionella  
resonemang i hälso- och sjukvårdens ”backstage” 
Avsikten med projektet är att bidra med angelägen  
kunskap om hur den mångtydiga styrning som  
förekommer i dagens hälso- och sjukvård genom  
kollegiala resonemang omvandlas till praktik, där  
professioner väger samman olika typer av kunskap,  
värderingar och erfarenheter. Projektet finansieras av 
Forte och palliativ vård är valt som studieobjekt.  
Under 2019 anställdes ytterligare en doktorand inom  
detta projekt. 

Bedömning av svårighetsgrad för att underlätta  
jämförelse mellan patientgrupper inom  
Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Projektet innebär en analys av hur man inom ett urval  
nationella riktlinjer bedömt svårighetsgraden hos olika 
tillstånd med hjälp av den svårighetsgradsmatris som  
används för att studera eventuella mönster i bedömning-
arna av svårighetsgrad sedan ett antal år. Under 2019 har 
information från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
epilepsi, hjärtsjukdomar, schizofreni och stroke analyserats 
med jämförande statistik i riktlinjearbetet. 

Svårighetsgrad vid prevention
Hur ska svårighetsgrad bedömas vid preventiva insatser? 
I Sverige har svårighetsgraden vid prevention viktats ned 
i relation till svårighetsgraden hos det tillstånd som ska 
undvikas, medan man i Norge har valt att inte vikta ned 
svårighetsgraden i dessa situationer. Frågan debatterades 
under året i NT-rådet i samband med ett beslut kring adju-
vant behandling av bröstcancer. I projektet har vi genom-
fört en teoretisk etisk analys som i skrivande stund bedöms 
av en vetenskaplig tidskrift.
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Etisk skillnad mellan att avbryta insatt behandling eller 
aldrig sätta in behandling av kostnadseffektivitetsskäl
En fråga som visat sig ställa till problem när det gäller  
prioriteringar är huruvida det är etiskt likvärdigt att  
avbryta insatt behandling som att inte sätta in samma  
behandling? Det förefaller finnas en stark uppfattning om 
att det finns en skillnad som leder till ojämlik tillgång till 
behandling och att vissa kliniker avstår från att ingå i  
kliniska studier, av rädsla för att vara tvungna att  
fortsätta betala för behandlingen efter att studien är  
avslutad. Under 2019 erhölls medel från Forte till en  
doktorand för att studera psykologiska och etiska aspekter 
av detta. Inom projektet samverkar vi med nationella  
läkemedelsstrategin.

Prioriteringsutmaningar med nya behandlingar  
för Alzheimer
Det finns signaler om att behandlingar för Alzheimers 
sjukdom är i antågande. Det handlar om läkemedelsbe-
handlingar som måste sättas in tidigt, innan sjukdomen är 
symptomgivande. Projektet syftar till att studera priorite-
ringsetiska utmaningar kring detta kopplat till frågor om 
screening, påverkan på närstående och budgetpåverkan. 
Projektet inleddes under 2019 med finansiering från  
Region Stockholm.

Psykologiska utmaningar vid prioriteringar 
Prioriteringsbeslut har allvarliga konsekvenser som ofta 
involverar starka känslor. Därför är det sannolikt att  
beslutsfattare använder kognitiva genvägar och avsiktligt 
ignorerar eller misstolkar kritisk information. Här har  
vi inlett ett antal studier i samverkan med JEDI-lab  
( judgement, emotions, decisions, intuitions) vid Linkö-
pings universitet och under 2019 publicerades en artikel 
kring beslutströtthet hos ortopeder i samband med beslut 
om höftledsoperationer. 

Prioriteringar inom plastikkirurgi
När det gäller prioriteringar brottas plastikkirurgin med 
gränsdragningar mellan vad som är ett behov som bör  
finansieras av offentliga resurser och vad som kan ses som 
efterfrågestyrd vård. Under 2019 har vi påbörjat arbete 
tillsammans med plastikkirurgin vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset kring dessa gränsdragningsfrågor som 
resulterat i en etisk teoretisk analys av hur man kan se på 
behovet av offentligt finansierad plastikkirurgi som är  
under bedömning i en vetenskaplig tidskrift. Här pågår 
även fortsatta hälsoekonomiska och etiska studier. 
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Personer som under 2019 var anställda eller på annat sätt knutna till verksamheten: 

Karin Bäckman
Centrumsamordnare, 
samhällsvetare

Lars Sandman
Föreståndare Prioriteringscentrum och 
professor i hälso- och sjukvårdsetik 

Eva Arvidsson 
Associerad medarbetare, medicine 
doktor, allmänläkare

Mari Broqvist
Medicine doktor,  
leg arbetsterapeut

Peter Garpenby
Universitetslektor, docent, 
statsvetare 

Erik Gustavsson
Universistetlektor, filosof och 
medicinetiker

Barbro Krevers
Universitetslektor, docent, 
leg arbetsterapeut, vårdvetare

Suzana Holmér
Doktorand, leg sjukgymnast 
med Master i fysioterapi

Ann-Charlotte Nedlund
Universitetslektor, filosofie doktor, 
statsvetare

Per Weitz
Associerad medarbetare,  
överläkare i Region Västmanland

Gustav Tinghög
Biträdande professor, 
nationalekonom

Eva Persson
Kommunikatör  

Thomas Davidson
Universistetslektor, docent, 
hälsoekonom

Axel Ågren
Doktorand, samhällsvetare

Pier Jaarsma
Universitetslektor, filosofie 
doktor, leg sjuksköterska

Medarbetare

Daniel Boëthius 
Doktorand, samhällsvetare
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Styrelse

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

Ordinarie ledamöter:
Mattias Fredricson, enhetschef vid Enheten för Nationella Riktlinjer, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen) 
Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)  
Monika Broman, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande i Behovsstyrningsberedning 4,  
Region Östergötland 
Jan Liliemark, avdelningschef SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
Douglas Lundin, chefsekonom TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) 
Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet (Rådet för nya terapier) 
Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket 

Ersättare: 
Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen  
Birgitta Öberg, professor emerita, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet 
Lena Käcker Johansson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande i Behovsstyrningsberedning 4, 
Region Östergötland 
Anna Ringborg, hälsoekonom SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
Sofie Gustavsson, senior analytiker TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) 
Gustaf Befrits, hälsoekonom NT-rådet (Rådet för nya terapier)

10 mars arrangerar vi en öppen resursdag för prioriteringsfrågor. 
26 maj anordnar vi en öppen webbresursdag för prioriteringsfrågor.
30 juni arrangerar vi ett seminarium i Almedalen. 

Vad händer under 2020?
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Följ oss.
På webben, genom nyhetsbrevet PrioNytt och PrioNord News
samt på Facebook, Instagram och Twitter.

www.liu.se/prioriteringscentrum 
prioriteringscentrum@liu.se

facebook.com/prioriteringscentrum

twitter.com/prioc_liu

instagram: prioriteringscentrum


