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2005 – ett genombrottsår 
för öppna prioriteringar  
 
När jag summerar 2005 är det inte utan att jag 
känner en stor tillfredställelse över resultatet. 
Utifrån mitt perspektiv som chef för 
PrioriteringsCentrum kan jag dels konstatera att 
vi som arbetar vid centrumet, vår styrelse och en 
mängd samarbetspartners tillsammans 
genomfört ännu en lyckad nationell priori-
teringskonferens samt avslutat ett antal projekt 
som resulterat i ny kunskap och nya erfarenheter 
samlat i tio nya rapporter. PrioNet lever vidare 
och vårt digitala nyhetsbrev når allt fler 
mottagare.  
 
Konferensen i Göteborg var framförallt en 
bekräftelse på att arbetet med att skapa 
förutsättningar för mer öppna prioriteringar är 
högst levande i hela landet. Det var rekordmånga 
deltagare, inte minst politiker i landsting och 
kommuner. Likaså fanns det fler personer bland 
deltagarna som är verksamma inom 
rehabiliterings- och omvårdnadsområdet jämfört 
med tidigare konferenser. Mer om konferensen 
och andra aktiviteter som PrioriteringsCentrum 
genomfört redovisas senare i verksamhets-
berättelsen.  
 
Retoriken kring öppna prioriteringar blev annars 
lite tystare på det politiska planet. Landstingen 
ekonomi blev bättre vilket löser en del akuta 
resursproblem. Jag förmodar att frågan om 
ransoneringar och prioritering är pedagogiskt 
svår att hantera i den stundande valrörelsen 
vilket troligen innebär att ”politiken” kommer 
att ligga lågt även under nästa år. Det pågår dock 
en hel del arbete i det tysta som kan komma att 
få stor betydelse på sikt. Jag vill lyfta fram ett par 
principiellt viktiga händelser under 2005.  
  
För det första publicerade Läkemedelsförmåns-
nämnden sin första genomgång av det befintliga 
läkemedelsortimentet som finns inom förmånen. 
Det var den första genomlysningen av en hel 
terapigrupp. Först ut var migränläkemedel som 
innebar att ett vanligt läkemedel togs bort ur 
förmånssystemet på grund av en hög kostnad 
som inte motsvarades av en bättre effekt. Detta 
första exempel på kunskapsöversikt och beslut 
om minskad subvention är bra exempel på 
öppna och kunskapsbaserade prioriteringar. 
Under de kommande åren kommer vi att kunna 
ta del av flera liknande prioriteringsbeslut.  

Jag har skrivit om detta tidigare men det tål att 
upprepas, nämligen att övriga delar av hälso- och 
sjukvården har en hel del att lära av 
prioriteringar på läkemedelsområdet.  
 
En annan viktig händelse under 2005 är att 
Regeringen genom Socialdepartementet börjat 
intressera sig för prioriteringsarbetet på ett mer 
uttalat sätt. Det görs bland annat genom att den 
gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga på 
vilket sätt hälso- och sjukvårdens huvudmän 
arbetar med prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. Socialstyrelsen ska utvärdera hur 
detta arbete överensstämmer med intentionerna i 
riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. Socialstyrelsen skall på grundval 
av ovan nämnda kartläggning, analysera om det 
finns problem i tillämpningen av riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar i hälso- och 
sjukvården och i så fall överväga behovet av 
förändringar och förtydliganden av riktlinjerna.  
Uppdraget skall redovisas i form av skriftliga 
rapporter till Socialdepartementet senast den 1 
maj 2007.  
 
Från PrioriteringsCentrums sida är vi glada för 
att prioriteringsfrågan kommer att lyftas till den 
högsta politiska nivån men framförallt ser vi 
behovet av förändringar och förtydliganden av 
riktlinjerna. Här är ett utmärkt tillfälle att 
diskutera behovet av en egenansvarsprincip som 
ett komplement till de tre etablerade 
prioriteringsprinciperna. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, 
styrelsen och alla andra som bidragit till ett 
lyckosamt 2005. Vidare tackar vi våra 
uppdragsgivare för att vi fått förtroende att 
arbeta med detta intressanta arbete även under 
2006.  
 
 

 
Per Carlsson 
Föreståndare för PrioriteringsCentrum 



 

 

Kompetensuppbyggnad 
på kort och lång sikt 
 
En stor och viktig del av PrioriteringsCentrums 
arbete är att tillförsäkra en långsiktig 
kunskapsutveckling inom prioriteringsområdet. 
Detta har skett under 2005 genom antagning av 
fem doktorander inom ramen för forskarskolan 
vid Institutionen för Hälsa och Samhälle på 
Linköpings universitet. De ska både utbildas och 
vara en länk in i framtiden inom området 
prioriteringar inom vård och omsorg. De fem 
doktoranderna, som finansieras av Landstinget i 
Östergötland, har skiftande bakgrund och 
kommer från olika delar av landet.  
 
Niklas Ekerstad är kardiolog från Trollhättan 
och kommer att studera problematiken runt 
prioritering av multisjuka äldre; Lisa Furberg, 
praktisk filosof och statsvetare, kommer från 
Göteborgs universitet och kommer att arbeta 
med etiska aspekter vid prioriteringar. Per 
Johansson, som är statsvetare, har arbetat vid 
Socialdepartementet och Läkarförbundet och 
kommer att involveras i projekt kring 
utvärdering av de nationella riktlinjerna för 
hjärtsjukvård; Ann-Charlotte Nedlund, 
statsvetare och nationalekonom från Umeå 
kommer att studera medborgarinflytande. 
Slutligen är det Gustav Tinghög, national-
ekonom som senast arbetade inom Lunds 
kommun, som kommer att studera principer för 
begränsningar av det offentliga åtagandet. 
Meningen är att doktoranderna både ska 
förstärka PrioriteringsCentrum i aktuella projekt 
och arbeta med ett avhandlingsprojekt. 
 
Konsult- och 
utbildningsinsatser  
 
PrioriteringsCentrums personal har, liksom 
under tidigare år, varit flitigt anlitade vid 
utbildningar, seminarier och andra 
sammankomster i bland annat landsting och 
regioner i hela landet. Vid drygt 50 tillfällen har 
representanter från centrumet deltagit vid eller 
stått som arrangörer för presentationer/ 
seminarier av skilda slag, såsom t ex: 

 
• Fortbildnings- och diskussions-

seminarium "Plötslig hjärtdöd bland 
idrottare" med rubriken "Prioriteringar 
inom hjärtsjukvården. Screening-
undersökningar inom offentlig 
sjukvård" på Idrottshögskolan i 
Stockholm 

• Föredrag om den interna prioriterings-
processen för politiker och tjänstemän 
från Västra Götalandsregionen på 
seminarium om horisontella 
prioriteringar 

• Föreläsning "Priority setting in nursing 
care: a proposal to a clinical guide 
related to nursing interventions in 
stroke care" för sjuksköterskor på 
konferens i Taiwan 

• Föreläsning för arbetsterapeuter i 
kommunal och landstingsverksamhet 
"Arbetsterapins dag - prioriteringar 
inom rehabilitering" 

• Nätverksmöte för hälsoekonomer 
föredrag "Vilken roll har hälsoekonomi 
och Socialstyrelsens riktlinjer haft i 
prioriteringsarbetet i Östergötland? ” 

• PrioriteringsCentrum var värd för ett 
möte med nordiska hälsoekonomer som 
hölls i Linköping i två dagar 

 
Den tredje nationella 
prioriteringskonferensen 
 
Den 22-23 september genomfördes den tredje 
nationella prioriteringskonferensen i Göteborg 
under rubriken ”Rättvisa prioriteringar i vården – 
vem ska bestämma?” PrioriteringsCentrum 
anordnade konferensen i samarbete med Västra 
Götalandsregionen och flera nationella 
organisationer. Med över 450 deltagare från vård 
och omsorg, politiker, brukare, forskare och 
administratörer var det ett rekordstort 
deltagande som gav konferensen både bredd och 
djup. Utvärderingen visade att värdet av den här 
typen av konferenser där en stor del av 
deltagandet är interaktivt, är mycket uppskattat 
av det stora flertalet.  



 

 

Den visade också att prioriteringsarbete 
påbörjats på flera håll i landet och att behovet av 
utbyte av kunskap och erfarenheter bara växer. 
 

 
Fredrik Belfrage var rosad moderator på konferensen 
 
PrioNet 
 
PrioNet är en av de verksamheter som 
PrioriteringsCentrum aktivt stödjer. Nätverket 
har funnits sedan år 2001. Det växer successivt 
och idag ingår 160 personer, bland andra 
företrädare för landsting, kommuner och den 
nationella nivån som på olika sätt är engagerade i 
utvecklingen av prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård. PrioriteringsCentrum har sedan starten 
ställt en koordinator till förfogande med uppgift 
att ansvara för programverksamheten och andra 
aktiviteter. Nätverkets syfte är att vara ett forum 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
området prioriteringar både i själva vård-
verksamheten och på den sjukvårdspolitiska 
nivån. Som medlem inbjuds man att delta i den 
seminarieverksamhet som nätverket arrangerar. 
Dessutom får man ett exemplar av samtliga 
rapporter som PrioriteringsCentrum ger ut. 
Under verksamhetsåret 2005 anordnades tre 
seminarier: 
 
1) Begreppen fördelning, prioritering och 
ransonering – behövs en revidering av 
begreppsapparaten? 
 
2) Gemensam prioritering av landstingens och 
kommunernas hälso- och sjukvård – går det och 
hur gör man?  
 
3) Prioritering i vård och omsorg – vilka 
erfarenheter kan dras av olika 
utvecklingsprojekt? 
 
 

Externa projekt med stöd 
från PrioriteringsCentrum 
 
Fyra projekt med stöd från PrioriteringsCentrum 
har färdigställts i form av rapporter publicerade 
under 2005: 
 
Subventionering av läkemedel 
I denna studie från IHE i Lund redogörs för 
Läkemedelsförmånsnämndens (LFN:s) 
beslutsprocess i samband med subventionsbeslut 
för originalläkemedel under år 2003, dels ur ett 
strukturellt perspektiv och dels ur ett process-
perspektiv. Syftet var att undersöka huruvida 
LFN:s beslutsprocess kan tolkas som öppen, 
rättvis och legitim prioriteringsprocess. Dess-
utom granskades olika intressenters påverkan på 
LFN:s myndighetsutövning, samt vilka faktorer 
som ökar respektive minskar förutsättningarna 
för öppna och legitima prioriteringar inom den 
svenska läkemedelsförmånen. 
 
Rapport 2005:1 ”Subventionering av läkemedel – 
förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i 
Läkemedelsförmånsnämnden” Anders Anell och 
Sandra Jansson. 
 
Medborgarinflytande i  
prioriteringsprocessen 
I januari 2002 beslutade en enig politisk nämnd i 
Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt att 
genomföra kontinuerliga befolkningsträffar och 
enkätstudier bland distriktets invånare kring 
prioriteringsfrågorna. Projektets syfte var: 

a) att följa upp vårderfarenheter och 
synpunkter på hälso- och sjukvården; 

b) att långsiktigt bidra till att öka 
befolkningens kunskaper om 
resursgapet och skapa mer realistiska 
förväntningar; 

c) att integrera medborgarna i diskussionen 
kring prioriteringar  

d) att stärka förtroendet för den 
demokratiska processen och utveckla 
det politiska företrädarskapet. 

 
Resultaten i studien är anmärkningsvärda då 
relativt begränsade informationsinsatser gav 
betydande attitydförskjutningar. Svaren från 
enkätstudier talar för att ett visst krismedvetande 
redan finns bland befolkningen och endast 10-15 
procent av de svarande trodde att sjukvårdens 
resurser räcker till för att tillgodose alla 
sjukvårdsbehov.  



 

 

Deltagarna i studiegruppen visade ett större 
intresse för att medverka i prioriteringsprocessen 
och även en större acceptans för olika åtgärder 
för att komma till rätta med resursproblemen. 
 
Rapport 2005:3 ”Befolkningsdialog kring 
prioriteringar i Region Skåne”  Per Rosén.  
  
Vårdvardagens prioriteringar 
Denna studie tillkom som en del av ett projekt 
om prioriteringar i den dagliga vården som drivs 
av Kommunal och Vårdförbundet. I projektet 
har Landstingen i Västerbotten och Halland 
samt kommunerna i Lycksele och Halmstad 
deltagit. Syftet med att genomföra intervju-
studien var att öka kunskaperna om patientnära 
prioriteringar som vårdpersonalen gör och att 
öka kunskaperna om vilken betydelse 
ledarskapet har i prioriteringsprocessen. 
Frågeställningar som belyses i rapporten: 

 
• Vilka faktorer påverkar prioriteringar 

inom omvårdnadsområdet?   
• Vad utgör grunden för de prioriteringar 

som vårdpersonalen gör?  
• Vilka grupper och verksamheter är högt 

respektive lågt prioriterade? 
• Vilken betydelse har ledningen, på olika 

nivåer, för prioriteringsarbetet? 
• Hur ser vårdpersonalen på det framtida 

prioriteringsarbetet?  
 
Rapport 2005:6 ”Prioriteringar i vårdens vardag - 
intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och 
Halmstad” Ingrid Karlsson och Ann-Louise 
Lyrén. 
 
Pilotprojekt med prioriteringar inom 
kommuner 
I oktober 2004 startade ett samarbetsprojekt i 
Skåne kring öppna prioriteringar inom 
kommunal äldreomsorg. Projektet var ett 
samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, 
FoU Skåne, PrioriteringsCentrum och de sju 
kommunerna Hässleholm, Hörby, Kävlinge, 
Skurup, Svedala, Tomelilla och Vellinge.  
 
Uppgiften för pilotprojektet var: 
- att pröva om det är möjligt att utarbeta en 

modell för öppna prioriteringar i kommunal 
äldreomsorg som innefattar horisontella och 
vertikala rangordningslistor  
 

 

- att kartlägga vilka behov och insatser som 
finns i den kommunala äldreomsorgen samt 

- att medvetandegöra medarbetare och 
brukare om de prioriteringar som görs i det 
dagliga arbetet. 

 
Projektet ansågs lärorikt av de involverade och 
den kreativa processen att sätta samman en 
rangordningslista och värdera behov och insatser 
gav upphov till många frågeställningar. Vidare 
framgår att det krävs en mycket tydlig arbetsplan 
för att finna rätt roller för politiker och personal 
i processen. 
 
Rapport 2005:10 ”Rättvisa prioriteringar i 
äldreomsorgen - dokumentation av ett pilotprojekt” Per 
Rosén. 
 
Under 2005 har ett projekt beviljats 
anslag 
Mål och öppna prioriteringar vid Geriatriskt 
centrum, Norrlands universitetssjukhus och 
Närsjukvården Umeå, Helen Abrahamsson vid 
Geriatriskt centrum. 
 

Referensdatabas  
 
PrioriteringsCentrum har på sin hemsida en 
referensdatabas där det ges möjlighet att söka 
bland både svenska och utländska artiklar och 
litteratur om prioriteringar. Under året har 
ytterligare referenser lagts till. För närvarande 
finns drygt 2 300 referenser i databasen.   
 

Information på olika plan 
 
Det är närmare 300 personer som prenumererar 
på PrioriteringsCentrums e-nyhetsbrev som 
under 2005 kom ut med åtta nummer. Även 
centrumets hemsida är välbesökt med över  
12 000 besök under 2005. Detta tillsammans 
med konferensen i Göteborg och de tio 
rapporter som publicerades under året har 
bidragit till en ökad kännedom om Prioriterings-
Centrums verksamhet. Det förekommer 
dessutom allt oftare att PrioriteringsCentrum 
nämns i artiklar om prioriteringar som blivit 
vanligare i facktidskrifter. 



 

 

Utvecklingsområden  
 
Omfattande mediebevakning av 
Östergötlands första prioriteringsarbete  
Den omfattande mediebevakningen av 
Östergötlands prioriteringsprocess under hösten 
2003 kan ha bidragit till att uppmärksamma 
medborgarna på förekomsten av öppna 
prioriteringar som ett ”nytt” fenomen och 
därmed också ökat förståelsen av vad ”att 
prioritera” inom hälso- och sjukvården innebär i 
realiteten. I det korta perspektivet har antagligen 
den negativa och fragmentariska rapporteringen 
försvårat utvecklingsarbetet med öppna 
prioriteringar och vi anser att formerna för 
arbetet måste utvecklas i framtiden, berättar 
Karin Bäckman. 

Det är heller inte säkert att missförstånd kring 
prioriteringar i allmänhet, hur landstingets arbete 
gick till eller kring enskilda prioriteringsobjekt 
(sjukdomstillstånd/vårdinsats) har minskat. 
Missförstånd som blivit till sanningar har snarare 
levererats av medierna än klarats ut. Kanske har 
mediebevakningen ändå väckt funderingar om 
värderingar och kring vad samhället skall 
garantera och finansiera, säger Karin Bäckman. 
Att tro att man kan förändra medierna är ingen 
framkomlig väg till att få en mer allsidig 
publicitet kring prioriteringsarbete. Medierna 
anser sig inte vara skyldiga att vara megafon för 
den lokala makten. Utan de som arbetar med 
prioriteringar i landsting och kommuner måste 
själva ett större ansvar för att kommunicera och 
föra fram sitt budskap, samt för att utveckla 
andra kommunikationsvägar med medborgarna 
för en djupare dialog. Prioriteringar med 
tillhörande ransonering blir ju sällan 
okontroversiellt och ointressant, snarare 
innehåller prioriteringar i regel en mängd 
intressanta aspekter att diskutera, menar Karin 
Bäckman. Denna studie utgör andra delen av tre 
som behandlar prioriteringsprocessen i 
Östergötlands läns landsting hösten 2003. 
 
2005:7 ”Öppna prioriteringar i Östergötland. Del II. 
Massmediernas rapportering av beslutsprocessen” Karin 
Bäckman, Katrin Lindroth och Per Carlsson. 
 
Prioritering av förebyggande insatser i 
hälso- och sjukvården 
Kunskaperna om vad våra levnadsvanor betyder 
för hälsa och risk för sjukdom har vuxit och 
blivit alltmer detaljerad under senare år.  

Det berör hur vi förhåller oss till tobak, alkohol 
och andra droger, mat, motion, vila, rekreation 
och sexualitet. Specifika interventionsmetoder 
prövas och utvärderas och även hälsoekonom-
iskt underlag som visar på hög kostnads-
effektivitet för flera metoder börjar finnas. 
Området har dock fått relativt begränsat 
utrymme inom hälso- och sjukvården än så 
länge, menar Sven Larsson som i en rapport 
analyserat om det går att tillämpa den 
arbetsmodell som utvecklats inom vertikala 
prioriteringar även för riskfaktorer i livsstilen. 
Slutsatsen är att det är möjligt att bedöma 
preventiva insatser för riskfaktorer enligt samma 
villkor om nytta, kostnadseffektivitet och 
evidens som vid vertikala prioriteringar av 
medicinska behandlingar, säger Sven Larsson. 
Rapporten visar att samma modell som t ex 
används av Socialstyrelsen kan användas om 
begreppet ”sjukdomstillstånd” i modellen byts ut 
mot ”specifik riskfaktor” som det hälsoproblem 
mot vilken åtgärder ska riktas.  
  
Hälsofrämjande och förebyggande arbete har 
som mål ”icke-händelser” d v s att sjukdom och 
ohälsa inte ska uppkomma. Det krävs stor 
öppenhet där värderingar och mål samt fakta-
underlag med effekter och kostnader redovisas, 
om prioriteringar av området ska accepteras av 
medborgarna i en situation när de uppfattar att 
det finns resursbrister i vården av manifest 
sjukdom.   
 
Rapport 2005:8 ”Prioritering av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården”  Sven 
Larsson. 
 
En prioriteringsmodell också för 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster  
”Vi har granskat en prioriteringsmodell, anpassat 
den till att också omfatta ett rehabiliterings-
perspektiv och satt fokus på framtida viktiga 
frågor”. Så sammanfattar en av deltagarna det 
projekt som PrioriteringsCentrum under 2005 
drivit tillsammans med Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter (FSA) och Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). Utgångs-
punkten för projektet har varit behovet av ökad 
medvetenhet, delaktighet och metodstöd. Den 
prioriteringsmodell som prövats utgår ifrån 
principer som används bl a av Socialstyrelsen 
och Svenska Läkaresällskapet. I huvudsak har 
modellen funnits användbar för att vägleda 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter i hur 
riksdagens riktlinjer för prioriteringar kan 
omsättas i praktiskt tänkande.  



 

 

Det viktigaste resultatet av projektet har nog 
ändå varit att prioriteringsdiskussioner kommit 
igång också ute bland sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter runt om i Sverige menar Mari 
Broqvist som varit en av projektledarna. 
Samtalet om prioriteringar måste dock fortsätta 
både inom dessa yrkesgrupper och tillsammans 
med andra professioner och politiker. Viktiga 
frågor för att gynna gemensamt prioriterings-
arbete verkar vara vilka begrepp som ska 
användas för att beskriva ohälsa, utveckling av 
målinriktad behovsbedömning och behov av 
förtydliganden eller förändringar av riksdagens 
riktlinjer och de etiska principerna. Erfarenheter 
från projektet kommer att publiceras som en 
rapport i PrioriteringsCentrums rapportserie 
under våren 2006. Nästa steg blir att följa och 
dokumentera ett praktiskt prioriteringsarbete i 
Kalmar Läns Landsting för att sprida 
erfarenheter och öka kunskapen om vad som 
gynnar tillväxten av öppna prioriteringar inom 
sjukgymnastik och arbetsterapi berättar Mari 
Broqvist. 
 
Försök med vertikala prioriteringar inom 
omvårdnad fortsätter 
Vid tre strokeenheter i landet (Strokecenter 
Norrlandsuniversitetssjukhus, Umeå, Medicinsk 
rehabilitering och strokeenhet, Gällivare sjukhus, 
Strokeenheten, Avd. 37, Södersjukhuset, 
Stockholm) har en prioriteringsmodell för öppna 
vertikala prioriteringar gällande omvårdnads-
insatser vid stroke prövats och diskuterats under 
2005. Arbetsgrupperna beskrev att arbetet var 
svårt och utmanande men ändå möjligt trots den 
korta tiden. Utmaningen var bl a att börja 
diskutera hälsotillstånd/insatser på gruppnivå, 
berättar Catrine Jacobsson. Det var både en 
utmaning och utvecklande att lyfta blicken från 
den enskilda patienten till att omfatta insatser på 
gruppnivå. Således var prioriteringsmodellen ett 
användbart redskap att öppna upp och få till 
stånd diskussioner om omvårdnadsinsatser efter 
stroke och på vilka grunder dessa vilar. 
Erfarenheterna visade också att arbetsgrupperna 
påbörjat ett tänk som kan beskrivas som en 
process som just startat och aktualiserat ett antal 
utvecklingsbehov. Några delkomponenter i 
prioriteringsmodellen har särskilt varit föremål 
för diskussion säger Catrine Jacobsson. Dessa 
var hälsa, patientnytta och evidensbaserad 
kunskap. Vad innebär hälsa/ohälsa?  
 
Hur ska det gå till och vem ska värdera 
svårighetsgraden av olika tillstånd?  

Utifrån vilken hälsosyn värderas patientnytta? 
Med vilken kompetens ska behov mötas?  
Det framkom tydligt att vetenskapliga studier 
om effekter av omvårdnadsinsatser till stor del 
saknas enligt Catrine Jacobsson. Svensk sjuk-
sköterskeförening och Vårdförbundet planerar 
fortsätta arbeta för mer öppna prioriteringar 
både på övergripande politisk nivå och i den 
vardagliga vården. Rapporter om modell-
försöken inom arbetsterapi och omvårdnad 
kommer att publiceras under 2006. 
 
Uppföljning av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer 
2003 inleddes en studie av implementering av de 
nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Den är 
uppdelad i två delstudier och görs i samarbete 
med och med delfinansiering från 
Socialstyrelsen. En omfattade datainsamling 
skedde under 2004 och två rapporter 
publicerades under 2005. Avsikten är att nästa 
datainsamling ska ske hösten 2006 och projektet 
ska slutrapporteras under 2007. 
 
En av delstudierna har undersökt om nationella 
riktlinjer skapar förutsättningar för en regional 
och lokal prioriteringsprocess? Delrapporten, 
som bygger på intervjuer genomförda under 
våren 2004, beskriver det första skedet i 
implementeringen av Nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård inom Landstinget Sörmland, 
Landstinget Västernorrland, Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Peter Garpenby 
berättar att det inom vården visade sig en positiv 
attityd till riktlinjerna och en vilja att agera med 
dokumentet som underlag. De uppfattas som ett 
stöd för prioriteringar och på många håll inom 
vården finns också ett stöd för öppna 
prioriteringar. Studien visar att vården och den 
politiskt-administrativa delen inom 
landstingen/regionerna inte hade samma 
kunskap om och förståelse för vad riktlinjerna 
innebär för huvudmannen. Aktiviteter i 
anslutning till riktlinjerna förekom huvud-
sakligen inom den domän som domineras av 
professioner. 
 
Rapport 2005:4 ”Utvärdering av implementeringen av 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting 
och regioner. Del I” av Peter Garpenby, Anna 
Andersson och Sven-Olof Junker. 
 
Rapport 2005:5 ” Hur påverkas sjukvården i 
praktiken? Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för 
prioritering av hjärtsjukvård: Utgångsläget 2001 – 
2003. Mikael Rahmqvist och Lars-Åke Levin. 



PrioriteringsCentrums
rapporter 2005
PrioriteringsCentrum har givit ut följande 
rapporter under 2005. Rapporterna kostar 100 kr 
inklusive moms. Vid beställning av 10 exemplar 
eller fler kostar de 75 kr exklusive moms. 
Rapporterna kan beställas från 
prioriteringscentrum@lio.se

2005:1 Subventionering av läkemedel – förutsättningar 
för öppna och legitima beslutsprocesser i 
Läkemedelsförmånsnämnden. Anders Anell och 
Sandra Jansson.

2005:2 Prioriteringar inom hälso- och sjukvård -
erfarenheter från andra länder. Per Carlsson (red), 
Anders Anell, Sandra Jansson, Peter Garpenby, 
Per-Erik Liss, Karin Lund.

2005:3 Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region 
Skåne. Per Rosén.

2005:4 Utvärdering av implementeringen av Nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner. 
Första delen. Peter Garpenby, Anna Andersson, 
Sven-Olof Junker.

2005:5 Hur påverkas sjukvården i praktiken? 
Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för prioritering 
av hjärtsjukvård: Utgångsläget 2001 – 2003. Mikael 
Rahmqvist, Lars-Åke Levin.

2005:6 Prioriteringar i vårdens vardag - intervjustudie 
med vårdpersonal i Lycksele och Halmstad. Ingrid 
Karlsson, Ann-Louise Lyrén.

2005:7 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del II.
Massmediernas rapportering av beslutsprocessen. Karin
Bäckman, Katrin Lindroth, Per Carlsson.

2005:8 Prioritering av hälsofrämjande och förebyggande 
insatser i hälso- och sjukvården. Sven Larsson.

2005:9 Öppna politiska prioriteringar av hälso- och
sjukvård – rapportering från ett seminarium. Mari
Broqvist, Per Carlsson, Catrine Jacobsson, 
Erling Karlsson, Karin Lund.

2005:10 Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen -
dokumentation av ett pilotprojekt. Per Rosén.
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