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PrioriteringsCentrum 
blickar framåt 
PrioriteringsCentrum har funnits i drygt fem år 
och hunnit etablera sig som ett nationellt 
kunskapscentrum. Det har skett genom egna 
utvecklingsprojekt, konsultinsatser, nätverks-
byggande och informationsspridning. Sedan 
starten har PrioriteringsCentrum genomfört tre 
stora konferenser, planerar som bäst den fjärde 
och har publicerat drygt fyrtio rapporter. 
Verksamheten har under de senaste åren 
finansierats genom ettåriga anslag från staten 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
via Dagmaravtalet, Landstinget i Östergötland 
och genom uppdrag från Socialstyrelsen.  
 
Tillskapandet av PrioriteringsCentrum skedde i 
anslutning till en utredning vid Socialdeparte-
mentet som syftade till att skapa en struktur för 
gemensamma utvecklingsfrågor efter det att Spri 
avvecklats. I korthet kom utredningen fram till 
att det borde etableras regionala utvecklings-
enheter med nära koppling till universiteten som 
skulle tilldelas ett nationellt uppdrag att bevaka 
och utveckla strategiska frågor för svensk hälso- 
och sjukvård. Den utvärdering som Social-
departementet och SKL genomförde av 
PrioriteringsCentrum 2004 visade att detta tycks 
vara en framgångsrik strategi. Utvärderingen 
pekade dock på några alternativa vägar för att 
konsolidera verksamheten och garantera en 
långsiktig utveckling. 
 
Utredningen var starten på ett förändringsarbete 
med inriktning mot att förstärka centrumets 
nationella uppdrag och gå mot en ökad 
integrering av verksamheten i Linköpings 
universitet. Landstinget i Östergötland har 
markerat sin avsikt att stödja en långsiktig 
utveckling i denna riktning genom att finansiera 
fem doktorander vid Linköpings universitet som 
startade sin utbildning den 1 september 2005. 
Sedan dess har en rad kontakter tagits med 
representanter från universitetet, staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns 
en samsyn kring ett förslag som i  korthet ser ut 
på följande sätt: 
 
1. Huvuduppdraget är att vara ett nationellt 
kompetenscentrum rörande prioriteringar  
Här ingår uppgifter av ett nationellt intresse 
vilket i stort sett motsvarar det s k basåtagande 
som PrioriteringsCentrum har idag, d v s att 
fungera som koordinator och arenaskapare för 
erfarenhetsutbyte.  

Här ingår att organisera nationella konferenser, 
kunskapssammanställningar, förmedla 
erfarenheter via nyhetsbrev m m, koordinera det 
nationella nätverket PrioNet och bedriva en viss 
konsultverksamhet. Visst grundläggande 
utvecklingsarbete och utbildning kan ingå i detta 
uppdrag.  
 
2. Bedriva uppdragsverksamhet  
Huvuddelen av uppdragsverksamheten förutsätts 
bygga på långsiktiga utvecklingsprojekt och 
tillfälliga uppdrag som är inriktade mot att ge 
stöd kopplat till prioriteringar till enskilda 
uppdragsgivare eller grupper av intressenter. 
PrioriteringsCentrum skulle kunna medverka till 
att utveckla landstingens och kommunernas 
förmåga att ta till sig och omsätta nationella 
riktlinjer och motsvarande kunskapsunderlag 
som tas fram på den nationella nivån.  
 
3. Bedriva forskning och utbildning 
Personal vid PrioriteringsCentrums har sedan 
starten i viss utsträckning arbetat med forskning 
och medverkat i handledning och kursverk-
samhet för doktorander samt på grundut-
bildningen. Denna uppgift ska på sikt öka i 
betydelse. Forskning och utbildning ska ske 
integrerat med de forsknings- och utbildnings-
program som finns vid Institutionen för Hälsa 
och Samhälle vid Linköpings universitet. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla duktiga 
medarbetare och vår styrelse för alla goda 
insatser och våra uppdragsgivare för att vi fått 
förtroende att fortsätta arbeta med viktiga 
prioriteringsfrågor även under 2007.  Det är min 
förhoppning att vi kan skriva i 2007 års 
verksamhetsberättelse att förlaget rörande 
PrioriteringsCentrums nya organisation är på 
god väg att realiseras.  
 

 
 

Per Carlsson 
Föreståndare för PrioriteringsCentrum 



 

 

Regeringsuppdraget 
PrioriteringsCentrums arbete under 2006 har 
dominerats av ett uppdrag från Socialstyrelsen. I 
december 2005 gav regeringen Socialstyrelsen i 
uppdrag att kartlägga på vilket sätt hälso- och 
sjukvårdens huvudmän arbetar med priori-
teringar inom hälso- och sjukvården samt 
utvärdera hur arbetet överensstämmer med 
intentionerna i riksdagens beslut om 
prioriteringar. Som ett led i detta arbete har 
PrioriteringsCentrum: 
• genomfört en kartläggning av på vilket sätt 

hälso- och sjukvårdens huvudmän och andra 
centrala aktörer arbetar med prioriteringar 
och utvärderat hur detta arbete 
överensstämmer med intentionerna i 
riksdagens beslut om prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården.  

• på grundval av ovan nämnda kartläggning 
och annat relevant material analyserat om det 
finns problem i tillämpningen av riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar i hälso- och 
sjukvården. 

 
Under året har PrioriteringsCentrum genomfört 
över 150 intervjuer med ett urval personer i 
landsting, kommuner och organisationer 
bestående av politiker, högre tjänstemän, 
verksamhetschefer inom medicin, rehabilitering, 
habilitering och omvårdnad samt dessutom 
omvårdnadspersonal med olika befattningar. 
Uppdraget ska redovisas skriftligt till 
Socialstyrelsen senast den 15 mars 2007. 
Socialstyrelsen ska i sin tur redovisa sitt uppdrag 
till regeringen senast den 1 maj 2007. 
 

Konsult- och 
utbildningsinsatser  
Under 2006 har PrioriteringsCentrum bidragit 
med ett 50-tal konsult- och utbildningsinsatser. 
Några exempel på sådana tillfällen är: 

• Seminarium Prioriteringar i kommunal 
äldreomsorg, Regionförbundet Uppsala län. 

• Föredrag Prioriteringar i vardagen. Hur vill 
vi? Hur gör vi? Hur tänker vi när vi 
prioriterar/Nationell kvalitetsdag för 
Primärvård, SFAM, i Stockholm. 

• Föredrag på Pfizers forum under 
politikerveckan i Almedalen "Avslöja vårdens 
hemligheter" i Visby. 

• Föredrag vid "Gesundheit für alle - wie lange 
noch? Rationierun und Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen", Nationella Etikrådet i 
Tyskland. 

 
 

Internationell konferens 
Vart annat år hålls en internationell 
prioriteringskonferens, 2006 var det i Toronto, 
Kanada och flera medarbetare vid 
PrioriteringsCentrum deltog. Konferensens 
huvudtema, ”Real World Priority Setting”, 
delades upp i sex parallella seminarieserier. 
Tanken var att belysa prioriteringsproblematiken 
relaterad till olika prioriteringssituationer såsom  
t ex verktyg för kunskapsöverföring, 
prioriteringar i samband med ny teknologi, 
prioriteringar kopplade till blandningen mellan 
privata och offentliga system, värderingar i 
prioriteringsarbete och interaktionen mellan 
mikro- och mesonivån i våra hälso- och 
sjukvårdssystem. En reflektion om värdlandet är 
att i Kanada bedrivs ett omfattande 
forskningsarbete direkt kopplat till olika nivåer 
och aktörsgrupper i det kanadensiska hälso- och 
sjukvårdssystemet.  
 

 
Några från centrumet besökte Joint Centre for Bioethics i Toronto 
 
Konferensens faktiska innehåll bestod i första 
hand av presentation av olika forskningsstudier 
snarare än presentation av faktiskt genomförda 
prioriteringsaktiviteter med forskning som stöd. 
Sverige var mycket väl representerat med ett 
tjugotal deltagare från PrioriteringsCentrum, 
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och 
Landsting, olika yrkesförbund och enskilda 
landsting.  



 

 

Representanter från centrumet svarade för fyra 
olika presentationer; Can it be left to individual 
responsiblity? Gustav Tinghög, Per Carlsson och 
Karin Lund; Interrelated policy making – three cases of 
priority-setting in Swedish Health Care, Peter 
Garpenby; Transparent Priority Setting in Sweden – 
reactions in the press, Karin Bäckman, Per Carlsson 
och Katrin Lindroth; samt en poster om 
Universal maximum waiting time guarantee to health 
care – a threat to fair distribution of care? av Karin 
Lund och Per Carlsson.  
 

PrioNet 
PrioNet är ett nätverk som startades av 
PrioriteringsCentrum år 2001. Där ingår 
företrädare för landsting, kommuner och den 
nationella nivån som på olika sätt intresserat sig 
för 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 
vårdverksamheten och på den sjukvårdspolitiska 
nivån. Nätverket växer successivt. Idag ingår 
cirka 160 personer. 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 2006 anordnades 
följande seminarier: 
1. Läkemedel och prioriteringar. 
Seminariet anordnades i samarbete med 
Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region 
Skåne. 
 
2. Vårdgarantin och prioriteringsarbete – hur 
bidrar garantin till rättvisa prioriteringar och 
finns etiska risker? 
 
Seminariet anordnades i samarbete med 
Vårdgarantiprojektet som har bedrivits av 
Sveriges kommuner och landsting. 
3. Prioritering i primärvård – svårigheter och 
erfarenheter. 
 
4. Socialstyrelsens och PrioriteringsCentrums 
arbete med att utveckla en nationell modell för 
vertikala prioriteringar för hälso- och sjukvård. 
 

 

Externa och  
interna projekt  
Prioriteringsprojekt inom rehab 
Under 2006 har rehabiliteringsenheterna 
SAMREHAB och Rehab Söder med stöd av 
PrioriteringsCentrum påbörjat projektet 
”Prioriteringar inom arbetsterapi och 
sjukgymnastik i Landstinget i Kalmar län”. Syftet 
med projektet är att i praktiskt 
prioriteringsarbete prova den modell för 
prioriteringar som diskuterats i modellprojektet 
inom Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter och 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.  
Syftet är även att få till stånd gemensamma 
prioriteringar för arbetsterapi och sjukgymnastik 
inom utvalda verksamhetsområden och/eller 
sjukdoms-grupper. Arbetssättet involverar en 
stor del av personalen. En första rapport om 
erfarenheter är planerad till 2008. 
 
Prioriteringsprocessen vid Geriatriskt 
centrum i Umeå 
Arbetet med öppna prioriteringar vid Geriatriskt 
centrum (NUS) påbörjades 2004 med stöd från 
PrioriteringsCentrum. Syftet med projektet är att 
med hjälp av öppna prioriteringar beskriva 
patientnära insatser för den geriatriska patienten 
inom olika yrkesgrupper, samt hur resurserna 
fördelas i förhållande till behov och rätten till 
vård på lika villkor för gruppen multisjuka/ 
sviktande äldre.  
 
De yrkesspecifika insatserna har diskuterats och 
listats. Vanligt förekommande behovsområden 
samt hälsotillstånd inom klinikens alla verk-
samheter har diskuterats. Under våren 2007 
kommer arbetet att fortsätta med information 
och dialogmöten med externa intressenter samt 
dokumentation av projektet i form av rapport i 
PrioriteringsCentrums rapportserie.  
 
Forskning för framtiden 
De fem doktorander som antagits vid 
Linköpings universitet med inriktning 
prioritering har under året startat sina 
avhandlingsarbeten. Projekten drivs delvis inom 
ramen för PrioriteringsCentrums verksamhet. 
 
Niklas Ekerstads arbete har som övergripande 
mål att finna instrument för prioritering av 
multisjuka äldre patienter inom främst 
kardiologi. 



 

 

I samarbete med en statistiker på Socialstyrelsen 
pågår en registerstudie  
(Patientregistret) för att karaktärisera multisjuka 
äldre avseende komorbiditet, ålder, kön etc.  
 
Per Johansson studerar styrningen av svensk 
hälso- och sjukvård. Fokus ligger framför allt på 
kunskapsstyrning och nationella ambitioner att 
åstadkomma en likvärdig vård genom riktlinjer 
för prioriteringar. För närvarande görs en 
litteraturstudie kring utvecklingen av statliga 
styrinstrument för sjukvården och 
kunskapsstyrningens roll samt en komparativ 
fallstudie av implementeringen av nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting. 
 
Ann-Charlotte Nedlund studerar betydelsen av 
rättvisa beslutsprocesser för att hantera de 
legitimitetsproblem som kan uppstå vid 
prioritering i hälso- och sjukvård. Hon 
undersöker främst möjligheten att stärka 
den interna legitimiteten, d v s förtroendet inom 
hälso- och sjukvårdens organisation, däribland 
vilken roll interna institutioner kan ha i att skapa 
och stärka förtroendet. Just nu genomförs en 
litteraturstudie om möjligheten att använda 
procedurrättvisa vid prioriteringar vilken senare 
kommer att finnas tillgänglig som rapport i 
PrioriteringsCentrums rapportserie. 
  
Gustav Tinghög utgår från ett hälsoekonomiskt 
perspektiv för att studera och utveckla principer 
för hur begränsningar av det offentliga hälso- 
och sjukvårdsåtagandet genomförs. I ett första 
steg undersöks vilka faktorer som styr 
förekomsten av egenavgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Genom att analysera vissa 
egenskaperna hos hälso- sjukvårdens 
tjänster/varor är förhoppningen att utveckla 
principer som uppfattas som rättvisa och 
acceptabla för flertalet. 

 
Referensdatabas  
PrioriteringsCentrum har som uppgift att öka 
tillgängligheten av relevant litteratur vad gäller 
den aktuella diskussionen kring prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården. Referenserna 
samlas i en sökbar databas som finns tillgänglig 
för alla intresserade på PrioriteringsCentrums 
hemsida. Databasen innehåller idag 2 600 
referenser. 

Information  
PrioriteringsCentrums informationsfunktion 
såsom hemsida och e-nyhetsbrev, finslipas och 
förbättras ständigt. E-nyhetsbrevet når numera 
drygt 300 prenumeranter och utkom under 2006 
med fyra nummer. Hemsidan är välbesökt med 
över 16 000 besök under 2006. Prioriterings-
Centrum har under året utkommit med fem 
rapporter.  
 

Utvecklingsområden  
Nationell modell för prioritering 
Sedan några år pågår det flera aktiviteter i landet 
som syftar till att ta fram beslutsstöd för 
prioriteringar genom att rangordna vård. 
Rangordningen sker oftast genom att man 
upprättar en lista över alternativen. Den typ av 
prioritering som huvudsakligen görs inom en 
sjukdomsgrupp, en klinik eller yrkesgrupp brukar 
kallas vertikal prioritering. Initiativ till att 
utarbeta en nationell arbetsmodell har tagits 
gemensamt av Socialstyrelsen och 
PrioriteringsCentrum.  
 
En arbetsgrupp med personer från dessa två 
organisationer, andra organisationer och 
landsting som arbetat med vertikala 
prioriteringar såsom Landstinget i Östergötland, 
Stockholms läns landsting, Västra Götaland, 
Södra sjukvårdsregionen, Svenska 
Läkaresällskapet, Sveriges Sjuksköterskors 
Riksförbund och Vårdförbundet har tagit fram 
detta förslag.  
 
Den föreslagna arbetsmodellen ska kunna 
användas i alla sammanhang där vertikala 
prioriteringar sker såsom aktiviteter som 
arrangeras av staten, landsting, kliniker, 
professionella grupper eller motsvarande.  
En preliminär version av rapporten har 
diskuterats vid två seminarier under hösten med 
medverkande från övriga landsting.  
2007:1 ”Nationell modell för öppna vertikala 
prioriteringar inom svensk hälso- och 
sjukvård.” Per Carlsson, Christina Kärvinge, 
Mari Broqvist, Kristina Eklund,  
Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla 
Jacobsson Ekman, Christina Källgren 
Peterson, Marion Lindh, Britt Nordlander, 
Per Rosén, Urban Sjöblom, Anna Sohlberg. 
 



 

 

Värdefulla erfarenheter av Östergötlands 
första prioriteringsarbete 
I början av året publicerades den tredje studien 
om Landstinget i Östergötlands första 
prioriteringsprocess. Denna tredje delstudie 
(som genomfördes under 2005) syftar dels till att 
beskriva och försöka förklara innebörden av det 
politiska beslutet och dels till att studera vilka 
effekter beslutet haft i verksamheterna vid länets 
sjukhus. 
 
Två delstudier har tidigare publicerats. I den 
första studerades den politiska beslutsprocessen 
utifrån ett antal frågeställningar och villkor som 
är viktiga för att en prioriteringsprocess ska 
uppfattas som rättvis och legitim (d v s anses 
rimlig och vara accepterad av flertalet 
människor) (Bäckman m fl 2004:4).  
 
I den andra delstudien undersökte vi hur 
medierna rapporterade kring 
prioriteringsprocessen och på vilket sätt 
mediebevakningen bidrog till att skapa intresse 
och förståelse för den aktuella 
prioriteringsprocessen i synnerhet och 
prioriteringar i allmänhet (Bäckman m fl 2005:7).  
 
Verksamhetsansvariga chefer uppfattar 
landstingets prioriteringsprocedur som ett 
positivt arbetssätt som, förutom att det uppfattas 
som viktigt för utvecklingen av vården i 
landstinget, även har bidragit till en ökad insikt 
och förståelse för sjukvårdens och politikers 
villkor. Öppenheten mellan olika specialiteter 
har ökat och diskussioner rörande vetenskapliga 
bevis (evidens) för olika vårdinsatser och rutiner, 
respektive etiska reflektioner har därmed 
stimulerats. Majoriteten av de många delbesluten 
om utbudsbegränsningar har genomförts i 
vården.  
 
Värdefulla erfarenheter av prioriteringsarbetet 
har dragits på flera plan och arbetet i 
Östergötland tycks fortskrida, numera i en 
vidareutvecklad form integrerad i landstingets 
ordinarie uppdrags- och avtalsprocess. 
2006:3 "Öppna prioriteringar i Östergötland. 
Del III. Uppföljning av de politiska besluten 
– hur gick det sedan?" Karin Bäckman, 
Erling Karlsson, Per Carlsson. 
 
 
 

Öppna prioriteringar inom omvårdnad 
Under 2005 drev PrioriteringsCentrum i 
samarbete med Svensk sjuksköterskeförening 
(SSF) och Vårdförbundet ett samarbetsprojekt 
som syftade till att pröva om den arbetsmodell 
för prioriteringar som tagit form i Sverige idag är 
möjlig att tillämpa inom omvårdnad vid stroke.  
Det syftade även till att bidra till en utveckling av 
en arbetsmodell som kan omfatta vårdens alla 
professioner. Med utgångspunkt i den 
arbetsmodell som rekommenderas av Svenska 
Läkaresällskapet och, tillämpas i Socialstyrelsens 
arbete har tre strokeenheter i Sverige diskuterat 
och prövat rangordning av kombinationen 
hälsotillstånd/insatser inom omvårdnadens 
ansvarsområde vid stroke.  
 
Övergripande visade försöket att arbetsmodellen 
med rangordning av hälsotillstånd/insats gav 
god vägledning för konkreta diskussioner om 
prioriteringar. Det visade också att arbete med 
öppna prioriteringar kan vara ett stöd för att 
tydliggöra och beskriva omvårdnadsinsatser för 
att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till 
prioriteringar inom omvårdnad.  
2006:5 Öppna prioriteringar inom 
omvårdnad – ett samarbetsprojekt med SSF 
och Vårdförbundet.” Catrine Jacobsson 
 
PrioriteringsCentrums 
rapporter 2006 
 
2006:1 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg 
i kommunal regi. Del I. Mål och prioriteringar. Per-
Erik Liss. 
 
2006:2 Målsättningar och verklighet – vård och omsorg 
i kommunal regi. Del II. Ålderdom, omsorgsberoende och 
livsperspektiv samt Mål, prioriteringar och 
omsorgsarbetets vardag. Tommy Svensson, med 
diskussion och slutsatser av Per-Erik Liss. 
 
2006:3 Öppna prioriteringar i Östergötland. Del III. 
Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det 
sedan? Karin Bäckman, Erling Karlsson, Per 
Carlsson. 
 
2006:4 Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar 
metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA 
och LSR Mari Broqvist. 
 
2006:5 Öppna prioriteringar inom omvårdnad- ett 
samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet Catrine 
Jacobsson  



 

 

Medarbetare vid 
PrioriteringsCentrum 
 
 
 
 
 
 
Mari Broqvist Karin Bäckman Per Carlsson 

 
 
 
 
 
 
Peter Garpenby Catrine Jacobsson Erling Karlsson  
 
 
 
 
 
 

  Malin Kernell Tolf   Sven Larsson Katrin Lindroth 
 
 
 
 
 
 
Per-Erik Liss Karin Lund Peter Wahlberg 

 
 
Doktorander verksamma vid 
PrioriteringsCentrum 
 
 
 
 
 
 
Niklas Ekerstad Per Johansson Ann-Charlotte Nedlund 
 
 
 
 
 
 
Gustaf Tinghög Elisabeth Furberg 
 
 

PrioriteringsCentrums 
styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PrioriteringsCentrum 
Landstinget i Östergötland 
581 91 Linköping 
 
Telefon: 013-22 20 00 
Telefax: 013-22 77 99 
Mailadress: prioriteringscentrum@lio.se 
Hemsida: http://e.lio.se/prioriteringscentrum 
Anmäl intresse nu för vårt kostnadsfria nyhetsbrev! 
 

Medlemmar i styrelsen under 2006 har varit:
direktör Gösta Andersson, Falun; för-
bundssekreterare Ann Hedberg Balkå, 
Stockholm; ordförande i landstingsstyrelsen 
Paul Håkansson, Linköping, (ordförande); 
direktör Christina Kärvinge, Stockholm; 
vårdutvecklare Lisbeth Löpare-Johansson, 
Luleå; verksamhetschef Bo-Eric Malmvall, 
Jönköping och förbundsordförande Barbro 
Westerholm, Stockholm.  
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