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Välkommen debatt om 
prioriteringsprinciperna 
 
Verksamhetsåret 2007 dominerades av två 
händelser, dels PrioriteringsCentrums rapport till 
Socialstyrelsen om ”Vårdens alltför svåra val?” 
och dels prioriteringskonferensen i Örebro i 
oktober. Det var mycket uppmuntrande att 
Socialstyrelsen i så hög grad ställde sig bakom 
våra bedömningar i rapporten av situationen 
rörande prioriteringar i landet och även våra 
förslag till åtgärder. Vi väntar med spänning på 
vad regeringen kommer att besluta sig för. 
Kommer den att följa Socialstyrelsens förslag att 
genomföra en genomgripande översyn och 
omarbetning av rådande principer för 
prioritering inom hälso- och sjukvården? 
 
Vårt förslag att överväga ett tillägg till den etiska 
plattformen med en ansvarsprincip har väckt 
uppmärksamhet och debatterades i samband 
med vår konferens i oktober. Debatten i det 
offentliga rummet i media har hittills varit 
blygsam. Beror det på att frågan är ointressant, 
uppfattas för komplicerad eller att få personer 
känner sig berörda av frågeställningen? 
 
Jag tror att så länge som så många i sjukvården 
är okunniga om dagens principer så kommer 
utvecklingen av dessa inte väcka särskilt stor 
uppmärksamhet. Vi kan dock notera att 
prioriteringsfrågorna har börjat debatteras 
offentligt i ökad utsträckning. Debatten om 
införande av vaccination mot livmoderhals-
cancer, KUB-test (Nackuppklarningstest och 
kombinerat ultraljud och biokemi) vid graviditet 
respektive behandling med mycket dyra 
läkemedel är exempel på detta. När diskussionen 
kopplas till vetenskapliga fakta om nyttan som i 
fallet med vaccinet Gardasil är det bra. När 
debatten så småningom tydligare kopplas till de 
etiska principerna för prioriteringar är det ännu 
bättre. 
 

 
 
Per Carlsson 
Föreståndare för PrioriteringsCentrum 

Vårdens alltför svåra val 
 
PrioriteringsCentrum genomförde på uppdrag av 
Socialstyrelsen en kartläggning av på vilket sätt 
hälso- och sjukvårdens huvudmän och andra 
centrala aktörer arbetar med prioriteringar i 
jämförelse med intentionerna i riksdagens beslut 
om prioriteringar. 
 
Vi analyserade med grund i denna kartläggning 
och annat relevant material om det fanns 
problem i tillämpningen av riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Under 
2006 genomförde vi över 150 intervjuer med ett 
urval av nyckelpersoner i landsting, kommuner 
och organisationer bestående av politiker, högre 
tjänstemän, verksamhetschefer inom medicin, 
rehabilitering, habilitering och omvårdnad samt 
dessutom sjukvårdspersonal med olika befat-
tningar. 
 
Uppdraget redovisades till Socialstyrelsen i mars 
2007. Socialstyrelsen i sin tur redovisade sitt 
uppdrag till regeringen i maj samma år. Social-
styrelsens ställde sig bakom nästan alla de slut-
satser och förslag som vi presenterade. 
 
Inte mycket har hänt 
I rapporten kunde vi konstatera att sättet att 
arbeta med prioriteringar i landsting och 
kommuner har stora likheter med situationen för 
fem år sedan då den senaste större uppföljningen 
gjordes. Fortfarande finns knappast några öppna 
beslut om fördelning och prioritering av resurser 
i vården. Sjukvårdspersonalen får ta det största 
ansvaret för att besluta om och genomföra 
ransoneringar när inte resurserna räcker. För-
utom på chefsnivå tycks sjukvårdpersonal 
fortfarande i liten utsträckning vara medveten 
om de etiska principer som ska styra prio-
riteringar i vården. Den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten upplever sig fortfarande i 
ringa utsträckning berörd av den etiska platt-
formen och prioriteringsprinciperna. 
 
Positiva inslag noterades dock också. Genom 
Socialstyrelsen och Läkemedelsförmånsnämnden 
har staten tagit ledningen när det gäller att visa 
hur prioriteringar kan göras på ett systematiskt 
och öppet sätt. Detta har resulterat i en påbörjad 
metodutveckling. Det finns dessutom samverkan 
mellan huvudmän kring det vidare begreppet 
kunskapsstyrd vård till vilket systematiska 
prioriteringar är starkt relaterat.   



 

 

Det förekommer även flera lovande utvecklings-
projekt rörande prioriteringar som initierats och 
drivs av sjukvårdspersonal både lokalt och 
nationellt.  
 
I rapporten föreslås förtydliganden och tillägg av 
de nuvarande etiska principerna med en ansvars-
princip. En sådan utgår från att alla människor är 
ansvariga både för sin hälsa och för sin vård 
utifrån sina individuella förutsättningar. Att vara 
ansvarig för sin hälsa innebär dels att se till att 
ohälsa inte uppstår och dels, om den uppstått, se 
till att återskapa hälsa i så stor utsträckning som 
möjligt. Eftersom en stor del av den vård som 
utförs i samhället faller inom ramen för egen 
vård är det angeläget att utveckla allmänt 
accepterade och kända kriterier för när för-
utsättningar för egen vård är uppfyllda. 
 
Tydliga principer räcker inte 
En viktig åtgärd är att utveckla kompetensen hos 
olika aktörer för att stärka deras förmåga att 
kunna genomföra mer öppna prioriteringar. 
Detta betyder att information, utbildning, 
kunskap och andra resurser måste dels utvecklas 
och dels göras tillgängliga för beslutsfattare på 
olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.  
Ett sätt är att sammanställa dagens riktlinjer på 
ett överblickbart sätt. Ett annat sätt kan vara att 
visa hur vägledande riktlinjer på nationell nivå 
sammanhänger med värderingar hos olika 
aktörer genom att mer aktivt involvera sjuk-
vårdens professioner och yrkesgrupper i arbetet 
med att hitta praktiska lösningar för prio-
riteringar.  
 
Rapporten ”Vårdens alltför svåra val?” har 
distribuerats i cirka 1 000 exemplar. Dessutom 
finns den i likhet med alla andra Prioriterings-
Centrums rapporter nedladdningsbar på vår 
hemsida. Rapporten har översatts till engelska 
och även den finns tillgänglig på hemsidan. 
 
”Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av 
prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och 
riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården.” 
(2007:2) PrioriteringsCentrum 

 
 

Konsult- och 
utbildningsinsatser  
 
Under 2007 har PrioriteringsCentrum bidragit 
med ett 30-tal konsult- och utbildningsinsatser. 
Några exempel på sådana tillfällen är: 
 

• Utbildningsdag om prioriteringar riktat till 
rehabiliteringspersonal i Landstinget i Kalmar 
län. 

 
• Utbildning för landstingsstyrelsen i 

Västmanlands läns landsting, Västerås. 
 

• Föreläsning ”Gemensam arbetsmodell för 
öppna vertikala prioriteringar inom svensk 
hälso- och sjukvård, ett samverkansprojekt”, 
Vårdstämman. 

 
• Föreläsning om prioriteringar på 

Sjukgymnastdagarna i Älvsjö. 
 

• Utbildningsinsats för personal inom 
hemrehabilitering i Östersunds kommun. 

 
• Bokbord och information vid Svensk 

sjuksköterskeförenings konferens 
”Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans 
vård utbildningar”, Jönköping. 

 
• Läkemedelskongressen ”Hur mycket hälsa får 

vi för pengarna”, Läkemedelsakademin. 
 
 

 
Fjärde nationella 
prioriteringskonferensen 
 
 
Onsdagen den 3 oktober 2007, dagen innan 
prioriteringskonferensen startade, hölls i 
PrioriteringsCentrums regi ett förmöte som 
lockade ett femtiotal deltagare. 



 

 

 
Foto: Björn Fransson 
 
Syftet med mötet var att diskutera om det är 
dags att revidera den nationella modellen för 
vertikal prioritering som har tagits fram av 
PrioriteringsCentrum tillsammans med 
Socialstyrelsen, flera landsting och yrkesförbund. 
 
Seminariet inleddes med en kort presentation av 
den nationella modellen. Därefter reflekterade 
inbjudna föreläsarna Britt Nordlander, Svenska 
Läkaresällskapet; Urban Sjöblom från Södra 
Sjukvårdsregionen; Marie Lagerfelt, Landstinget i 
Östergötland; Ingrid Göransson och Ulla 
Pettersson, Landstinget i Kalmar län; Torbjörn 
Malm, Socialstyrelsen samt Eva Arvidsson, 
Landstinget i Kalmar län, om sina erfarenheter 
kring modellen.  
 
Samtliga deltagare enades slutligen om ett 
gemensamt ställningstagande att den nationella 
modellen bör få fortsätta införas och utvecklas 
samt att erfarenheterna bör diskuteras och 
spridas innan man beslutar om att revidera eller 
tänka nytt. 
 
Den fjärde nationella prioriteringskonferensen 
Lika vård på olika villkor  genomfördes 
framgångsrikt den 4-5 oktober 2007 i Örebro.  
PrioriteringsCentrum anordnade konferensen 
tillsammans med Örebro läns landsting i 
samverkan med flera nationella organisationer. 
Vi slog rekord när det gäller den här typen av 
konferenser med över 450 deltagare. 
 
 

 
Foto: Magnus Westerborn 

Det övergripande syftet med prioriterings-
konferensen var att bidra till ett fördjupat utbyte 
av kunskap mellan olika aktörer samt att skapa 
möten för debatt och dialog mellan dem som är 
aktiva i prioriteringsfrågan. Enligt utvärderingen 
föll konferens-arrangemanget väl ut. Många 
deltagare uppskattade särskilt den livliga 
kommunikationen under de parallella diskus-
sionstorgen. En höjdpunkt för Prioriterings-
Centrum var möjligheten att presentera 
rapporten ”Vårdens alltför svåra val?”. 
 
 

 
Foto: Magnus Westerborn 
 
Hanne Kjöller och Yrsa Stenius deltog vid fjärde nationella 
prioriteringskonferensen. 
 
 
Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter 
och legitimerad sjuksköterska samt Yrsa Stenius, 
journalist och Allmänhetens Pressombudsman 
avslutade de två konferensdagarna under 
rubriken ”Svarta listor eller vita lögner – hur 
öppna kan politiker och vårdpersonal vara”?  

 
 
PrioNet 
 
PrioNet är ett nationellt nätverk som startades 
av PrioriteringsCentrum år 2001. Sedan starten 
har PrioriteringsCentrum ställt en koordinator 
till förfogande vars uppgift är att ansvara för 
bland annat programverksamheten. 
 
Nätverkets syfte är att vara ett forum för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området 
prioriteringar både i själva vårdverksamheten 
och på den sjukvårdspolitiska nivån. Detta sker 
genom nätverkets medlemmar och de samman-
komster som anordnas. I PrioNet ingår 
företrädare – för landsting, kommuner och från 
den nationella nivån, som på olika sätt intresserat 



 

 

sig för utvecklingen av prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård. Nätverket växer successivt och har 
idag cirka 220 medlemmar. Som medlem inbjuds 
man att delta i den seminarieverksamhet som 
nätverket arrangerar och man får Prioriterings-
Centrums nyhetsbrev samt ett exemplar av 
samtliga rapporter som centrumet ger ut.  
 
Under verksamhetsåret 2007 anordnades 
följande seminarier: 
 
1. Hur arbetar landsting och kommuner med 
prioriteringar? Avrapportering av 
PrioriteringsCentrums intervjuundersökning 
hösten 2006. 
 
2. Var går gränsen för det offentliga åtagandet? 
Avrapportering av en studie med fokus på 
handikapphjälpmedel. 
 
3. Vad pågår i landstingen i Norra Regionen och 
nationellt? Seminariet hölls i Umeå i samarbete 
med Västerbottens läns landsting (se vidare 
nedan). 

 
PrioNet seminarium i Umeå 
Den 13 september anordnade PrioNet 
tillsammans med Västerbottens läns landsting ett 
seminarium om pågående och planerat arbete 
med prioriteringar, nationellt och lokalt. Det var 
ett välbesökt seminarium med drygt 100 
deltagare.  
 
 

 
Foto: Karin Bäckman 
 
 
På förmiddagen höll PrioriteringsCentrums 
medarbetare föredrag kring det uppdrag 
centrumet fått av Socialstyrelsen: att kartlägga på 
vilket sätt hälso- och sjukvårdens huvudmän 
arbetar med prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. samt utvärdera hur arbetet 

överensstämmer med intentionerna i riksdagens 
beslut om prioriteringar. 
 
 

 
Foto: Karin Lund 
 
Birgitta Engström, Umeå universitet beskrev det projekt som bedrivs i 
Västerbotten kring öppen vertikal prioritering inom omvårdnad och stroke. 
 
 
Eftermiddagen ägnades åt mer lokalt 
prioriteringsarbete där pågående projekt och 
tankar presenterades av Gunnar Moa, Jämtlands 
läns landsting; Ann-Charlotte Näsman, 
Landstinget Västernorrland; Greger Olsson, 
Västerbottens läns landsting; Ulf Näslund, 
Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus; 
Helen Abrahamsson och Sofi Strandberg, 
Geriatriska kliniken, Norrlands universitets-
sjukhus; Birgitta Engström, Umeå universitet 
samt Susanne Waldau, Västerbottens läns 
landsting. 
 
Den stora anslutningen och givande 
föredragningarna gav mersmak och vi kan 
konstatera att denna mötesform med lokala 
samarrangemang är att ta i beaktande för 
framtida PrioNet möten. 

 
 
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 närmare  
3 000 referenser. 



 

 

Information  
 
PrioriteringsCentrum arbetar vidare för att 
finslipa och förbättra informationsfunktionen. 
E-nyhetsbrevet når numera drygt 300 prenu-
meranter och utkom under 2007 med fyra 
nummer.  
 
 

 
 
 
Hemsidan är välbesökt med över 16 000 besök 
under år 2007. Vår Internetadress är: 
http://e.lio.se/prioriteringscentrum. 

 
 
Pris för bästa debatt-
artikel 
 
Niklas Ekerstad, en av PrioriteringsCentrums 
doktorander erhöll Läkartidningens pris för 
bästa debattartikel med sin artikel  
Ny etisk plattform för sjukvården – exit Hippokrates? 
Läkartidningen 2007;104:29.  
 
Läs Niklas artikel i sin helhet på Läkartidningens 
hemsida http://www.lakartidningen.se. 

 
 
Avslutade projekt 
Under året har sex rapporter utkommit, varav 
två (2007:3 och 2007:4) har en stark anknytning 
till rapporten Vårdens alltför svåra val? Kartläggning 
av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer 
och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården 
(2007:2). 
 

Nationell modell 
Årets första rapport när Nationell modell för öppna 
vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård 
av 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 (2007:1). Rapporten är resultatet av ett 
initiativ taget av Socialstyrelsen och Prio- 
riteringsCentrum gemensamt, att utarbeta en 
nationell arbetsmodell som ska kunna användas i 
alla sammanhang där vertikal prioritering sker. 
 
En arbetsgrupp med personer från Social-
styrelsen, PrioriteringsCentrum andra 
organisationer som arbetat med vertikala 
prioriteringar som Landstinget i Östergötland, 
Stockholms läns landsting, Västra Götalands-
regionen, Södra Sjukvårdsregionen, Svenska 
Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening 
har tagit fram detta förslag. Rapporten är skriven 
som ett stöd för dem som bedriver utvecklings- 
arbete rörande prioriteringar. 
 
 
Etiska riktlinjer och principer 
Rapporten Etiska riktlinjer och principer för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård – en 
internationell översikt av Anders Melin  (2007:3). 
domineras av analyser av etiska riktlinjer från 
våra nordiska grannar Norge, Danmark och 
Finland samt Nederländerna och Nya Zeeland. 
Även Storbritannien och Kanada tas med i 
undersökningen eftersom det där har före-
kommit en intensiv debatt om prioriteringar, 
även om inga nationella etiska riktlinjer 
etablerats.  

 
Vad gäller de länder, se ovan, som formulerat 
nationella etiska riktlinjer och principer för 
prioriteringar finns det stora likheter. Detsamma 
gäller även delstaten Oregon i USA. I samtliga 
fall utgör behov eller svårighetsgrad en central 
prioriteringsprincip. 
 
 
Ansvar för sin hälsa? 
Rapporten Ansvar för sin hälsa? Problem och 
möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom 
hälso- och sjukvården av Elisabeth Furberg (2007:4) 
vidareutvecklar resonemang som ligger till grund 
för Vårdens alltför svåra val?  
 
Rapporten är resultatet av en teoretisk 
genomgång av idén om ansvar för sin hälsa. 



 

 

Denna  har blivit aktuell som ytterligare en 
grund för prioriteringar och ransoneringar inom 
hälso- och sjukvården. I rapporten görs dels en 
teoretisk genomgång av bl. a begreppet ansvar 
samt grunderna för att tillskriva någon ansvar för 
sin hälsa, och dels en diskussion om ansvars-
principens roll inom hälso- och sjukvården. 
Rapporten kan läsas som ett fristående resone-
mang om grunderna för att tillskriva ansvar för 
sin hälsa, men den kan också läsas som ett 
fördjupande komplement till rapporten Etiska 
riktlinjer och principer. 
 
 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
- andra delen 
Uppföljning av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer.  
År 2003 påbörjades på uppdrag av Social-
styrelsen en studie av implementeringen av 
nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Projektet 
med sina två delstudier publicerade de första 
resultaten under 2005 och datainsamlingen 
fortsatte under 2006 och 2007. 
 
I en av delstudierna undersöks hur Nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård påverkar förut-
sättningarna för en regional och lokal prio-
riteringsprocess inom Landstinget Sörmland, 
Landstinget Västernorrland, Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen. Slutrapporten, som 
bygger på intervjuer genomförda under 2007, 
beskriver samspelet mellan politik, 
administration och profession.  
 
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
Implementeringen i fyra landsting och regioner 
−Andra delen av utvärderingen (2007:5) av 
Peter Garpenby och Per Johansson. 
 
 
Rättvisa finns i betraktarens öga  
- uppfattningar om rättvisa i vården 
I årets sista rapport (2007:6)  Rättvisan finns i 
betraktarens öga - Röster från medborgare om rättvisa i 
vården har Mari Broqvist och Peter Garpenby 
gjort en intervjuundersökning genomförts med 
ambitionen att ta ett samlat grepp på allmän-
hetens syn på rättvisa i vården. I så gott som alla 
relationer i samhället intar rättvisa en central 
plats. Att befolkningen kan uppfatta hälso- och 
sjukvårdens fördelningar och prioriteringar som 
”rättvisa” framstår som avgörande för den 
solidariskt finansierade sjukvårdens fortlevnad 
och av stor betydelse för vårdens huvudmän.  

PrioriteringsCentrums 
rapporter 2007 
 
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. 
 
2007:2 Vårdens alltför svåra val?  Kartläggning av 
prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och 
riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
PrioriteringsCentrums medarbetare. 
 
2007:3 Etiska riktlinjer och principer för prioriteringar 
inom hälso- och sjukvård – en internationell översikt. 
Anders Melin. 
 
2007:4 Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter 
med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och 
sjukvården. Elisabeth Furberg. 
 
2007:5 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
Implementeringen i fyra landsting och regioner 
− Andra delen av utvärderingen. 
Peter Garpenby och Per Johansson. 
 
2007:6 Rättvisan finns i betraktarens öga 
− Röster från medborgare om rättvisa i vården. 
Mari Broqvist och Peter Garpenby.  
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Medarbetare vid 
PrioriteringsCentrum 
 
 
 
 
 
 
Eva Arvidsson Mari Broqvist Karin Bäckman 

 
 
 
 
 
 
Per Carlsson  Niklas Ekerstad  Peter Garpenby  
 
 
 
 
 
 
Catrine Jacobsson Per Johansson  Erling Karlsson  
 
 
 
 
 
 
Malin Kernell Tolf Sven Larsson Katrin Lindroth 
 
 
 
 
 
 
Per-Erik Liss Karin Lund Ann-Charlotte Nedlund 
 
 
 
 
 
 
Faisal Omar Gustaf Tinghög  Peter Wahlberg 

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 2007 har varit:
direktör Gösta Andersson, Falun; för-
bundssekreterare Ann Hedberg Balkå, 
Stockholm; ordförande i landstingsstyrelsen 
Paul Håkansson, Linköping, (ordförande); 
direktör Christina Kärvinge, Stockholm; 
vice förbundsordförande, Vårdförbundet 
Lisbeth Löpare-Johansson, Luleå; 
verksamhetschef Bo-Eric Malmvall, 
Jönköping.  


