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Prioriteringar och 
PrioriteringsCentrum har 
fått stor uppmärksamhet 
 
Det är möjligt att 2008 om några år kommer att 
betraktas som ett genombrottsår för det 
systematiska arbetet med öppna prioriteringar i 
svensk sjukvård. Givetvis kommer 
Östergötlands läns landstings första initiativ till 
att genomföra ett öppet politiskt prioriterings-
beslut år 2003 alltid att minnas som ett 
pionjärarbete. Det resulterade i en enorm medial 
uppmärksamhet. En första viktig händelsen 
under året 2008 är att Västerbottens läns 
landsting visade att det går arbeta med 
prioriteringar på ett öppet sätt utan alltför livliga 
protester varesig i det egna landstinget eller på 
riksplanet. Detta gör att andra landstingspolitiker 
blir intresserade och vågar följa efter. Vi kan 
konstatera att Västerbotten tagit sitt första steg 
och planerar för fortsättningen. Kronoberg, 
Västernorrland och Jämtland med flera följer 
efter. PrioriteringsCentrum har varit och 
kommer säkerligen att bli engagerat på något sätt 
i dessa landsting framöver. 
 
En annan viktig händelse är att Statens 
Medicinetiska Råd (SMER) väckt liv i 
PrioriteringsCentrums förslag till förbättringar av 
riksdagens etiska principer och riktlinjer för 
prioriteringar. SMER är kritisk till flera delar av 
våra förslag. I de delar, från vår rapport 
”Vårdens allt för svåra val”, som rådet har valt 
att kommentera finns det också förslag som 
SMER håller med om. Tyvärr anger inte SMER 
någon väg framåt, utan rådets initiativ att skriva 
till regeringen skulle kunna minska regeringens 
vilja att ta ett värdefullt initiativ för en revidering 
av framförallt riktlinjerna. Vi beklagar om så 
skulle bli fallet. Det positiva med SMER:s 
initiativ är naturligtvis att det ytterligare bidrar till 
att uppmärksamma prioriteringsarbetet i Sverige 
och ytterligare lyfta fram PriorteringsCentrum 
som en viktig aktör. 
 

 
Per Carlsson, föreståndare PrioriteringsCentrum 

Vad händer i landet?  
 
Västerbottens läns landsting har gått före när det 
gäller öppna prioriteringar under 2008. 
Bakgrunden till detta är ett beslut taget i 
fullmäktige för landstingsplanen 2009-2011 om 
att arbeta med prioriteringar på ett nytt sätt. 
 
Det nya öppna arbetssättet innebar inledningsvis 
att verksamhetscheferna skulle identifiera de tio 
procent av nettokostnaderna som gick till 
åtgärder, aktiviteter och verksamheter som 
prioriterades lägst. Därefter vidtog en horisontell 
prioriteringsprocess med verksamhetschefer.  
Efter fortsatt beredning var det slutligen upp till 
landstingets politiker att fatta beslut om vad man 
skulle upphöra med och var motsvarande 
resurser skulle användas istället. I november 
2008 fattades ett beslut om att cirka 350 åtgärder 
tas bort samtidigt som extra resurser satsas på, 
t ex  

• Sluta att årligen kontrollera patienter 
med välbehandlad astma inklusive 
mätning av lungfunktion hos 
astmasköterska. 

• Sluta medicinera äldre multisjuka 
strokepatienter med förväntad kort 
överlevnad med långsiktigt syftande 
förebyggande, s.k. sekundärpreventiva, 
läkemedel. 

• • Sluta med artroskopi, titthåls-
undersökning, på patienter med 
diagnosen artros med smärta i knäled. 

 
PrioriteringsCentrum medverkade med 
utbildningsinsatser i metoden för prioriteringar 
och arbetar tillsammans med Västerbottens läns 
landsting med en omfattande utvärderingsstudie 
som beräknas rapporteras i oktober 2009. 
PrioriteringsCentrum har under även året varit 
engagerad i uppstarten av prioriteringsarbete i 
andra landsting såsom Kronoberg; ”Ett 
prioriteringsarbete inom alla verksamheter ska bidra till 
att avgränsa och tydliggöra landstingens åtaganden och 
utbud. Syftet är att tydliggöra att resurserna används på 
rätt sätt där behoven är störst. Genom att systematiskt 
gå igenom utbudet och begränsa lågt prioriterade åtgärder 
kan resurser frigöras till satsningar på högre prioriterade 
åtgärder. Detta arbete kommer att genomföras i 
samverkan med Prioriteringscentrum i Linköping.” 
(www.ltkronoberg.se) 
 



 

 

Även i Jämtland arbetar landstinget med ett 
”Krafttag för långsiktig hållbarhet och 
utveckling” och detta innebär bland annat 
prioriteringar. PrioriteringsCentrum för även en 
dialog med Landstinget Västmanland rörande 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 
 
Habiliteringschefer tar nationellt grepp på 
prioriteringar 
Allt fler regionala och nationella nätverk 
engagerar sig och går samman i gemensamma 
prioriteringsarbeten. Det gäller dels för att 
utveckla metoder men också för att skapa 
gemensamma prioriteringsordningar för olika 
tillstånd. 
 
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer - ett 
rikstäckande nätverk för verksamhetsansvariga 
inom barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige, 
är ett sådant exempel. De driver bl a ett 
nationellt projekt som kallas Evidensbaserad 
habilitering - EBH. Arbetet syftar till att via en 
gemensam databas tillhandahålla aktuell och 
systematiskt sammanställd kunskap, för att 
garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser 
som erbjuds och öka det kritiska tänkandet inom 
habilitering. 
 
Den nationella modellen för prioriteringar 
(PrioriteringsCentrum rapport 2007:1) ses som 
viktig att prova även inom habilitering. 
 
 
Öppna prioriteringar inom kliniskt genetisk 
verksamhet 
Går det att enas om en likartad arbetsmodell för 
prioriteringar i Europa rörande genetisk 
testning? Detta är en frågeställning som man 
arbetar med inom ett EU finansierat projekt, 
EuroGentest (www.eurogentest.org).  
 
Projektets övergripande syfte är att ta fram olika 
typer av standards inom klinisk genetik. Det 
handlar förutom om att försöka standardisera 
kvalitetssäkring av laboratorieanalyser att bland 
annat finna kriterier för att mäta kvalitet på 
genetisk vägledning och om klinisk validering av 
genetiska test. Projektet har även gripit sig an 
frågan om hur man på bästa sätt bör gå tillväga 
för att kunna bli mer öppen med sina 
prioriteringar.  
 
PriorteringsCentrum medverkade vid en 
workshop i Lund den 2-3 september 2008 och 
beskrev den svenska modellen för vertikala 
prioriteringar, vilket väckte stort intresse.  

Konsult- och 
utbildningsinsatser  
 

2008 har varit ett år med stort engagemang från 
PrioriteringsCentrums medarbetare; vi har 
deltagit i drygt 70 olika träffar, föreläsningar och 
aktiviteter och nått totalt cirka 4 600 personer,  
t ex i form av metodstöd vid praktiska arbeten 
kring prioriteringar. Ett axplock ger: 
 

• Per Carlsson talade i ett 
framtidssymposium för 1 800 personer 
på Akademiska sjukhuset i Uppsalas 
jubileumsår. 

• Peter Garpenby deltog i konferens med 
Läkemedelsindustriföreningen och HSO 
i Göteborg med 30 deltagare. 

• Mari Broqvist talade vid 
barnhabiliteringens årliga chefkonferens i 
Malmö för 35 personer. 

• Eva Arvidsson höll en föreläsning om 
prioriteringar i primärvård vid IHS 
seminarium i Lund inför 80 personer. 

• Lars Sandman och Per Carlsson deltog i 
en diskussionsdag om etik med SLS och 
SLF med 130 deltagare 

• Karin Lund deltog vid möte med 
Nasjonalt råd i Norge om Helse i 
utvikling. 

 
 

 
Eva Arvidssom sprider kunskapen vidare vid posterutställning 
i Newcastle 
Foto: Karin Bäckman 



 

 

Internationella 
prioriteringskonferens i 
Newcastle 
 
PrioriteringsCentrum deltog vid den sjunde 
internationella prioriteringskonferensen i 
Newcastle i slutet av oktober.  
 

 
The Sage Gateshead, NewcastleGateshead 
Foto: Malin Kernell Tolf 
 
 
Temat för årets konferens var Managing Scarcity in 
Health Care: Theroy-to-practice and practice-to-theory, 
vilket bland annat avhandlades i föredrag om 
teoribildning, legitimitet och delaktighet, 
vetenskapligt underlag för prioriteringar 
(läkemedel), allmänhetens preferenser och 
värderingar samt internationella aspekter på 
prioriteringar. Det blev sammanlagt möjligt att 
bevista ett sjuttiotal seminarier samt ett antal 
möten i plenum. 
 
Det svenska deltagandet var brett och synligt i 
såväl program som i faktiskt medverkande i 
debatter och diskussioner.  
 
Tyskland deltog också med flera föredrag, bland 
annat forskaren Torsten Meyer från Lübeck. 
Han redovisade sin bild av Sverige och den 
svenska prioriteringsmodellen och förutser ett 
behov av sådan kunskap även i det tyska 
systemet, även om det än så länge är något av 
tabu att resonera i prioriteringstermer i Tyskland. 
Redovisningen var positiv till det svenska 
systematiska arbetssättet med prioriteringar och 
den nationella modellens användbarhet på flera 
olika nivåer och objekt i vårt hälso- och 
sjukvårdssystem. Det understryker Sveriges 
position som ett av de länder som fortfarande 
leder utvecklingen inom området. 
  

PrioriteringsCentrum deltog med följande bidrag 
i konferensen: 
 
•Challenges of transparent priority-setting for healthcare 
politicians. Ann-Charlotte Nedlund, Karin 
Bäckman, Per Carlsson 
 
• Evaluation of the Swedish national guidelines as a tool 
for transparent priority-setting. Peter Garpenby 
 
• Priority Setting for Elderly with Multimorbidity in an 
Acute Cardiovascular Context: What are the views of 
Swedish Cardiologists? Niklas Ekerstad, Rurik 
Löfmark, Per Carlsson 
 
• The application of a model for priority-setting – an 
example from Swedish rehabilitation care. Mari 
Broqvist 
 
• Justice in the eyes of the uninformed. Mari Broqvist, 
Peter Garpenby 
 
• Three concepts Swedish GPs and district nurses find 
useful and a good base for prioritising. Eva Arvidsson, 
Malin André, Lars Borgqvist och Per Carlsson 
 
• Health-care rationing by default or by design? – A 
conceptual framwork for exploring individual  
 responsibility connected to health-care commodities. 
Gustav Tinghög, Per Carlsson, Carl-Hampus 
Lyttkens 
• Diffusion of priority setting ethical principles in Swedish 
medical education.   Faisal Omar, Gustav Tinghög 
 
 

PrioriteringsCentrums deltagare vid konferensen 
Foto: PrioriteringsCentrum 
 
 



 

 

PrioNet 
 
PrioNet är det nationella nätverk som startades 
av PrioriteringsCentrum år 2001. 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 sammankomster 
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 250 medlemmar.   
 
 

 
Karin Lund är koordinator för nätverket PrioNet 
Foto: PrioriteringsCentrum 
 
 
Under verksamhetsåret 2008 anordnades fyra 
seminarier:  
"Långa sjukskrivningar och höga 
samhällskostnader - ska långtidssjukskrivna 
prioriteras högre än andra grupper för att 
klara sjukförsäkringsnotan?”  
 
Årets första seminarium inleddes av Britt 
Arrelöv, sakkunnig i försäkringsmedicin vid 
Stockholms läns landsting, med frågorna; ”Vad 
förväntar sig staten av sjukvårdshuvudmännen”; 
”Vad förväntar sig sjukvårdshuvudmännen av 
vårdgivarna?” och ”Vad förväntar sig patienten 
av läkaren?”  
 
Per-Erik Liss från PrioriteringsCentrum 
fortsatte på temat prioriteringar och 
långtidssjukskrivna med att resonera och 
diskutera kring hur vi ska prioritera; vem som 
ska bestämma vad som är hälsa och vilka som 
ska ha företräde till vården.  
 

"Dyra läkemedel och etiska överväganden - 
vem ska bestämma och vem ska betala?" 
 
Den 14 maj genomfördes ett heldagsseminarium 
i samverkan mellan PrioNet och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).  
Bakgrunden var de allt effektivare och många 
gånger dyrare läkemedel som läkemedels-
industrin producerar och den växande 
läkemedelsbudget som sjukvårdshuvudmännen 
har att balansera.  
 
Per Carlsson från PrioriteringsCentrum inledde 
med att beskriva utvecklingen av de dyra  
s k särläkemedlen som idag kostar ca 1/2 miljard 
kronor. Ofta har dessa godkänts på basis av 
relativt knapphändig information, där nyttan är 
individuell och effekten i förhållande till 
kostnaden inte sällan är bristfällig.  
 
”Sjukvårdsregionernas roll i 
prioriteringsarbetet – vad pågår och vad 
skulle regionerna kunna göra?” 
 
Årets tredje seminarium anordnades i 
Stockholm. Gösta Andersson, hälso- och 
sjukvårdsplanerare knuten till Landstinget 
Dalarna tillika till PrioriteringsCentrum inledde 
seminariet. Han redovisade det arbete kring 
prioriteringar och kunskapsstyrning som nu 
utvecklas i de olika sjukvårdsregionerna, inte 
minst till följd av Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer. 
  
”Prioriteringar i en framtida primärvård - 
möjligheter och svårigheter till en rättvis och 
riktig prioritering” 
 
Årets sista seminarium amarrangerades med 
Primärvården i region Skåne den 19 november. 
Seminariet inleddes med att Gilbert Tribo som 
på förtroendemannanivån ansvarar för 
primärvården i Region Skåne presenterade de 
principer som ligger bakom det skånska 
vårdvalssystemet – Hälsoval Skåne.  
 
Därefter redovisade Karin Bäckman från 
PrioriteringsCentrum innehållet och de viktigaste 
resultaten och slutsatserna i rapporten ”Vårdens 
alltför svåra val?” (PrioriteringsCentrums 
rapport 2007:2) varefter Per Carlsson gjorde en 
exposé över vad som händer nationellt när det 
gäller att utveckla det systematiska 
prioriteringsarbetet.  
 



 

 

Eftermiddagen ägnades i sin helhet åt införandet 
av Hälsoval Skåne. Per Rosén, strateg i Region 
Skåne och ansvarig bl a för den medborgardialog 
om prioriteringar som pågår där inledde med att 
beskriva det dilemma som finns mellan 
medborgarnas och patienternas stora 
förväntningar och krav på vården och det 
politiska systemets möjligheter att ta hand om 
dessa krav. Nils Nilsson, chefsläkare i 
primärvården och Magnus Kåregård, medicinsk 
rådgivare i Hälsoval Skåne diskuterade därefter 
vårdvalssystemet i Skåne. Bland annat menade 
Magnus att man i det skånska systemet byggt in 
en garanti för att de största behoven kan 
tillgodoses i första hand genom att 
ersättningssystemet är så utformat att det lönar 
sig bäst att ”hålla de riktigt sjuka riktigt friska”. 
 
 

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  
 
Ett av PrioriteringsCentrums uppdrag är att 
sprida aktuell kunskap om prioriteringar.  Det 
elektroniska nyhetsbrevet når numera drygt 400 
prenumeranter och utkom under 2008 med fem 
nummer.  
 
Centrumets hemsida är välbesökt med över  
20 000 besök under år 2008. Vår Internetadress 
är: http://e.lio.se/prioriteringscentrum. 
 
 

E-learningprojekt och 
metodstöd 
 
PrioriteringsCentrum har under året påbörjat 
utformningen av ett nätbaserat 
informationsmaterial om prioriteringar i vård 
och omsorg. Informationsmaterialet kommer att 
ge en överblick över begrepp, principer och 
metoder samt en successiv fördjupning för den 
mer intresserade. Den första delen, som kommer 
att presenteras under första delen av 2009, är en 
översikt av de teoretiska och principiella 
utgångspunkterna som rör behovet av 
prioritering, bestämmelser och principer. Den 
andra delen, som kommer under senare delen av 
2009, behandlar den nationella modellen; att 
inleda ett prioriteringsprojekt och att genomföra 
en prioriteringsprocess. 
 
Återkommande får vi på PrioriteringsCentrum 
förfrågningar om att medverka som handledare i 
lokala prioriteringsarbeten. För att tillfredställa 
en del av det behovet startade Prioriterings-
Centrum i mitten av april 2008 ett första försök 
till metodstöd i grupp. Tanken är att 
PrioriteringsCentrum ska fungera som stöd 
under drygt ett och ett halvt år för en grupp 
chefer som driver eller planerar att starta ett 
prioriteringsarbete. Deltagarna erbjuds här en 
fördjupad kunskap kring metoder för öppna 
prioriteringar. Ansvarig för metodstödet vid 
PrioriteringsCentrum är Mari Broqvist.  
 
 

 
Metodstödsgruppen 
Foto: Malin Kernell-Tolf 
 



 

 

Stöd vid framtagning av 
studiematerial 
 
Med stöd från PrioriteringsCentrum har det 
första studiecirkelmaterialet för personal i vården 
tagits fram. Det är Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter (FSA) och Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) som i lovvärt 
samarbete utarbetat ett material som stöd för 
sina medlemmar. Tanken är att arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster tillsammans ska rusta sig för 
att kunna delta i diskussioner om prioriteringar 
med andra grupper. Materialet innehåller bl a 
genomgång av den nationella modellen för 
prioriteringar och bygger på nio träffar.  
 
- Jag är övertygad om att också andra 
yrkesgrupper skulle ha stor behållning av denna 
studiecirkel, menar Mari Broqvist, som hjälpt till 
med materialet.  
 

 
Mari Broqvist 
Foto: Malin Kernell-Tolf 
 

Avslutade projekt 2008 
 
2008:1 Kan rättvisa procedurer stärka 
förtroendet för prioriteringar?  
Ann-Charlotte Nedlund, Peter Garpenby. 
 
Vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård, som 
direkt eller indirekt kan påverka våra liv, intar 
rättvisa en central plats. Om prioriteringarna inte 
uppfattas som rättvisa kan legitimitetsproblem 
uppstå som kan leda till minskat förtroende från 
medborgarna och patienterna till hälso- och 
sjukvårdssystemet.  
 

I denna rapport görs en inventering av 
kunskapsläget angående procedurrättvisa, från 
rent experimentell forskning till olika 
tillämpningar på samhällsnivån.  
Avsikten är att undersöka vilken kunskap som 
finns bakom Daniels och Sabins resonemang 
och förslag om rättvisa beslutsprocesser vid 
prioriteringar i hälso- och sjukvård. Syftet är att 
se om och hur kunskapen om procedurrättvisa 
kan tillämpas vid fördelning av hälso- och 
sjukvård och om det kan förbättra beslut om 
resursfördelning och prioritering så att dessa 
uppfattas som rättvisa.  
 
En större litteraturstudie som redovisas i 
rapporten visar att forskningen om 
procedurrättvisa lyfter fram sex dimensioner: 
röst och deltagande, neutralitet, samstämmighet, 
tillförlitlighet, omprövning/ändring samt 
transparens. Det finns ingen rangordning dem 
emellan utan dimensionerna kan ha olika 
betydelse i olika sammanhang och situationer.  
 
Avslutningsvis presenteras ett antal punkter om 
procedurrättvisa som vi bedömer har särskild 
relevans vid prioriteringar av hälso- och 
sjukvård. 
 
 
2008:2 Resolving Health Care´s Difficult 
Choices. Survey of Priority Setting in 
Sweden and an Analysis of Principles and 
Guidelines on Priorities in Health Care. 
PrioriteringsCentrum. 
 
Rapporten är en översättning till engelska av 
PrioriteringsCentrums rapport 2007:2  Vårdens 
alltför svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och 
analys av riksdagens principer och riktlinjer för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
PrioriteringsCentrum. 
 
 
2008:3 Utvärdering av Socialstyrelsens 
riktlinjer för prioritering i hjärtsjukvård 2001-
2006. Mikael Rahmqvist, Lars-Åke Levin, 
Ulf Stenestrand. 
 
Påverkar Socialstyrelsens riktlinjer ”Beslutsstöd 
för prioriteringar” vården i praktiken? Det är en 
ofta förekommande fråga. PrioriteringsCentrum 
har i ett omfattande projekt, som pågått under 
drygt tre år, försökt att besvara den frågan.  
 



 

 

Denna rapport är den tredje och sista i en serie 
där olika indikatorer studerats med hjälp av 
registerdata. I de register som fanns inom 
hjärtsjukvården var det bara möjligt att hitta 
åtgärder som var relativt högt prioriterade 
medan lågt prioriterad vård saknades. Detta 
minskade möjligheten att besvara frågan om 
vilken betydelse riktlinjerna har på praxis. 
 
 
2008:4 Prioritering av multisjuka äldre inom 
kardiologi – en medicinsk, etisk och 
hälsoekonomisk utmaning. Niklas Ekerstad, 
Per Carlsson och Annika Edberg 
 
I Sverige har ett förväntat ökande gap mellan 
tillgängliga resurser och ökade 
behandlingsmöjligheter satt fokus på 
evidensbaserad prioritering. Problem har 
emellertid konstaterats inom områden med svag 
evidensgrund och oklar eller kontroversiell 
värdegrund. Målet med denna rapport har varit 
att definiera, beskriva och kvantifiera ett typfall, 
som illustrerar denna problematik, nämligen 
populationen multisjuka äldre patienter i svensk 
slutenvård, särskilt de med hjärtkärlsjukdom, 
samt att diskutera implikationerna för 
prioriteringsarbete.  
  
 
2008:5 Ett praktiskt försök. Nationell 
prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i 
Kalmar Län.  
Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari 
Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin 
Nilsson, Ulla Pettersson 
 
Idag finns en nationell modell för hur öppna 
vertikala prioriteringar kan genomföras. Den är 
resultatet av de samlade erfarenheterna av att 
omsätta riksdagens riktlinjer för prioriteringar i 
praktiskt prioriteringsarbete. Sedan drygt två år 
tillbaka har de båda rehabiliteringsenheterna 
Samrehab och Rehab Söder i Landstinget i 
Kalmar län med stöd av PrioriteringsCentrum 
bedrivit ett prioriteringsarbete i enlighet med 
modellen. Det är deras erfarenheter denna 
rapport handlar om. 
  

2008:6 Erfarenheter av öppna politiska 
prioriteringar. Uppföljning av prioriteringar i 
Östergötland efter fyra år. Karin Bäckman, 
Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson, Peter 
Garpenby 
 
PrioriteringsCentrums uppgift är att sprida 
kunskap och bedriva forskning om prioritering 
som fenomen och process men också att stödja 
och medverka till utveckling av metoder som 
kan användas vid öppna prioriteringar. Detta 
görs bland annat genom att följa och 
dokumentera praktiskt prioriteringsarbete av 
allmänt intresse.  
 
Dit hör arbetet i Östergötland med att skapa 
öppnare politiska prioriteringar. Detta har 
uppmärksammats på olika sätt och många 
känner till det men samtidigt är det få som har 
kunskap om vad som egentligen skett.  
Det finns många uppfattningar av vad som har 
pågått i Östergötland och de flesta tycks ha 
förstorat både problemen och de positiva 
effekterna. 
 
Politiska prioriteringar av hälso- och sjukvård 
kan inte beskrivas på ett enkelt sätt. Det är heller 
inte troligt att det finns en idealisk modell som 
passar alla landsting utan arbetet måste anpassas 
efter rådande situation. Det finns dock många 
gemensamma moment som återkommer. I 
rapporten diskuteras hur politiska prioriteringar 
kan karaktäriseras utifrån olika faser och kring 
grundläggande komponenter att ägna en del 
omtanke när man planerar för en 
prioriteringsprocedur för politiska prioriteringar. 
 
 

 
Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund och Peter Garpenby 
i förgrunden 
Foto: Malin Kernell-Tolf 
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