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Äntligen! 
 
Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar 
inom vård och omsorg har sedan starten 2001 
drivits med Landstinget i Östergötland som 
huvudman. Nu planerar vi efter nio år att 
överföra verksamheten till Linköpings 
universitet. 
 
Initiativtagare och huvudfinansiär under de 
första åren var det dåvarande s.k. Nationella 
rådet för vårdpolitik, ett samarbetsorgan mellan 
Socialdepartementet, Svenska Kommun-
förbundet och Landstingsförbundet. Under de 
senaste åren har verksamheten finansierats 
genom ett-åriga bidrag inom ramen för de s.k. 
Dagmaröverenskommelserna samt genom anslag 
från Landstinget i Östergötland. Detta har inte 
varit en optimal finansieringsmodell. Bristen på 
långsiktighet har hämmat verksamheten.  
 
År 2008 föreslog Landstinget i Östergötland att 
huvudmannaskapet för PrioriteringsCentrum ska 
överföras till Linköpings universitet. Enligt 
förslaget ska huvuduppdraget även fortsät-
tningsvis vara att utgöra ett nationellt kunskaps-
centrum rörande prioriteringar, med 
Socialstyrelsen som uppdragsgivare, men även 
att genomföra uppdragsverksamhet om 
prioriteringar och att genomföra och stödja 
forskning, utveckling och utbildning.   
 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting tillstyrkte förslaget i en gemensam 
skrivelse till Socialdepartementet våren 2009. 
Medel avsattes i statens budget för 2010 och 
Regeringen framhöll samtidigt vikten av en stabil 
finansiering. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av 
Regeringen att teckna ett avtal med Linköpings 
universitet om PrioriteringsCentrums nationella 
uppdrag senast i mars 2010. Ett annat avtal 
tecknas mellan Landstinget i Östergötland och 
Linköpings universitet. Med stor sannolikhet 
kommer verksamheten överflyttas till universitet 
den 1 juli 2010.  
 
Vi som arbetar på PrioriteringsCentrum tror att 
detta kommer att bli en bra lösning. Genom 
avtalen med Socialstyrelsen kvarstår vårt 
nationella uppdrag att utveckla metoder och 
stödja prioriteringsarbeten runt om i landet.  

Även fortsättningsvis ska vi arbeta med att: 
 

• Vara koordinator och arenaskapare för 
erfarenhetsutbyte genom att förmedla 
egna och andras erfarenheter av 
praktiskt prioriteringsarbete via 
nyhetsbrev, hemsida och genom att 
koordinera det nationella nätverket 
PrioNet. De nationella konferenserna 
ska fortsätta vartannat år. 
 

• Svara för grundläggande kunskaps- och 
metodutveckling inom prioriterings-
området. Här ingår utveckling av den 
nationella modellen för prioriteringar 
som används av Socialstyrelsen och ett 
flertal landsting. 

 
• Svara för utbildningar om grunderna för 

prioriteringar och förekommande 
metoder samt stödja och dokumentera 
lokala utvecklingsprojekt av nationellt 
intresse. 

 
• Följa upp hur implementering av 

riksdagens principer och riktlinjer för 
prioriteringar fortgår i 
landsting/regioner och kommuner. 

 
• Bistå myndigheter, sjukvårdhuvudmän 

och andra organisationer i deras 
systematiska prioriteringsarbete.  

 
Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med 
alla som arbetar med prioriteringar i Svensk 
hälso- och sjukvård, även när Prioritering-
Centrum drivs med en ny huvudman. Vår 
förhoppning är att vi genom placeringen på 
universitetet ska bli ännu bättre på att bedriva 
forskning inom prioriteringsområdet. Vår 
förankring i praktiken tror vi ska främja relevant 
forskning som i sin tur ska befrukta 
prioriteringsarbetet i Sverige.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Carlsson, Centrumchef,  
PrioriteringsCentrum 



 

 

Vad händer i landet?  
 
PrioriteringsCentrum kunde under 2009 notera 
ett växande intresse för systematiska prio-
riteringar, som inte bara inskränkte sig till ord 
utan också manifesterade sig i handling. Det 
började med att Västerbottens läns landsting 
hösten 2008 lanserade en på papperet snabb 
men samtidigt genomtänkt prioriteringsprocess. 
Flera andra landsting blev inspirerade och 
genomförde under 2009 egna arbeten med 
vertikala och horisontella rangordningar, men 
utvecklade också egna lösningar på hur 
ansvarsfördelningen mellan verksamhet, 
tjänstemannaledning och politik skulle utformas. 
Vi kunde nu observera ett spännande förlopp av 
lärande och en situationsanpassning till regionala 
förutsättningar. 
 
Västerbotten tjänade tveklöst som 
inspirationskälla, men ett besvärligt 
landstingsekonomiskt läge förstärkte intresset 
för att pröva ett systematiskt och öppet 
prioriteringsarbete. Prioriteringsarbetet i 
Västerbotten utmärktes av politisk uppslutning 
kring processen, ett tydligt budskap att 
prioriteringar skulle användas till omfördelning 
av resurser, medverkan av verksamhets-
företrädare i kollegial granskning och horisontell 
rangordning av förslag, dialog mellan 
verksamhet och politik, samt politiskt ansvar för 
slutresultatet. Västerbotten visade också att 
förslagen till ransonering (”bortprioritering”) 
kunde hanteras i samma process som förslag till 
effektiviseringar. Den nationella vertikala modell 
för öppna prioriteringar, som utarbetats av 
PrioriteringsCentrum i samverkan med flera 
andra parter, nyttjades för att lägga grunden för 
processen när verksamheterna fick i uppdrag att 
ta fram förslag på lågt prioriterade åtgärder.  
 
Modellen för vertikal rangordning kom också till 
användning i tre andra landsting som 2009 följde 
i spåren på Västerbotten, men dessa valde att 
utveckla egna former för processen bortom det 
vertikala steget. Medan Västerbotten arbetade 
med ett 10-tal horisontella grupper för 
granskning och rangordning av förslag införde 
Jämtlands läns landsting en nyordning genom att 
i ”storforum” låta många aktörer ta del av alla 
förslag som inkommit från verksamheten. 
Denna ”deliberativa” form där prioriterings-
förslagen granskas av olika aktörer tillsammans 
fördes vidare av Landstinget Västmanland, som 
lånade men också modifierade inslag från 

Jämtland. I Västmanland grupperades 
prioriteringsförslag och förslag till 
effektiviseringar var för sig men exponerades 
tillsammans och jämfördes, först i ”ledarforum” 
med deltagande av verksamheternas alla chefer 
som i en grupprocess skapade en sammansatt 
horisontell lista av prioriteringsförslagen. 
Därefter hade en politikergrupp möjlighet att 
sätta sig in i materialet med stöd av 
tjänstemannaledning och chefer från 
verksamhet, varefter en mer sluten process 
följde med politisk behandling fram till 
slutprodukt. I såväl Västerbotten, Jämtland som 
Västmanland skapades särskilda grupperingar för 
att bereda prioriteringsunderlagen.  
 
Landstinget Kronoberg valde en annan väg 2009 
för att genomföra sitt prioriteringsarbete. Efter 
verksamheternas rangordning av lågt prioriterade 
åtgärder vidtog granskning i en medicinsk 
expertgrupp och inom drifts- och tjänsteman-
naledningarna. Kronoberg följde således sin 
vanliga linjeorganisation för hanteringen av 
underlag till bortval och effektivisering.  
 
Genom att flera landsting intresserade sig för 
systematiska och öppna prioriteringar under 
2009 blev det möjligt att observera hur det inom 
detta fält sker ett lärande och en utveckling 
mellan olika huvudmän. Inslag lånas, modifieras 
och anpassas till den egna kontexten. Sverige 
med sitt regionaliserade sjukvårdssystem 
kommer med tiden att få utmärkta underlag för 
jämförelser mellan olika prioriteringsmodeller.  
 
Andra landsting, som Västernorrland och 
Gävleborg, hakade också på trenden under 2009 
och valde också sina egna spår. Prioriterings-
Centrum deltog i varierande grad och former för 
att stödja prioriteringsarbetet hos flertalet av de 
nämnda landstingen – genom föreläsningar, 
utbildningar, metodstöd, m.m. I vissa fall hade vi 
också möjlighet att på plats följa arbetet för att 
samla erfarenheter, beskriva, förklara och 
utvärdera de olika modellerna.  
 
Prioriteringsprocessen i Västerbottens läns 
landsting har beskrivits i två rapporter från 
PrioriteringsCentrum publicerade under 2009 
(Waldau 2009 och Broqvist m fl 2009).  
 
Prioriteringsarbetet i Landstinget Kronoberg 
behandlas i en kommande rapport och en 
rapport om processen inom Landstinget 
Västmanland planeras.  
 



 

 

Konsult- och 

utbildningsinsatser  
 

År 2009 har varit ett år med stort engagemang 
från PrioriteringsCentrums medarbetare; vi har 
deltagit i mer än 50 olika träffar, föreläsningar 
och aktiviteter och nått totalt cirka 3 800 
personer, t ex i form av metodstöd vid praktiska 
arbeten kring prioriteringar. Ett axplock ger: 
 

• Niklas Ekerstad talade om prioritering 
och multisjuklighet hos äldre vid 
Läkardagarna i Örebro. 

• Lars Sandman föreläste vid ett 
symposium vid European Cytogenetics 
Association. 

• Karin Lund har under året deltagit vid 
och observerat Socialstyrelsens arbete 
med demensriktlinjerna. 

• Per Carlsson deltog vid Almedalsveckan 
på Gotland och talade vid Sveriges 
Läkarförbunds seminarium med rubriken 
”Vem orkar ta de svåra besluten”. 

• Peter Garpenby föreläste vid Riks- 
revisionens seminarium ”Psykiatrin i 
läkarutbildningen och vårdens behov”. 

• Mari Broqvist talade vid 
Logopedstämman i Uppsala. 

 
Det rör på sig inom logopedi, 
rehabiliteringen och habiliteringen. 
 
Habiliteringen hade under 2009 en fortsatt hög 
aktivitet där Habiliteringen i en 7-länssamverkan 
ännu en gång hade en hel utvecklingsdag om 
prioriteringar. Även habiliteringen i Sörmland 
har genomfört en utbildningsdag för sin enhet. 
PrioriteringsCentum har även medverkat vid 
utbildningsdagar som arrangerats på flera 
rehabiliteringsenheter inom primärvården, ibland 
annat Västra Götaland och Gästrikland samt 
inom sluten vården vid Sunderbys sjukhus.  
 
 

Utländska gäster 
kommenterar 
prioriteringsprocesser  
 
Norman Daniels professor vid Harvad 
University, USA och Henrietta Ewart, NHS, 
Storbritannien var inbjudna gäster till ett 
seminarium i Malmö den 14 oktober med 

ungefär 40 deltagare. Seminariet arrangerades av 
PrioriteringsCentrum och två fall presenterades, 
hämtade från den svenska hälso- och 
sjukvårdssektorn: dels Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer som redovisades av Lena Weilandt och 
Krinstina Eklund och dels den prioriterings-
process som genomfördes i Västerbottens läns 
landsting under 2008 som presenterades av 
Susanne Waldau. 
 
Sverige med sina många landsting har unika 
möjligheter att utvärdera prioriteringsprocesser 
genom ”naturliga experiment” menade Norman 
Daniels. Han uppmanade de medverkande i 
Sverige att pröva sig fram och att utvärdera allt 
som görs; processen, resultatet och 
befolkningens uppfattning om besluten som 
legitima. 
 

 
Norman Daniels.  
Foto: Dan Lindberg 
 
Henrietta Ewart menade att man måste göra val 
inom sin sjukvård: vad som ska finansieras och 
dessa val ska avspegla samhällsvärderingarna och 
inte bara de professionella värderingarna. Hon 
uttryckte också att de svenska riktlinjerna är mer 
tydliga strategiska dokument än vad den 
dokumentation som NICE i Storbritannien 
publicerar.  
 

 
Henrietta Ewart i samspråk med Susanne Waldau. 
Foto: PrioriteringsCentrum



 

 

Nationella 
prioriteringskonferensen i 
Malmö 15-16 oktober 
 
Den femte nationella prioriteringskonferensen 
Prioriteringar i vården – om konsten att bygga broar 
genomfördes framgångsrikt den 15-16 oktober 
2009 i Malmö. PrioriteringsCentrum anordnade 
konferensen i samarbete med Region Skåne och 
i samverkan med flera nationella organisationer 
och förbund. Vi slog rekord när det gäller 
deltagare för den här typen av konferenser och 
hade nära 460 deltagare. 
 

 
Foto: Dan Lindberg 
 
Det övergripande temat för den femte nationella 
konferensen var att fördjupa utbytet av kunskap 
och erfarenheter mellan olika aktörer och att 
skapa möten för debatt och dialog. Teman som 
behandlades vid konferensen var: 

• Gränslös vård ett hot mot våra 
prioriteringar? 

• Landstingens och kommunernas 
gemensamma uppdrag 

• Kan valfrihet och olika 
vårdvalsmodeller leda till rättvis vård? 

• Politiska prioriteringar – vilka 
förutsättningar finns för sådana? 

• Vem ska bestämma om nya dyra 
läkemedel? 

• Öppenhetens dilemma 
• Medborgarnas roll vid prioriteringar 
• Prioritering av tänder – vad händer? 
• Prioriteringar i praktiken 

 
Enligt konferensutvärderingen föll 
arrangemanget väl ut och för första gången kom 
även en minister till konferensen. Socialminister 
Göran Hägglund talade om ”Vårdens svåra val – 
15 år efter Prioriteringsutredningen”. 
 

 
Göran Hägglund. 
Foto: Dan Lindberg 
 
Många deltagare uppskattade det internationella 
inslaget som bestod utav Norman Daniels, 
Harvard School of Public Health, USA och 
Henrietta Ewart, Public Health Resource Unit, 
Oxford, Storbritannien. Även inslaget ”Hur man 
kan fatta humana prioriteringsbeslut?” uppskattades 
och diskussionen fördes mellan Kenneth 
Johansson, Socialutskottet, KG Hammar, Lunds 
universitet och Elisabet Lidbrink, Karolinska 
sjukhuset. 
 

 
Kenneth Johansson, Elisabet Lidbrink och KG Hammar. 
Foto: Dan Lindberg 
 
PrioriteringsCentrum deltog bland annat med 
följande bidrag i konferensen vid de parallella 
diskussionstorgen: 

• Vad menas med kostnadseffektivitet? 
Vad säger riksdagens riktlinjer?  
Per Carlsson 

• Prioriteringar inom hjärtsjukvården – 
Niklas Ekerstad 

• Kan ransonering bli rättvis?  
Lars Sandman 

• Kriterier för rättvisa 
Gustav Tinghög 

 



 

 

PrioNet 
 
PrioNet är det nationella nätverk som startades 
år 2001 av PrioriteringsCentrum. 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 300 medlemmar.   
 
Under verksamhetsåret 2009 anordnades tre 
seminarier:  
 
”Nu behövs öppna och systematiska 
prioriteringar inom vård och omsorg – Vad 
händer i Värmland, i andra landsting/ 
regioner och nationellt?”  
 
Årets första seminarium den 2 mars var ett 
samarbete med Landstinget Värmland. 
Seminariet innehöll både en nationell del – vad 
pågår inom de statliga myndigheterna och i 
andra delar av landet som bland annat 
Västerbottens läns landsting och Landstinget 
Kronoberg samt en lokal del – där delar av 
prioriteringsarbetet i Landstinget Värmland 
presenterades.  
 
Dagen avslutades med ett samtal mellan 
deltagarna, där synpunkter framfördes som 
bland annat att resursfrågan blir allt mer central, 
inte minst beroende på att nya läkemedel och 
behandlingsmetoder hela tiden kommer fram.  
 
 
”Behöver den etiska plattformen ses över?” 
 
Den 13 maj genomfördes ett seminarium om  
den etiska plattformen. Den etiska plattformen 
har mer än tio år på nacken och det är efter den 
plattformen prioriteringarna i vården ska göras. 
PrioriteringsCentrum har föreslagit vissa 
revideringar, vilka har orsakat en hel del debatt 
bland etiker runt om i landet.  Seminariet 
inleddes av Lars Sandman, etiker vid 
PrioriteringsCentrum och därefter fördes en 
diskussion bland deltagarna.  
 
 

”Evidensbaserad prioritering av multisjuka 
äldre – mission impossible?” 
 
Årets tredje och sista seminarium anordnades i 
Stockholm under hösten, närmare bestämt den 
18 november. Seminariets inledare var Niklas 
Ekerstad, kardiolog och doktorand vid 
PrioriteringsCentrum som väckte frågan Hur ska 
riksdagens riktlinjer för prioriteringar tillämpas på 
gruppen multisjuka äldre och hur ser denna grupps behov 
ut? Niklas gick igenom de möjligheter och 
svårigheter som råder vid prioritering av 
multisjuka äldre. Därefter tog Ulla Gurner, 
utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum vid och 
redovisade vad studier av vård och omsorg av 
denna grupp patienter säger om vårdinnehåll och 
konsumtion. 
 
 

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 450 
prenumeranter och utkom under 2009 med fyra 
nummer.  
 
Centrumets hemsida är välbesökt med ungefär 
20 000 besök under år 2009. Vår Internetadress 
är: http://e.lio.se/prioriteringscentrum. 
 
 



 

 

Avslutade projekt 2009 
 
2009:1 Prioriteringar i Västerbottens läns 
landsting 2008. Del I Procedur, 
genomförande och uppföljning av  Susanne 
Waldau. 
 
Prioriteringsarbetet i Västerbottens läns 
landsting hösten 2008 syftade till omfördelning, 
att finansiera ny och högprioriterad verksamhet 
genom att begränsa utbudet av de lägst 
prioriterade tjänsterna. I full enighet över 
partigränserna och med tjänstemannaledningen 
bestämde sig landstingets politiska ledning för 
att på en och samma gång både konstruera en 
procedur och testa den i full skala på hela 
organisationen.  
 
Arbetet kom att omfatta tre olika faser där helt 
olika metoder användes och där även aktörerna 
delvis byttes ut. Proceduren i sin helhet byggdes 
utifrån ambitionen att politiker, ledning och 
verksamhet skulle ta ömsesidigt ansvar. 
 
Denna första del av två om prioriteringsarbetet i 
Västerbotten,som författats av Susanne Waldau 
som i flera år arbetat med prioriteringar i 
landstinget och under denna process fungerat 
som prioriteringsstrateg, beskriver hur arbetet 
lagts upp, presenterats och hur deltagarna 
uppfattat arbetet och dess resultat. 
Uppfattningarna har sökt fångas i några olika 
enkäter. Rapporten presenterar även 
processledningens slutsatser och 
framgångsfaktorer samt förbätttringsområden 
för framtida prioriteringsarbeten.  
 
”Den framgångsfaktor som vi tror är viktigast är 
insikten i hela organisationen om behovet av att 
komplettera nuvarande strategier för att minska 
kostnaderna med en strategi för att fördela om resurser 
från lågt till högt prioriterat.  
 
Nyckelfaktorer för framgången är också att det fanns en 
politisk enighet om att processen skulle genomföras och 
resultera i ett öppet prioriteringsbeslut samt ett starkt 
politiskt engagemang genom hela processen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009:2 Prioriteringar i Västerbottens läns 
landsting 2008. Del II. Olika tankar om 
processen av Mari Broqvist, Peter Garpenby, 
Karin Lund och Karin Bäckman. 
 
PrioriteringsCentrums uppgift med 
undersökningen som följde arbetet med 
prioriteringar i Västerbotten var att göra en 
kvalitativ analys i syfte att belysa variationer av 
uppfattningar av arbetet under processens gång. 
Det huvudsakliga skälet till att centrumet 
engagerade sig var att det fanns moment i 
landstingets arbete som var helt nya eller 
genomförda på ett annat sätt än tidigare 
prioriteringsarbeten i Sverige.  
 
Rapporten bygger på 41 intervjuer med ett urval 
av verksamhetsföreträdare, tjänstemän samt 
politiker. Tre omgångar av intervjuer genom-
fördes; efter att de vertikala prioriteringarna 
avslutats, efter att den horisontella granskningen 
/jämkningen genomförts samt efter att beslut 
tagits i landstingsstyrelsen. Samtliga nio politiker 
som aktivt deltagit i mötet med verksamheten 
(Prioriteringsforum), med ett undantag, 
intervjuades. I övrigt skedde urvalet med 
ambitionen att försöka hitta så många olika 
uppfattningar som möjligt. Undersökningen 
syftade inte till att kvantifiera uppfattningar om 
prioriteringsarbetet i Västerbotten. 
 
Utifrån de uppfattningar som framkommit i 
intervjuerna menar PrioriteringsCentrum att det 
finns ytterligare lärdomar att dra om processen i 
Västerbotten, som också andra huvudmän bör 
reflektera över och själva överväga nyttan av. 
Dessa reflektioner sammanfattas i rapporten i ett 
antal punkter. 
 
2009:3 Tvärprofessionell prioritering inom 
strokevård med stöd av nationell modell för 
öppna vertikala prioriteringar. Ett 
samarbetsprojekt mellan Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter (FSA), Legitimerade 
sjukgymnasters riksförbund (LSR), Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF) och 
Vårdförbundet av Birgitta Engström. 
 
Eftersom det finns liten erfarenhet av 
prioriteringsarbete i praxis liksom av 
prioriteringsarbete i teambaserad verksamhet 
väcktes författarnas intresse kring att ta reda på 
om den nationella modellen för öppna vertikala 
prioriteringar kan fungera som ett stöd vid 
prioriteringar i den kliniska vardagen.  



 

 

Vårdförbundet, FSA, LSR och SSF valde att 
genomföra ett tvärprofessionellt projekt för att 
pröva den utvecklade gemensamma 
arbetsmodellen för vertikala öppna prioriteringar 
i klinisk praxis.  

 
Syftet med projektet var att använda den 
nationella arbetsmodellen som stöd för 
tvärprofessionella prioriteringar genom att 
gemensamt utarbeta ett förslag till rangordning 
av insatser och en prioriteringsordning inom 
strokevård vad gäller omvårdnad, arbetsterapi 
och sjukgymnastik.   
 
Verksamhetsområdet strokevård valdes dels 
eftersom stroke är en vanligt förekommande 
sjukdom men framförallt för att teamarbetet har 
en avgörande betydelse för både vårdens resultat 
och patientens hälsa. 
 
Att tvärprofessionellt prioriteringsarbete leder till 
nya insikter och kompetens hos deltagarna är 
ställt utom alla tvivel och ett antal punkter fanns 
vara särskilt viktiga för att fortsätta en utveckling 
av arbetet. 
 

• Det är angeläget att Vårdförbundet, 
FSA, LSR och SSF fortsättningsvis 
stödjer arbetet med öppna 
prioriteringar inom omvårdnad och 
rehabilitering.  

• Den nationella modellen bedöms 
användbar som stöd i det 
tvärprofessionella prioriterings-
arbetet. 

• Prioriteringsarbete bör ske på 
verksamhetsledningsnivå med alla 
yrkesgrupper involverade.  

• Det behöver utbildas personer inom 
landsting och kommuner som kan 
fungera som stöd i prioriterings-
arbeten.  
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2009:1 Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 
2008. Del I Procedur, genomförande och uppföljning av 
Susanne Waldau. 
 
2009:2 Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 
2008. Del II. Olika tankar om processen av Mari 
Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund och 
Karin Bäckman. 
 
2009:3 Tvärprofessionell prioritering inom strokevård 
med stöd av nationell modell för öppna vertikala 
prioriteringar. Ett samarbetsprojekt mellan FSA, LSR, 
SSF och Vårdförbundet av  Birgitta Engström. 
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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 2008 har varit: 
universitetsdirektör Curt Karlsson 
Linköpings Universitet; förbundssekreterare 
Ann Hedberg Balkå, Stockholm; 
ordförande i landstingsstyrelsen Marie 
Morell, Linköping, (ordförande); direktör 
Christina Kärvinge, Stockholm; 
verksamhetschef Bo-Eric Malmvall, 
Jönköping.  


