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Med blicken mot framtida forskning och utveckling
Prioriteringscentrums verksamhetsår 2010 präglades av att 
flera nya praktiska prioriteringsprojekt kom igång i landet 
samt vårt byte av huvudman. Övergången från Landstinget 
i Östergötland till Linköpings universitet har gått relativt 
smidigt. Föregående års verksamhetsberättelse avslutade 
jag med orden ”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 prioriterings-
arbetet i Sverige.” 

Året som gått

Ett halvår är givetvis en alldeles för kort tid för att ha någon 
uppfattning om förändringen har gagnat eller försvårat 
vårt uppdrag.  Vi är dock övertygande om att det ligger ett 
stort värde i att forskning och praktiskt prioriteringsarbete 
går hand i hand.  Likaså tror vi att forskning inom priorite-
ringsområdet måste bedrivas med en stark tvärvetenskaplig 
ansats. Det finns fortfarande få arenor där olika ämnesföre-
trädare möts och teoretiker och mer tillämpade forskare får 
möjlighet till samarbete. Den internationella konferensen 
som Prioriteringscentrum arrangerade i Linköping i oktober 
2010 visade att möten över kunskapsgränser är mycket 
uppskattade. 

Ett forskningsperspektiv handlar också om att föra in ett 
långsiktigt tänkande i arbetet. Även om vi kan konstatera att 
implementeringen av riksdagens intentioner från 1997 fort-
går och manifesteras genom allt fler praktiska prioriteringar, 
så sker förändringen långsamt. Det finns många hinder på 
vägen och det är viktigt att inte negligera dessa utan istäl-
let försöka förstå dem bättre för att hitta lösningar. Fältet är 
stort och många frågor återstår att besvara.  I en kanaden-
sisk studie bjöds beslutsfattare i British Columbia, Kanada, 
in till diskussioner om vilket fokus man bör ha då det gäller 
strategier för forskning kring prioriteringar i hälso- och sjuk-
vården. Tre typer av forskningsansatser utkristalliserades:
•	 Longitudinella studier; hur processer utvecklas över tid. 

Hur nya sätt att arbeta implementeras i en organisation 
samt hinder och möjligheter för detta. Detta inkluderar 
hur tillit byggs i organisationen för nya arbetssätt och 
beslut.

•	 Komparativa studier som kan vara kvasiexperimentella 
och till exempel undersöker pre- och postimplemetering 
av systematiskt, öppet beslutsfattande.

•	 Inter- eller multidisciplinära studier som tar avstamp i 
ett mer kvalitativt forskningssätt och planlagda diskus-
sioner i grupper med blandad sammansättning, till 
exempel etiker, ekonomer och organisationspsykologer.

Framtida forskning bör också inriktas på hur prioriterings-
projekt förhåller sig till den större organisation, i vilken 
de genomförs, samt om och hur resultaten från projekten 
påverkar både den praktiska vården och/eller andra delar av 
organisationen. 



Per Carlsson 
Chef för Prioriteringscentrum

Konsult- och utbildningsinsatser

Medarbetare vid Prioriteringscentrum har under år 2010 
medverkat i träffar, föreläsningar och aktiviteter vid ett 80-tal 
tillfällen och nått cirka 3 000 personer. Utöver detta till- 
kommer träffar för handledning och metodstöd i olika  
sammanhang.

Några exempel:
•	 Föreläsning om riksdagens riktlinjer för prioriteringar 

och praktiska erfarenheter hos läkare, vid ST-läkarmöte 
i Norrköping.

•	 Föreläsning om prioriteringar i primärvården på läkar-
stämman i Stockholm.

•	 Föreläsning om multisjuka äldre och prioriteringar på 
Läkardagarna i Örebro.

•	 Föreläsning om förutsättningar för att bedriva öppna 
systematiska prioriteringar för hälso- och sjukvårds-
nämnderna i Mittenälvsborg och Västra Götalands-
regionen. 

•	 Föredrag om öppna prioriteringar på Etiskt Forum 
arrangerat av Landstinget i Jönköpings län och Jönkö-
pings Läkaresällskap. 

•	 Presentation om prioriteringar av multisjuka äldre  
patienter på kardiologikonferens i Nice.

•	 Medverkade vid Opinion Hälsa, Kairos Future,  
Stockholm.

•	 Medverkan i workshop om prioriteringar av hälso- och 
sjukvård, framförallt i utvecklingsländer, arrangerat av 
WHO i Geneve.

Teman de särskilt framhöll som intressant att forska om i 
framtiden var: 
•	 Hur kan systematisk prioritering bäst sättas samman 

med och komplettera andra beslutsprocesser i hälso- och 
sjukvården, med beaktande av att evidens ofta saknas?

•	 Undersöka hur beslutsfattare förstår och tillämpar ut-
rangering av metoder i vården. Här kan man till exem-
pel testa hur olika personer i beslutsfattande ställning 
rangordnar, eller titta på om de värderar införande och 
utförande av metoder olika.

•	 Vägleda i frågor kring hur, var och varför allmänheten 
ska engageras i diskussioner om prioriteringar.

Prioriteringscentrum arbetar redan idag med att både initie-
ra och stödja projekt som tar avstamp i vissa av de områden 
som den kanadensiska studien täcker.  Under 2010 har vi be-
drivit projekt som syftar till ökad kunskap om prioriteringar 
på övergripande nivå exempelvis gällande implementering 
av nationella riktlinjer eller hur nya arbetssätt utvecklats på 
landstingsnivån i Landstinget Kronoberg och Landstinget 
Västmanland. Men också mikro-nivån som berör enskilda 
patienter har studerats i flera projekt. Rekrytering av två nya 
doktorander är planerad under 2011 och kan skapa förutsätt-
ningar för forskning inom nya områden.

Slutligen ett stort tack till medarbetare och styrelse för ett 
spännande år samt till våra uppdragsgivare som gör det 
möjligt för oss att arbeta vidare med denna viktiga fråga 
framöver.



Handledning och metodstöd

Prioriteringscentrum har utvecklat olika former för stöd- 
och utbildningsinsatser rörande den nationella modellen för 
prioriteringar. 

Mari Broqvist, som ansvarar för handlednings- och metodstödskuser, 
leder en gruppdiskussion.

Eftersom efterfrågan på handledning i tillämpning av den 
nationella modellen är stor har Prioriteringscentrum utveck-
lat en handledningsform som gör det möjligt att bättre leva 
upp till den efterfrågan som finns. Handledningen i grupp 
omfattar fem tillfällen utspridda över minst 1,5 års tid. I 
varje handledningsgrupp erbjuds tio platser. Arbetssättet är 
problembaserat, vilket innebär att deltagarnas egna fråge-
ställningar har styrt innehållet i träffarna där föreläsningar 
varvats med gruppdiskussioner. 

Efter en avslutad första omgång och en ny grupp som är 
igång kan vi konstatera att denna handledningsform slagit 
mycket väl ut. En av de stora vinsterna är det erfarenhets-
utbyte och stöd kring praktiskt prioriteringsarbete som 
deltagarna i gruppen kan ge varandra. 

Enstaka utbildningsinsatser har följande verksamheter tagit 
del av under år 2010:

•	 Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne 

•	 Habiliteringen i östra länsdelen, Landstinget i 
Östergötland 

•	 Sahlgrenska sjukhuset, arbetsterapienheten 

•	 Hjälpmedelsverksamheterna i Sverige,  
Hjälpmedelsinstitutet 

•	 Chefslogopedernas årsmöte 

•	 Primärvården Uddevalla, rehabiliteringsenheten

•	 Västerbottens läns landsting 

•	 Habiliteringen, Landstinget Dalarna 

•	 Habilitering & Hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län

•	 Samrehab, Landstinget i Kalmar län 

•	 Rehabiliteringsenheten, Landstinget Gävleborg 

•	 Hjälpmedelsmässa 7-klövern 

•	 Hörselchefernas förening.Även kurser för metodstödjare är en nyhet på Prioriterings-
centrum. På flera håll i Sverige har särskilda så kallade 
metodstödjare använts i prioriteringsarbeten. Kursen syftar 
till att ge personer med en sådan funktion en ökad säker-
het i sitt uppdrag. Programmet består av två mötestillfällen 
där erfarenhetsutbyte om hur det pedagogiska stödet kring 
modellen kan se ut är en viktig del.

Kursutbud

•	 Enstaka utbildningsinsatser på hemmaplan. 
Utbildningsdagen/ halvdagen läggs upp i samarbete 
mellan Prioriteringscentrum och lokal arrangör. 

•	 Kurs för metodstödjare.
•	 Handledning i grupp för dem med pågående 

prioriteringsarbete.

För mer information och intresseanmälan gå in under  
”Kurser” på www.liu.se/prioriteringscentrum



Konferenser

Invigning av nytt centrum med en vetenskaplig konferens 
Prioriteringscentrum har under året blivit en del av Lin-
köpings universitet. Därför anordnades en vetenskaplig 
konferens under rubriken Health Care Priority Setting – 
Making Sense of Justice. Konferensen hölls den 25-26 oktober 
i Linköping och samlade ett 60-tal deltagare både från den 
akademiska världen och från hälso- och sjukvården.

Rektorn vid Linköpings universitet, Mille Millnert, inledde 
konferensen med att hälsa Prioriteringscentrum välkomna 
till universitetet. Därefter tog Finn Kamper Jörgensen från 
Statens Institut for Folkesundhed i Danmark, som tidigare 
utvärderat Prioriteringscentrum, vid och berättade om 
bakgrunden till centrats väg in i universitetet och lyfte även 
vikten av att fokusera på de dolda prioriteringar som sker 
inom hälso- och sjukvården.

Därefter hölls intressanta föreläsningar under sessionerna
•	 Making Sense of Individual Responsibility 
•	 Making Sense of Medical Evidence – from Evidence to 

Guidelines
•	 Making Sense of QALYs
•	 Making Sense of Decision-Making

Prioriteringscentrum är en viktig plats där akademi och 
hälso- och sjukvård kan mötas för att ge upphov till intres-
santa och gemensamt nyttiga forskningsprojekt. Priori-
teringscentrum ska vara ett forum för att översätta mer 
grundläggande forskning kring prioriteringar till praxisnära 
forskningsprojekt.

Internationell prioriteringskonferens
Temat för den 8:e internationella prioriteringskonferens ar-
rangerad av International Society on Priorities in Health Care 
var Priority Setting in Difficult Economic Times. Konferensen 
hölls i Boston, Massachusetts, USA. 

Prioriteringscentrum deltog med bidragen:

•	 Incentivizing organ donation: a Swedish priority setting 
Perspective.

•	 Embarking on transparent priority setting – different 
strategies in Sweden.

•	 Consensus-based priority setting for frail elderly NSTE-
MI (Non ST Elevation Myocardial Infarction) patients.

•	 The Link Between HTA and Priority Setting.
•	 Does policy design matter when handling distributive 

conflicts?

Till följd av askmolnet från vulkanutbrottet på Island tvinga-
des tyvärr några medarbetare ställa in sin resa och medver-
kan vid konferensen.

Norsk prioriteringskonferens
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i Norge 
arrangerade den 27-28 januari för andra gången konfe-
rensen Helse i utveckling 10. Konferensen inriktar sig mot 
kvalitetsarbete och prioriteringar. Prioriteringscentrum när-
varade med fyra medarbetare, varav Per Carlsson var en och  
medverkade under rubriken Mekanismer – roller – erfarenhe-
ter från horisontella prioriteringar i Sverige. 



Hälso- och sjukvårdslagens etiska principer också på delar 
av den vård och omsorg som kommunerna ansvarar för, 
med de modifieringar som Socialtjänstlagen kräver. 
 
Frågan som diskuterades vid seminariet var vilka priorite-
ringar som är möjliga att göra enligt Socialtjänstlagen och 
vilka hinder som lagstiftningen eventuellt ställer upp. 

Ransonering och ordnad utmönstring – hur kan det gå till?
Seminariet den 13 oktober handlade om utmönstring, vilket 
är ett nytt begrepp som, förutom ransonering, kan bli resul-
tatet av en prioritetsprocess. Till skillnad från ransonering 
som bygger på resursbrist och som beslutas av profession, 
etiker och politiker är utmönstring en rent professionell 
åtgärd som inte utgår från resursbrist, utan på att det anting-
en finns bättre/effektivare metoder eller att de nuvarande 
metoderna är skadliga eller ineffektiva.

Utgångspunkten för ransonering eller utmönstring av 
insatser är den etiska plattformen med de tre principerna 
människovärdesprincipen, behovs- solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Problemet med den etiska 
plattformen är att den är alltför abstrakt för att ge konkret 
vägledning i ransoneringssituationer och att den måste 
tolkas och konkretiseras. Detta är något Lars Sandman vid 
Prioriteringscentrum använt vid analys av det prioriterings-
arbete som gjorts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg.

Den modell som legat till grund för analysen 
kommer att redovisas i en rapport i 
Prioriteringscentrums rapportserie 
under 2011. Medförfattare är Gustav 
Tinghög, vid Prioriteringscentrum.

PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och seminarie-
verksamhet som startade år 2001. Nätverkets huvudsakliga 
syfte är att vara en nationell arena för politiker, administratö-
rer och verksamma i vården i frågor rörande prioriteringar.

Genom PrioNets seminarieverksamhet presenteras och 
sprids exempel på utvecklingsarbete rörande prioriteringar 
inom vård och omsorg i landet. PrioNet förmedlar nyheter 
på området från riksdag, regering, centrala myndigheter 
samt från den internationella debatten. En annan viktig 
uppgift är att förmedla åsikter från landsting och kommuner 
till Prioriteringscentrum om hur dess roll som nationellt 
kunskapscentrum kan utvecklas. Idag har nätverket drygt 
500 medlemmar. 

Under år 2010 arrangerades tre seminarier:
Från ax till limpa - prioriteringsarbete i Västmanland
I samarbete med Landstinget Västmanland anordnades ett 
seminarium i Västerås den 10 mars om det prioriterings-
arbete landstinget bedrivit under år 2009. Projektledarna i 
Västmanland, Ann Östling och Per Weitz, gav en detaljerad 
redovisning av hela förloppet. En viktig del i förberedelse-
arbetet var att ta fasta på erfarenheter från andra landsting 
som genomfört prioriteringsarbeten, såsom Västerbottens 
läns landsting, Landstinget Kronoberg och Jämtlands läns 
landsting. Långsiktigt är syftet att integrera prioriteringsar-
betet som en del av verksamhetsplaneringen och de ordi-
narie styrprocesserna. Under dagen gav politiker, personer 
i koncernledningen, verksamhetschefer och stödpersoner 
som deltagit i arbetet sina erfarenheter av de olika momen-
ten i prioriteringsprocessen.

Om Västmanlands prioriteringsarbete kan man också läsa i 
en rapport i Prioriteringscentrums rapportserie, 2010:4.

Får man prioritera med stöd av Socialtjänstlagen eller är det 
ett lagbrott?
Den 28 april 2010 anordnades seminariet Får man prioritera 
med stöd av Socialtjänstlagen eller är det ett lagbrott?
 
Bakgrunden är att Socialstyrelsen i sina Nationella riktlin-
jer för vård och omsorg vid demenssjukdom har tillämpat 

PrioNet



”Ett prioriteringstänkande i hälso- 
och sjukvården är en ständigt  
pågående process där det hela tiden 
måste finnas beredskap att ompröva, 
finna nya vägar och former för arbetet.”



Avslutade projekt

Prioriteringar i samverkan mellan kommun och landsting 
- erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Karin Lund
Socialstyrelsen har sedan flera år regeringens uppdrag att 
utarbeta nationella riktlinjer för god vård för patienter med 
svåra kroniska sjukdomar. Senare har styrelsen också fått 
i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för särskilda 
målgrupper av klienter och brukare inom socialtjänsten. Ett 
exempel på sådana riktlinjer är de som behandlar vård och 
omsorg om personer med demenssjukdom.

Dessa innebär att nationella riktlinjer för första gången 
inkluderar både hälso- och sjukvården som landstingen har 
det huvudsakliga ansvaret för och den sociala vården och 
omsorgen som är kommunernas ansvar.

Prioriteringscentrum har följt Socialstyrelsens arbete med 
att utforma dessa riktlinjer. Syftet med studien har varit att 
få svar på ett antal frågor:
•	 Fungerar den nationella modellen för vertikala priorite-

ringar som utarbetats för hälso- och sjukvården tillfreds-
ställande även för den kommunala omvårdnaden som 
ges till demenssjuka?

•	 Är socialtjänstlagen ett hinder för öppna prioriteringar?
•	 Finns det skillnader i att resonera kring rangordning av
•	 insatser/åtgärder mellan huvudsakligen medicinskt och 

huvudsakligen socialt skolade företrädare?
•	 Hur kan en samordnad prioritering mellan medicinska 

åtgärder och sociala insatser se ut?

En viktig slutsats som dragits av studien är att de principer 
som finns i Socialstyrelsens grundmodell och som hittills 
huvudsakligen använts för att göra prioriteringar inom häl-
so- och sjukvården har kunnat anpassas till de verksamheter 
som kommunerna bedriver för personer med demenssjuk-
dom. En annan är att kommunerna, för att kunna utforma 
arbetssätt för öppna och systematiska prioriteringar, måste 
få mycket stöd i den processen.

Landstinget Kronoberg – i linje med prioriteringar 
Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist, Ann-Charlotte 
Nedlund
Landstinget Kronoberg genomförde en process med öppna 
prioriteringar under 2009, som ett inslag av flera i en plan 
för strategisk utveckling av hälso- och sjukvården mellan 
2009 och 2015.

Prioriteringscentrum genomförde två studier i Kronoberg; 
dels en intervjustudie med syfte att kartlägga några väsentli-
ga inslag i prioriteringsprocessen och jämföra olika aspekter 
i processen med motsvarande delar i den prioriteringspro-
cess som genomfördes under 2008 inom Västerbottens 
läns landsting, och dels en enkätstudie med syftet att i första 
hand bidra till landstingets interna lärande och utvecklings-
arbete genom att samla erfarenheter och synpunkter från 
de medverkande vid de olika arbetsstegen i processen och 
i andra hand sprida dessa erfarenheter nationellt till andra 
landsting och regioner.

Efter att tidigare ha följt Västerbottens arbete med att ut-
veckla och tillämpa en prioriteringsprocedur har det varit 
intressant att på motsvarande sätt följa Landstinget Krono-
berg och Landstinget Västmanland, som delvis har arbetat 
på ett annat sätt med prioriteringar. 
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Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? 
- Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av 
faktiska prioriteringar. 
Sandra Erntoft, Christian Asseburg, Reed Johnson, Anders 
Anell, Ulf Persson
Information styr prioriteringsbeslut. Men vilken informa-
tion om hälsoekonomi i relation till andra kriterier har legat 
till grund för prioriteringar i hälso- och sjukvården hos olika 
grupper av beslutsfattare?

Från tidigare erfarenheter vet vi att många personer i sjuk-
vården ännu inte accepterat att kostnadseffektivitet ska ligga 
till grund för prioriteringar. Men under 2000-talet har prin-
cipen om kostnadseffektivitet och därmed information om 
kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) fått allt större 
betydelse vid subventionsbeslut i flertalet europeiska länder. 

I den här rapporten undersöks den relativa betydelsen av 
information om kostnad per QALY i förhållande till infor-
mation om patientgruppens initiala hälsotillstånd, typ av 
resultat av medicinsk behandling, patientnytta, samt budget-
påverkan.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrel-
sen ger hälsooekonomiska underlag större tyngd vid sina 
beslut än läkemedelskommittéer och förskrivande läkare. 
Hälsotillståndet är relativt sett viktigare för besluten i de 
sistnämnda grupperna.

Resultaten lyfter flera intressanta frågor och pekar på viktiga 
utvecklingsområden i dagens system. Denna typ av under-
sökning ger oss ny kunskap och därmed också förutsätt-
ningar för att utveckla metoden för prioritering. Detta kan 
på sikt medföra att kostnadseffektivitet kan bli ett accepterat 
kriterium vid beslut om prioriteringar inom alla delar av 
hälso- och sjukvården.

Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland 
Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman, Peter Garpenby
De traditionella metoderna, såsom att förändra strukturer, 
effektivisera och rationalisera, räckte inte som verktyg för 
en bra resursfördelning. Medvetenheten kring detta bland 
politiker, högre tjänstemän och medarbetare ledde till att 
landstinget genomförde en öppen prioriteringsprocess 
under 2009. 

Motivet för att påbörja detta arbete var främst de stora utma-
ningar som väntade i form av ökade medicinska möjligheter 
som gör att fler människor kan bli föremål för insatser från 
hälso- och sjukvården. Ett medel för landstinget att möta 
detta var öppna prioriteringar, såväl vertikalt (inom verksam-
heter och specialiteter) som horisontellt (mellan verksamhe-
ter och specialiteter). Samtliga partier inom såväl majoritet 
som opposition ställde sig bakom processen. Syftet med 
prioriteringsprocessen var att den skulle bidra till en mer 
rättvis öppen fördelning av landstingets tillgängliga resurser.

I denna rapport berättar de två ansvariga projektledarna för 
prioriteringsarbetet i Västmanland hur processen byggdes 
upp, vilka erfarenheter som arbetet genererade och vilka 
slutsatser de själva drar.

Vi kan räkna den prioriteringsprocess som Landstinget Väst-
manland genomförde 2009 till ”den andra vågen” av syste-
matiskt och öppen prioriteringsarbete. Den andra vågen har 
till stor del inneburit metodutveckling med utgångspunkt i 
den egna organisationen, men också ett omfattande lärande 
och utbyte av idéer mellan olika landsting; om hur man kan 
bygga en prioriteringsprocess och vad man bör undvika. 
Arbetet i Landstinget Västmanland, som beskrivs i denna 
rapport, är ett bra exempel på systematiskt lärande.
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Sedan centrumets start samlar Prioriteringscentrum rele-
vant litteratur om prioriteringar inom vård och omsorg i en 
sökbar referensdatabas på hemsidan. Databasen innehåller 
cirka 2 500 svenska och internationella referenser i form av 
både artiklar och böcker.

Konsult- och utbildningsinsatser

Konsult- och utbildningsinsatser

I Prioriteringscentrums uppdrag ingår att sprida aktuell  
kunskap om prioriteringar och pågående projekt i landet. 
I samband med centrumets övergång till Linköpings  
universitet togs en ny omarbetad hemsida fram:  
www.liu.se/prioriteringscentrum 
Även nyhetsbrevet, PrioNytt, har omarbetats och skickas nu 
i elektronisk form.

Prioriteringscentrums rapporter 2010
2010:1 Prioriteringar i samverkan mellan kommun och  
landsting – erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med  
nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Karin Lund

2010:2 Landstinget Kronoberg – i linje med prioriteringar 
Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist,  
Ann-Charlotte Nedlund

2010:3 Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar?  
- Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska 
prioriteringar
Sandra Erntoft, Christian Asseburg, Reed Johnson, 
Anders Anell, Ulf Persson

2010:4 Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland 
Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman, Peter Garpenby

Vill du gå med i nätverket och seminarie-
verksamheten PrioNet eller få  nyhetsbrevet 
PrioNytt kan du anmäla dig på

www.liu.se/prioriteringscentrum 
eller maila till 
prioriteringscentrum@liu.se



Styrelse

Prioriteringscentrum har sedan övergången till Linköpings 
universitet 1 juli 2010 en ny styrelse med representanter från 
centrumets huvudintressenter och organisationsföreträdare. 
Styrelsen har framförallt en rådgivande roll. Huvudsyftet är 
att ge synpunkter på verksamheten och bevaka olika sam-
hällsintressen, liksom att vara en mötesplats för centrumets 
huvudintressenter.

Styrelsen, inklusive ersättare, består av följande medlemmar:
Anders Tegnell, Socialstyrelsen
Birgit Rösblad, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening
Eva Engström, Sveriges läkarförbund
Kerstin Sjöberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Kristin Zeiler, Linköpings universitet
Kristina Nyström, Vårdförbundet
Lena Haglund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Weilandt, Socialstyrelsen
Lennart Nordenfelt, Linköpings universitet
Levi Eckeskog, Landstinget i Östergötland
Mats Johansson, Landstinget i Östergötland
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting

Medarbetare 

Verksamheten vid Prioriteringscentrum bedrivs med hjälp 
av en mindre stab i Linköping om fem personer med rele-
vant blandning av kompetens samt med rådgivare som är 
placerade i andra delar av landet. I staben som helhet ingår 
både personer med egen erfarenhet från prioriteringar inom 
vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. 

Centrumchef är Per Carlsson, professor i utvärdering av 
medicinsk teknologi. 

Personer som under 2010 var anställda eller på annat sätt 
knutna till verksamheten är: 
Eva Arvidsson, allmänläkare i Landstinget i Kalmar län  
och rådgivare. 
Gösta Andersson, hälso- och sjukvårdsplanerare i  
Landstinget Dalarna och rådgivare. 
Karin Bäckman, samhällsvetare/ekonom och projektledare. 
Karin Lund, tidigare sekreterare Prioriteringsdelegationen, 
koordinator för PrioNet och rådgivare.
Katrin Lindroth, sjuksköterska och redaktör/administratör, 
Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås 
och rådgivare.
Magdalena Green, kommunikatör/administratör.
Mari Broqvist, arbetsterapeut och projektledare.
Peter Garpenby, docent med statsvetenskaplig inriktning 
och projektledare.

Fyra doktorander var under 2010 knutna till centrumet: 
Niklas Ekerstad, kardiolog. 
Ann-Charlotte Nedlund, statsvetare och nationalekonom. 
Gustav Tinghög, nationalekonom.
Faisal Omar, etiker. 
Disputation är planerad under år 2011 för samtliga.

Vad händer 2011?

Arbetet med Nationella priorite-
ringskonferensen 2011 är i full 
gång.  
Temat denna gång är ” Välfärden –  
en osäker resa in i framtiden?  
Om gränsen mellan offentligt och  
privat åtagande i vård och omsorg.” 

Mer information, program och  
anmälan finns under Konferenser
på www.liu.se/prioriteringscentrum

Välkommen!



www.liu.se/prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum  Besöksadress  Telefon    E-post 
Institutionen för medicin och hälsa Hälsans hus  010-103 0000 (vxl Landstinget) prioriteringscentrum@liu.se
Linköpings universitet  Ing 15, plan 13  010-103 5807 (avd adm)  fornamn.efternamn@liu.se
581 83 LINKÖPING   Universitetssjukhuset 013-28 1000 (vxl Universitetet)  


