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Nybörjare, nystartare, nyfikna och nybyggare
Prioriteringscentrums verksamhet under år 2012 kan delas 
in i fyra huvudområden där vi riktat oss mot fyra olika 
kategorier av mottagare; nybörjare, nystartare, nyfikna och 
nybyggare.

Öppna prioriteringar är komplicerade kunskaps- och be-
slutsprocesser. De förutsätter bland annat att man är klar 
över och har samsyn om värderingsgrunden, det vill säga de 
principer som uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen. Dessut-
om behövs ändamålsenliga arbetsformer. För den som inte 
aktivt arbetet med prioriteringar kan området te sig intres-
sant men svårt att orientera sig i. Flera medarbetare vid 
Prioriteringcentrum har tillsammans med kollegor i Umeå 
under året arbetat med den första läroboken om priorite-
ringar. Den kommer förhoppningsvis vara till nytta för alla 
som arbetar med dessa frågeställningar men framförallt tror 
jag att den kommer att bli en bra introduktion till nybörjare 
och tillfredsställa det behov som finns av kurslitteratur inom 
ämnet.

Per Carlsson 
Chef för Prioriteringscentrum

Året som gått

”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.”

Ibland kan det vara ett stort steg att gå från att ha kunskap 
till att omsätta den i praktiken. De handledarutbildningar 
som centrumet har bedrivit har som tidigare visat sig visat 
sig uppskattade. Det är mycket värdefullt för de som ska 
starta ett nytt prioriteringsarbete att utbyta planer och erfa-
renheter med andra.

Det är också slående hur ny kunskap alltid skapar nya frågor. 
Forskning leder sällan till definitiva svar utan skapar oftare 
nya frågor för den nyfikne att fördjupa sig i. Ann-Charlotte 
Nedlund har under året försvarat en avhandling med stats-
vetenskaplig inriktning med fokus på hur arbetet organise-
rats i två landsting för att ta fram en hjälpmedelspolicy och 
därigenom skapa intern legitimitet och förtroende. 

Ett område som vi försökt bidra till handlar om att bygga 
nya system och arbetsformer för öppna prioriteringar. Svåra 
men intressanta prioriteringsbeslut gäller nya läkemedel 
till personer men sällsynta och allvarliga sjukdomar. Så-
dana läkemedel tenderar vara mycket dyra och sakna bra 
vetenskapligt underlag när de introduceras. Under året har 
Prioriteringscentrum lagt ner ett omfattande arbete på upp-
drag av en statlig utredning som ska lägga fram ett förslag 
till principer och handläggning av så kallade särläkemedel.  
Utredningen ska presentera detta förslag i april 2013. 

Vi ser nu med spänning fram mot utredningens förslag och 
resultatet av många andra utvecklingsprojekt som under det 
kommande året förväntas bidra till bättre förutsättningar 
till öppna prioriteringar men också ställa nya frågor för den 
nyfikne att borra djupare i. Välkommen att diskutera dessa 
frågor och många andra vid den nationella prioriteringskon-
ferensen i Gävle den 21 och 22 oktober. 

 



Konsult- och utbildningsinsatser

Medarbetare vid Prioriteringscentrum har under år 2012 
medverkat i träffar, föreläsningar och aktiviteter vid ett 50-tal 
tillfällen. Utöver detta tillkommer handledning och metod-
stöd i olika sammanhang.

Några exempel:
•  Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.
•  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets Dialogforum.
•  Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Etikråd.
•  Socialstyrelsens hearing om sällsynta sjukdomar.
•  Läkarprogrammet i Linköping.
•  Mässan Medicinteknik & medicinskt IT.
•  Nationellt kunskapsutbyte hos Nasjonalt råd for kvalitet   
     og prioritering i helse- og omsorgstjenesten i Norge.
•  Cancerdagen och temat nya läkemedel under Almedals    
     veckan.
•  Svensk Försäkrings seminarium Vår framtida välfärd,  
    session om vilken vård och omsorg det offentliga kommer  
     att kunna erbjuda.
•  TLV:s debatt på Medicinska Riksstämman om nya dyra   
     läkemedel.

Om Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för 
prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet bildades 
2001 på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges  
Kommuner och Landsting. Prioriteringscentrum är placerat 
i Linköping och har sedan 2010 Linköpings universitet som 
huvudman. Huvudfinansiärer är staten genom Social- 
styrelsen och Landstinget i Östergötland.

Uppdrag
•  Bedriva och stödja forskning om prioriteringar   
     inom vård och omsorg. 
•  Medverka till utveckling av metoder som kan  
     användas vid öppna prioriteringar.
•  Stimulera till en ökad medvetenhet och debatt om   
     öppna prioriteringar.
•  Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och  
     praktisk vård och omsorg.
•  Genomföra utbildningar och konsultinsatser.

Erfarenhetsutbyte
Prioriteringscentrum ska fungera som en sambandscentral
med uppgift att samla in och sprida information inom  
området öppna prioriteringar. Detta görs genom konferen-
ser och seminarier.

Kunskapsspridning
Prioriteringsentrum publicerar sina resultat i en egen  
rapportserie, vetenskapliga publikationer och böcker.  
Rapporterna kan beställas från Prioriteringscentrum eller 
laddas ner som PDF från vår hemsida.

Exempel på centrala arbeten
Många är osäkra på hur de ska tolka riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar. Prioriteringscentrum har på uppdrag av 
Socialstyrelsen gjort en kartläggning av prioriteringsarbetet i 
landet och diskuterat riksdagens riktlinjer vilket utmynnat i 
rapporten Vårdens alltför svåra val?.

Prioriteringscentrum har varit delaktig i framväxten av en 
nationell arbetsmodell för öppna prioriteringar. Den bygger 
på riksdagens riktlinjer för prioriteringar. En ny version av 
rapporten, som omarbetats tillsammans med Socialstyrelsen 
gavs ut under 2011.



Handledning och metodstöd

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

Intresset för handledning i den nationella modellen är 
stort. Handledningsformen innebär att deltagare från hela 
landet träffas vid fem tillfällen utspridda över minst 1,5 års 
tid. I varje handledningsgrupp erbjuds tio platser. Arbets-
sättet är problembaserat, vilket innebär att deltagarnas egna 
frågeställningar styr innehållet i träffarna där föreläsningar 
varvas med gruppdiskussioner.

Avslut med handledargrupp
Under 2012 har en handledningsgrupp avslutats där bland 
annat deltagare från hälso- och sjukvårdsnämnderna i  
Västra Götaland ingått. Vid den sista träffen gästades grup-
pen av ett tiotal inbjudna personer, med erfarenhet av att 
arbeta med prioriteringar i landsting eller på Socialstyrelsen. 
Fokus vid diskussionerna denna gång var hur man tar sig 
an uppgiften att bedöma svårighetsgrad av olika tillstånd.

– Det är alltid en spännande ”resa” från den första gången 
en grupp träffas, då de är i startgroparna till sitt priorite-
ringsarbete, till den sista träffen då de börjar skönja resul-
tatet och funderar över fortsättningen, säger Mari Broqvist 
som leder handledningsgrupperna.

Kursutbud
•  Utbildningsinsatser på ”hemmaplan”.  
     Utbildningen läggs upp i samarbete mellan  
     Prioriteringscentrum och lokal arrangör. 
•  Kurs för personer som ska fungera som metod- 
     stödjare i ett prioriteringsarbete.
•  Handledning i grupp för dem med pågående  
     prioriteringsarbete.

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



Under året började planeringen av 2013 års nationella  
prioriteringskonferens som kommer att arrangeras i Gävle 
den 21-22 oktober.
 

Nationella prioriteringskonferensen 2013

Nätverkande för välfärd
Nätverket Hälsa och Demokrati – för förtroendevalda och 
Nätverket Uppdrag Hälsa – för tjänstemän, samarbetar för 
att vidareutveckla förutsättningarna för en demokratisk 
styrning och bidrar därigenom till att roller och ansvar 
tydliggörs. Nätverken arbetar med att öka befolknings- och 
behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjuk-
vård samt vård och omsorg och anordnar årliga nationella 
konferenser.

Konferensdeltagande

Nätverkskonferensen 2012 genomfördes i Göteborg med 
temat ”Tillsammans gör vi skillnad”. Konferensens fokus var 
det gemensamma uppdraget att skapa välfärd för befolk-
ningen. 

Prioriteringscentrums Per Carlsson beskrev under en 
workshop med rubriken  ”Prioriteringsarbete i praktiken” 
erfarenheter från prioriteringsarbeten som genomförts med 
stöd av den nationella modellen för prioriteringar. 

Partnerships for Improving Health Systems
Den internationella konferensen ”Priorities in Health Care” 
genomfördes i Vancouver under september 2012. Den  
arrangeras vartannat år av International Society on Priorities 
in Health Care med syfte att stärka prioriteringar i såväl teori 
som i praktik. Årets tema var samarbete för att förbättra 
hälso- och sjukvårdssystemen utifrån ett prioriterings- 
perspektiv.

Konferensen innehöll över hundra presentationer som 
handlade om erfarenheter och praktiska prioriteringsprojekt 
och teoretiska bidrag som tar upp principer och metod- 
frågor. På ett övergripande plan märks att den finansiella 
och ekonomiska krisen gör sig påmind.

Prioriteringscentrum var på plats och presenterade följande 
bidrag: Mari Broqvist: Rationing on the programme level 
– changing views on the approprriate decionmaker, Ann-
Charlotte Nedlund: Governance of rationing as part of jugg-
ling, Lars Sandman: Priority Setting, patient autonomy and 
shared decision making – a conflicting marriage?, Gustav 
Tinghög: Are individual luck egalitarians?

Under konferensen presenterades en första internationell 
riktlinje för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Det 
är världshälsoorganisationen WHO som har tagit initiativ 
till den arbetsgrupp med företrädare från tio olika länder 
däribland Sverige som tagit fram riktlinjen eller ”vägvisa-
ren”: Guidance on Priority Setting in Health Care (GPS 
Health). Den beskriver inte en arbetsmetod utan är snarare 
en provkarta på relevanta kriterier som bör beaktas vid 
prioriteringar och är framförallt inriktad på prioriteringar i 
utvecklingsländer men ger en god bild över aspekter att väga 
in även i andra kontexter. Per Carlsson har deltagit i detta 
arbete från Prioriteringscentrums sida.



Under år 2012 arrangerades tre seminarier:
Att kommunicera ett prioriteringsbudskap
Kommunikationen är en viktig del i en prioriteringsprocess, 
både internt och externt. Under en workshop i Stockholm 
samlades femton personer för att diskutera detta ämne och 
tillsammans ta fram punkter som är viktiga att ha med i en 
kommunikationsplan inför ett prioriteringsarbete.

Det är ofta mycket tuffa beslut som måste tas när det gäller 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Därför är det viktigt 
att ansvariga för prioriteringsarbetet, beslutsfattande poli-
tiker, verksamhetsföreträdare och kommunikatörer har en 
gemensam plan för hur budskapet ska förmedlas. 

Under en dag samlades personer med olika roller och 
erfarenheter från prioriteringsprocesser, dels landstings-
övergripande prioriteringsarbeten och dels arbeten inom 
verksamheter. Under förmiddagen låg fokus på vad man 
vill förmedla både internt och externt under processens alla 
steg. På eftermiddagen diskuterades hur budskapet kan 
förmedlas, av vem och via vilka kanaler.

Prioriteringscentrum arbetar vidare med att ta fram en 
lathund som kan vara till stöd för kommunikationsplanering 
under en prioriteringsprocess. 

PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och står för den 
seminarieverksamhet som startade 2001. Nätverkets 
huvudsakligt syfte är att vara en nationell arena för politiker, 
administratörer 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. En annan viktig uppgift är 
att förmedla kunskap och erfarenheter från landsting och 
kommuner till Prioriteringscentrum om hur dess roll som 
nationellt kunskapscentrum kan utvecklas. 

Idag har nätverket drygt 500 medlemmar. 

PrioNet

Internationell  workshop
”The many faces of legitimacy: workshop om the aspects 
of ’legitimacy’ in healthcare debates and policy making”, 
genomfördes vid Oslo universitet, 18-19 oktober. Under 
workshopen presenterades och diskuterades artikelmanus 
om hur legitimitetsbegreppet bättre kan förstås både  
teoretiskt och praktiskt vid prioriteringar. Ann-Charlotte 
Nedlund från Prioriteringscentrum var en av de inbjudna 
presentatörerna.



Förutsättningar för trovärdig prioritering
Drygt 40 personer deltog när Ann-Charlotte Nedlund  
presenterade sin avhandling ”Designing for Legitimacy: 
Policy Work and the Art of Juggling When Setting Limits in 
Health Care” i Gävle. Deltagarna var politiker, verksamhets-
chefer, arbetsterapeuter och representanter från handikapp- 
organisationer.

Ann-Charlotte har studerat arbetet med att organisera, 
skapa och använda en policy för hjälpmedel i två landsting, 
och sökt identifiera viktiga förutsättningar för att skapa en 
trovärdig prioritering. 

Vid situationer som handlar om prioriteringar tvingas hälso- 
och sjukvårdens personal hantera flera typer av krav, det 
kan vara att följa regelverk, se till patientens vårdbehov, följa 
sin professionella kunskap och följa beslut tagna i lands-
tinget. Dessa krav är inte bara något som förskrivarna av 
hjälpmedel tvingas hantera utan även tjänstemännen. Hur 
dessa krav ska balanseras är ofta en besvärlig uppgift. Bru-
karnas vårdbehov och situation följer ingen mall.

Erfarenhetsutbyte mellan kuratorer kring  
prioriteringsarbeten
På ett par ställen i landet har kuratorer inom den slutna 
sjukhusvården prövat den nationella modellen för  
prioriteringar.

PrioNets tredje seminarium samlade ett 40-tal deltagare 
från hela Sverige i Oskarshamn för att få ta del av gjorda er-
farenheter. Här presenterades två prioriteringsarbeten inom 
kuratorsverksamhet, det ena i Landstinget i Kalmar Län, det 
andra i Norrbottens läns landsting. 

Tidigare har det saknats dokumentation av prioriteringar 
inom kuratorns yrkesfält, likväl som prioriteringar som be-
rör sociala eller psykologiska behov är ett outforskat område. 
De arbeten som nu är gjorda har därför ett nationellt intres-
se, inte bara för kuratorer utan även för andra verksamheter 
som ska göra verksamhetsövergripande prioriteringar där 
kuratorns insatser ingår.



Rapporter

Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av 
patienter med sällsynta sjukdomar
Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin,  
Lars Sandman, Johanna Wiss

I en statlig offentlig utredning om prissätt ning, tillgänglig-
het och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och 
apoteksområdet ingår att analysera behovet av särskilda 
lösningar vid beslut om subventionering för särläkemedel. 

Ett särläkemedel är ett läkemedel som uppfyller vissa villkor, 
till exempel att det används för en sällsynt och svår sjukdom. 
De omfattas därmed av särskilda stimulansåtgärder innan 
godkännande av läkemedelsmyndighet samt möjlighet till 
ensam rätt på marknaden under 10 år. Särläkemedel är ofta 
dyra på grund av att de är framtagna för små patientgrupper, 
vilket medför problem vid subventionsbeslut.

Prioriteringscentrum har haft i uppdrag att analysera  
kriterier för beslut och principer för finansiering för denna 
typ av läkemedel. 

I rapporten analyseras den etiska plattformen och 
läkemedels förmånslagen, som är Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverkets utgångspunkter för sub-
ventionsbeslut. En slutsats som dras är att dagens 
etiska plattform tillsammans med den modifiering av 
kost nadseffektivitetsprincipen, som finns i lagen om 
läkemedelsför måner, ger möjlighet att komma till slutsatsen 
att samhället är berett att betala mer per hälsovinst för  
läkemedel riktade till mycket sällsynta och svåra sjukdomar. 

Rapporten ”Prioritering och finansiering av läkemedel för 
behandling av patienter med sällsynta sjukdomar” ingår 
som bilaga i utredningen ”Pris, tillgång och service – fortsatt 
utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden”. Utred-
ningen överlämnades till regeringen den 31 oktober 2012.

Triage på akutmottagning
Lars Sandman, Niklas Ekerstad, Katrin Lindroth

På landets akutmottagningar används systemet med triage 
för att kunna sortera patienterna till olika vårdnivåer. Triage 
innebär det första steget i omhändertagandet av skadade och 
sjuka i situationer när inte alla kan tas omhand omedelbart 
utan en prioritering måste göras och patientsäkerheten till-
godoses. Det vanligaste triagesystemet på svenska akutmot-
tagningar kallas medical emergency triage and treatment 
system (METTS). METTS består av en kombination av 
bedömning av sökorsak och bedömning av olika vitalpara-
metrar, det vill säga livsviktiga fysiologiska funktioner. Den 
sammantagna bedömningen av sökorsak och vitalparame-
trar leder fram till fem olika prioriteringsgrader som var och 
en står för olika omhändertaganden. Det ger vägledning var 
på akuten patienten bör omhändertas, hur snabbt patienten 
bör träffa en läkare och vilken övervakningsnivå som krävs.

Studiens syfte var att studera hur personal på svenska akut-
mottagningar beskrev sin upplevelse av triagesystemet ur ett 
etiskt perspektiv och göra en etisk analys av triagesystemet. 

Analysen visade att själva triagesystemet överensstämde 
med den etiska plattformens betoning på att det större beho-
vet ska ha förtur till vård, men tar inte hänsyn till effekterna 
av de åtgärder som patienten kan bli föremål för (eftersom 
den bedömningen kommer senare i processen). Att tillämp-
ningen av triagemetoden kan drabba vissa grupper negativt 
är dock problematiskt ur människovärdesprincipens syn-
vinkel. Ur etisk synvinkel är det sammanfattningsvis viktigt 
att vara medveten om en metods begränsningar och inte lita 
alltför mycket på att den faktiskt kan hantera alla fall man 
stöter på ett rättvisande sätt. Studien visar på behovet av en 
fördjupad etisk analys av triage på akutmottagning som även 
studerar den faktiska tillämpningen.
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Vetenskapliga publikationer

•  Mooney G, Tinghög G och Kalkan A. The Need for a New 
Paradigm in Scandinavian health Economics, i Nordic  
Journal of Health Economics.
•  Arvidsson A m fl. Setting priorities in primary health care 
on whose conditions? A questionnaire study, i BMC Family 
Practice.
•  Tinghög G och Carlsson P. Individual responsibility for 
healthcare financing: Application of an analytical framework 
exploring the suitability of private financing of assistive  
devices, i Scandinavian Journal of Public Health.
•  Omar F m fl. Priority setting in kidney transplantation:  
A qualitative study evaluating Swedish practices,  
i Scandinavian Journal of Public Health.
•  Tinghög G. Discounting, Preferences, and Paternalism in 
Cost-Effectiveness Analysis, i Health Care Analysis.

Studiebesök

Under året har Prioriteringscentrum haft internationellt 
utbyte via flera studiebesök. Bland annat ”Verein demokra-
tischer Ärtinnen und Ärzte Geschäftsstelle”, en läkarfören-
ing från Tyskland med intresse för prioriteringsfrågor samt 
ett kunskapsutbyte med ”Sekretariatet for Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioriteringar i helse- og omsorgstjensten”, det 
Norska prioriteringsrådet.



Disputation

Att skapa förutsättningar för trovärdig prioritering 
Ann-Charlotte Nedlund, disputerade i juni med avhand-
lingen ”Designing for Legitimacy. Policy Work and the Art of 
Juggling When Setting Limits in Health Care”.

Prioriteringar och gränsdragningar som ytterst gäller vad 
som ska ingå i offentlig hälso- och sjukvård väcker ofta käns-
lor. Det är ofta svårt att komma fram till en lösning där alla 
inblandade är överens. Det gäller inte minst bland de olika 
grupper som arbetar inom hälso- och sjukvården då de har 
olika roller, synsätt och erfarenheter. 

Det går samtidigt inte att komma ifrån att prioriteringar och 
gränsdragningar i den offentliga vården måste göras och de 
facto görs. Dels räcker resurserna inte till för att tillfredsstäl-
la alla vårdbehov och dels öppnar den medicinskteknologis-
ka utvecklingen upp för nya alternativ och möjligheter som 
också behöver få plats. Prioriteringar är inte bara känsliga 
utan även etiskt och politiskt svåra, de handlar om männis-
kors livskvalitet och hälsa och om vad vi som medborgare 
vill att hälso- och sjukvården ska vara.

För att skapa förtroende för sådana angelägna och svåra be-
slut är det oerhört viktigt hur arbetet bakom besluten ser ut 
och inte minst hur detta uppfattas av de som arbetar i hälso- 
och sjukvården. Personalens uppfattningar är viktiga då de 
ger signaler till patienter, eller till medborgare i allmänhet, 
om prioriteringarna och gränsdragningarna kan uppfattas 
som rimliga. På så sätt kan de som arbetar inom hälso- och 
sjukvården ses som en förlängd arm för den offentliga 
hälso- och sjukvården till medborgarnas förtroende.

I sin doktorsavhandling har Ann-Charlotte Nedlund studerat 
hur organiseringen och arbetet med policy för hjälpmedels-
förskrivning går till i två landsting, Landstinget i Östergöt-
land och Landstinget Gävleborg, och därigenom förutsätt-
ningarna för att skapa intern legitimitet och förtroende. Hon 
har intervjuat sammanlagt 57 hjälpmedelsförskrivare (främst 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster) och tjänstemän för att 
få fram hur de faktiskt gör när de arbetar, skapar och använ-
der en policy för hjälpmedelsförskrivning.

I en miljö av begränsade resurser tvingas hälso- och sjuk-
vårdens personal hantera flera typer av krav, det kan vara att 

följa regelverk, se till patientens vårdbehov, följa sin profes-
sionella kunskap och följa beslut tagna i landstinget. Dessa 
krav är inte bara något som förskrivarna tvingas hantera 
utan även tjänstemännen. Hur dessa krav ska balanseras är 
ofta en tuff uppgift. Brukarnas vårdbehov och situation följer 
ingen mall. Som förskrivare kan det därför vara svårt att i 
sin professionella roll veta hur man ska göra. Förskrivarna 
har ofta dubbla lojaliteter där de ska beakta både brukarnas 
vårdbehov och följa de beslut som tagits inom landstinget, 
dessa kan ibland gå på tvärs. Vid situationer som handlar om 
prioriteringar är det betydelsefullt att de olika personalgrup-
perna känner stöd för sina handlingar, hittar argument att 
lyfta fram gentemot patienten men också i sin egen roll och 
för andra inom organisationen. På så sätt kan olika dishar-
monier och budskap i organisationen undvikas.

Organiseringen och arbetet skiljer sig i de två landstingen. 
Det gemensamma är skapandet av olika signalsystem och så 
kallade ”mellanled” som finns på olika nivåer inom orga-
nisationen. Dessa fungerar som arenor där de olika perso-
nalgrupperna kan diskutera, utbyta erfarenheter och skapa 
en gemensam förståelse för sin roll i sammanhanget, det 
vill säga vad de ska göra, hur de ska göra och hitta stöd att 
hantera faktiska situationer. Arbete med prioriteringar är en 
dynamisk och interaktiv process. En policy är inget som ska-
pas uppifrån utan den skapas kontinuerligt. ”Att bolla” med 
varandra och ha eller vara ett ”bollplank” för att hitta stöd, 
för att skapa en gemensam förståelse inom sin personal-
grupp och med andra personalgrupper om hur man ska göra 
och vad ens roll är i sammanhanget är en viktig del i skapan-
det av intern legitimitet och förtroende inom organisationen. 
Att vara delaktig i arbetet ger trygghet. Här har mellanled en 
viktig funktion.



Att inte längre erbjuda åtgärder inom hälso- och sjukvården 
– en checklista för att ta hänsyn till etiska aspekter
Lars Sandman

Hälso- och sjukvården lever med en ständig resursbegräns-
ning. Samtidigt ska den alltid bedrivas med utgångspunkt 
från etiska värden och normer. Prioriteringscentrum har 
tagit fram en checklista för ransoneringsbeslut att de kan 
göras på ett sätt som tar hänsyn till relevanta etiska aspekter. 
I checklistan görs en distinktion mellan utmönstring, ran-
sonering och att inte längre erbjuda åtgärder av andra skäl. 
Förutom att presentera en strukturerad lista för hur den 
etiska plattformens överväganden kan vägas, listas ett antal 
kompletterande etiska överväganden som kan krävas: påver-
kan på attityder, värderingar och lika möjligheter för patient-
gruppen, påverkan på autonomi, påverkan på integritet, risk 
för undanträngning, påverkan på professionella roller och 
ansvar, påverkan på tredje part, relation till gruppvärderingar 
och särintressen, relation till lagstiftning samt påverkan på 
samhälleliga värderingar och tillit till hälso- och sjukvården. 
Checklistan ges i en schematisk form i form av ett besluts-
träd.

Workshop om prioriteringar och omvårdnad
Prioriteringscentrum har deltagit i ett projekt kring  
prioriteringar inom omvårdnad tillsammans med Svensk 
sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Omvårdnad utgör en mycket stor del av den vård patien-

ter behöver och erhåller. Trots det syns omvårdnad i ringa 
omfattning i de allra flesta åtgärdslistor i svenska priori-
teringsarbeten. Detta leder till frågor om på vilka grunder 
prioriteringar sker och ifall resurser därmed undanhålls 
omvårdnadsinsatser.

I december 2011 genomfördes en tvådagars workshop där 
frågorna ”Hur mycket av vården ska eller kan bli föremål 
för öppna prioriteringar?” och ”Ska insatser som tillgodoser 
fundamentala mänskliga behov ingå i prioriteringar?”  
diskuterades. Diskussionerna sammanställdes sedan av 
Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet i  
rapporten ”Workshop om prioriteringar och omvårdnad”.

Övriga publikationer Pågående projekt under 2012

Prioriteringsarbete i Landstinget i Östergötland
Ett decennium efter landstingets första prioriteringsarbete 
2003 görs den femte uppföljningen av hur landstinget 
arbetar med prioriteringar och vilka erfarenheter deltagarna 
har av arbetet.

Beslutstöd på individnivå vid hjälpmedelsutprovning
Den nationella modellens användbarhet på individnivå  
har diskuterats men är fortfarande otillräckligt prövad. Inom 
hjälpmedelsområdet har sedan flera år pågått en utveckling 
att arbeta med beslutstöd till hjälpmedelsförskrivare för att 
bedöma individuella behov. Ett första förslag till beslutsstöd 
för prioritering på individnivå har därför tagits fram. Beslut-
stödet prövades i praktiken 2012 inom hjälpmedelsverksam-
heten i Landstinget i Uppsala län. 

Politikerrollen vid prioritering
Politikerrollen är inte okomplicerad i situationer där priori-
teringar och ransoneringar i offentlig sektor blir aktuella. I 
litteraturen finns exempel där politiker framställs som ovilli-
ga att förknippas med beslut som allmänheten kan uppfatta 
som negativa. I Sverige finns dock exempel under senare år 
på prioriteringsprocesser inom hälso- och sjukvård där po-
litiker har intagit en tydlig roll som beslutsfattare. Projektet 
syftar till att undersöka under vilka förutsättningar politiker 
deltar i en systematisk och öppen prioriteringsprocess och i 
ransoneringsbeslut. 

Tillämpning av nationella modellen i teambaserad  
verksamhet – en uppföljning
I syfte att undersöka hur samsynen och kunskapen om 
varandras prioriteringar i ett team påverkas i ett priorite-
ringsarbete har enkätstudier genomförts inom två habilite-
ringsenheter. En enkät lämnades ut före prioriteringsarbetet 
startade, en precis efter avslutat arbetet samt en ytterligare 
ett år senare för att undersöka mer långvariga effekter av 
rioriteringsarbetet. 

Lärobok om öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
Priorteringscentrum, i samarbete med forskare i Umeå, 
arbetar med att ställa samman en lärobok som täcker de 
centrala aspekterna av prioriteringsarbetets innehåll och 
former.  Målet är att boken ska vara till nytta för den som är 
intresserad eller arbetar med prioriteringar på alla nivåer. 



Andra uppdrag

Professionell utveckling inom läkaryrket
En ändrad syn på patientens roll och inflytande ställer ökade 
krav på bemötande och kommunikation från läkarens sida. 
Läkaren har dessutom ofta en ledande roll och ska kunna 
samarbeta konstruktivt med kollegor och andra yrkesgrup-
per inom vården. Vidare har läkaren en rad lagar och regler 
att förhålla sig till och ska kunna överväga etiska frågor och 
fatta svåra beslut.

I den nya läroboken ”Professionell utveckling inom läkar-
yrket” tar man fasta på just de kvalifikationer en läkare behö-
ver ha utöver den rent medicinska kunskapen. Den erbjuder 
utgångspunkter och stöd för att utveckla professionella kom-
petenser för både läkarstudenten och den nyutexaminerade 
läkaren. Den är praktiskt inriktad och innehåller en mängd 
verklighetsbaserade patientfall. 

Prioriteringscentrums Eva Arvidsson och Per Carlsson har 
skrivit kapitlet ”Mina val och svåra kval – om prioritering i 
vården”.

QALY som effektmått inom vården
– möjligheter och begränsningar
Kvalitetsjusterade levnadsår, eller QALYs, har använts som 
mått på människors välmående och som effektmått inom 
hälso- och sjukvården under decennier.  I en ny rapport ana-
lyseras och diskuteras om QALYs är den optimala ansatsen 
för att mäta och beskriva vårdens effekter.

Boken är tänkt att läsas av politiker, tjänstemän, professio-
nella grupper och studenter men även väcka intresse hos 
enskilda medborgare som vill lära mer om hur vårdens svåra 
val hanteras. Planerad publicering i oktober 2013.

En sammanställning av principer och kriterier för besluts-
fattande inom hälso- sjukvården och hur de kan vägas  
samman med multikriterieanalyser 
I de flesta prioriteringssituationer behöver ett flertal kriterier 
och stora mängder information beaktas och beslutsfattare 
har krav på sig att, utifrån detta, fatta rationella och trans-
parenta beslut. Att välja ut relevanta kriterier och att väga 
samman dem vid beslutsfattande är en komplex process. Av 
denna anledning är det intressant att dra lärdom av andra 
länders prioriteringsdiskussioner för att underlätta rang-
ordningen av olika prioriteringsobjekt finns det ett behov av 
att kunna värdera de olika alternativen på ett systematiskt 
sätt. Ett exempel på strukturerade, kvantitativa metoder för 
beslutsfattande är så kallade multikriterieanalyser. Denna 
typ av analyser kan bidra till ökad struktur och förståelse vid 
beslutsprocesser. Syftet med detta projekt är att presentera 
ett antal kriterier som balanseras mot varandra vid priori-
teringsbeslut inom hälso- och sjukvården. Detta genom att 
översiktligt diskutera ett antal länders grund för priorite-
ringsbeslut. Rapporten ska även diskutera för- och nackdelar 
med multikriterieanalyser och hur dessa kan användas för 
att underlätta beslutsfattande inom hälso- och sjukvården. 



Hälso- och sjukvårdens resurser är ändliga och för att  
använda resurserna på bästa sätt är prioriteringar nödvän-
diga. Som underlag för prioriteringar görs allt fler hälsoeko-
nomiska utvärderingar där kostnader för olika behandlingar 
ställs mot de positiva effekterna på hälsa och livskvalitet. 
Dessa effekter uttrycks vanligen som QALYs och resultatet av 
en utvärdering uttrycks som kostnad per vunnen QALY. Det 
är dock inte självklart vad en QALY står för då den kan mätas 
och räknas fram på flera olika sätt.

Rapporten ”QALY som effektmått inom vården  
– möjligheter och begränsningar” har arbetats fram av  
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, vid  
Linköpings universitet.

Upplevelsen av rättvisa är viktigt när det gäller QALY, då dess 
ansats syftar till att fördela sjukvårdsresurser. Tar man inte 
hänsyn till rättviseaspekten är förutsättningarna dåliga för 
QALY att fungera som vägledande vid prioriteringsbeslut. 
Prioriteringscentrums Gustav Tinghög har skrivit ett kapitel 
om QALY och rättvisa i rapporten.

Utveckling av riktlinjearbete vid Socialstyrelsen
Under året har Prioriteringscentrum deltagit i utveckling 
och stöd till nationella riktlinjearbeten som pågått hos So-
cialstyrelsen. Lars Sandman har bistått som etisk rådgivare 
och med metodstöd i arbetet med Nationella riktlinjer inom 
palliativ vård – ett arbete som på ett tydligt sätt aktualiserat 

svårigheterna att bedriva riktlinjearbete inom ett fält där det 
saknas evidens i traditionell bemärkelse. Lars Sandman har 
även fungerat i samma roll i den uppdatering av cancerrikt-
linjer för bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer 
som inleddes under året. I detta arbete utvecklades även 
formerna för hur man mer systematiskt ska bedöma och ta 
hänsyn till svårighetsgrad i riktlinjearbetet.

Socialstyrelsen tog även under hösten 2012 initiativ till att 
utveckla en nationell modell för bedömning av screening-
program på uppdrag av regeringen. Prioriteringscentrum 
har varit representerat av Gösta Andersson, Per Carlsson och 
Lars Sandman. Arbetet har dels bestått av att ta fram en lista 
med kriterier att bedöma när nya nationella screeningpro-
gram föreslås att utveckla en process för hur bedömningen 
ska ske och testa modellen på screeningprogram inom de tre 
ovan nämnda cancerformerna.

Tandvårds- och läkemedelsverkets läkemedelsnämnd
Per Carlsson har under året varit ordinarie ledamot i Tand-
vårds- och läkemedelsverkets läkemedelsnämnd. Nämnden 
beslutar om vilka läkemedel och vissa förbrukningsartiklar 
som ska ingå i läkemedelsförmånen.



Medarbetare 

Verksamheten vid Prioriteringscentrum bedrivs med hjälp 
av en mindre stab i Linköping med relevant blandning av 
kompetens samt med rådgivare som är placerade i andra 
delar av landet. 

Personer som under 2012 var anställda eller på annat sätt 
knutna till verksamheten: 

Per Carlsson
Avdelningschef, professor i utvärdering av  
medicinsk teknologi. 

Gösta Andersson
Rådgivare, hälso- och sjukvårdsplanerare i  
Landstinget Dalarna. 

Eva Arvidsson 
Rådgivare, doktorand, allmänläkare i Landstinget 
i Kalmar län.

Mari Broqvist
Projektledare, arbetsterapeut.

Karin Bäckman
Projektledare, samhällsvetare.

Niklas Ekerstad
Projektledare, kardiolog i Västra Götalands- 
regionen.

Peter Garpenby
Projektledare, docent, statsvetare.

Magdalena Green
Kommunikatör.

Erik Gustavsson
Doktorand,  filosofi och etik.

Katrin Lindroth
Projektledare, redaktör, sjuksköterska.  
(Slutat)

Karin Lund
Rådgivare, koordinator för PrioNet.

Ann-Charlotte Nedlund
Doktorand, statsvetare, nationalekonom. 

Lars Sandman
Rådgivare, professor i vårdetik vid Högskolan i 
Borås.

Gustav Tinghög
Projektledare, filosofie doktor, nationalekonom.

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom. 



StyrelseInformation

I Prioriteringscentrums uppdrag ingår att sprida aktuell  
kunskap om prioriteringar och pågående projekt i landet. 

Centrumets arbete går att följa på hemsidan,  
www.liu.se/prioriteringscentrum. 

Eller genom vårt digitala nyhetsbrev, PrioNytt.

Eller delta i  de senaste diksussionerna kring prioriteringar 
inom vård och omsorg genom att gilla oss på Facebook,
www.facebook.com/prioriteringscentrum.

Prioriteringscentrum styrelse har representanter från  
centrumets huvudintressenter och organisationsföreträdare. 
Styrelsen har en rådgivande roll, bevakar olika samhälls- 
intressen samt är mötesplats för centrumets huvud- 
intressenter.

Styrelsen, inklusive ersättare, bestod under året av följande 
medlemmar:
Levi Eckeskog, Ordförande, Landstinget i Östergötland 
Anna Andersson, Vårdförbundet (del av året)
Kristina Eklund, Socialstyrelsen (del av året)
Eva Engström, Sveriges läkarförbund 
Lena Haglund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening 
Mats Johansson, Landstinget i Östergötland
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting (del av året)
Lennart Nordenfelt, Linköpings universitet 
Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet 
Kristina Nyström, Vårdförbundet (del av året)
Jenny Rehnman, Socialstyrelsen (del av året)
Birgit Rösblad, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Kerstin Sjöberg, Sveriges Kommuner och Landsting 
Kristin Zeiler, Linköpings universitet.

Vill du gå med i nätverket och seminarie-
verksamheten PrioNet eller få nyhetsbrevet 
PrioNytt kan du anmäla dig genom att 
maila till; prioriteringscentrum@liu.se
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