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Året som gått

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.

Nyheter 
Interna och externa nyheter inom området prioriteringar 
presenteras i regelbundna nyhetsbrev, som också syftar till 
kunskapsspridning.

Om PrioriteringscentrumVård på lika villkor och efter behov?

Verksamhetsåret 2013 kan läggas till handlingarna. Ett år 
som präglats av den nationella konferensen i Gävle, hand-
ledning och slutförande av flera intressanta skrifter om 
prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vi har nu kommit in i 
valåret 2014. Hälso- och sjukvården tycks bli en av årets heta 
frågor i den politiska debatten. Upprepade rapporter i media 
om personal som inte hinner med att ta hand om patienter 
på ett adekvat sätt, långa väntetider och skillnader i till-
gången till vård, riktar strålkastarna mot brister. Vårdkvalitet 
och tillgänglighet är ämnen som diskuterats länge, medan 
ojämlik i vården kommit att uppmärksammas alltmer under 
de allra senaste åren. Det har tagits många initiativ för att 
förbättra tillgängligheten i vården och öka patientinflytandet 
genom valfrihetsreformer. Ett betydligt mindre politiskt in-
tresse har dock visats frågan om vilka behov som är särskilt 
viktiga att tillfredsställa i första hand och vilka som har en 
lägre prioritet när inte resurserna räcker till. 

Är det alltid rätt prioritering att göra vården mer tillgänglig 
för alla behov, när inte resurserna räcker till för de med 
störst behov? Frågar man medborgarna så är tillgänglighe-
ten viktig. Men vad tycker medborgaren om en hög tillgäng-
lighet leder till att angelägna vårdbehov inte kan tillfredstäl-
las? Finns det åtgärder i dagens hälso- och sjukvård som är 
mindre angelägna? Det är svårt för politiker och hälso- och 
sjukvårdspersonal att diskutera dessa frågor i offentliga sam-
manhang, ändå söker de sina svar. 

”En förutsättning för ett fortsatt starkt stöd för en hälso- 
och sjukvård som är solidariskt finansierad och vänder sig 
till alla är att det finns en förståelse för de prioriteringar 
som är nödvändiga och efter vilka principer dessa görs. Det 
krävs en bred och öppen demokratisk debatt där allmänhe-
ten, patienter, den medicinska professionen och politiker 
deltar.” (Socialdepartementet 1996/97 s. 14).

Om politiker och andra parter som har ansvaret för att göra 
prioriteringar på ett öppet sätt ska lyckas med sin uppgift, 
måste det finnas en allmän förståelse för att sådana beslut 
är nödvändiga. Vi har antagligen kommit en liten bit på väg 

i vårt land när det gäller skapa en sådan förståelse. Det är 
dock långt kvar innan vi har uppnått en öppen demokratisk 
debatt där medborgare, patienter, den medicinska professio-
nen och politiker deltar med ett öppet sinne.

Nya initiativ efterlyses
Prioriteringscentrum har ännu inte svaret på frågan om en 
ökad öppenhet vid prioriteringar leder till bättre och mer 
hållbara beslut. Det är därför nödvändigt att se diskussionen 
om prioriteringar i vården som en långsiktig och ständigt 
pågående process som hela tiden behöver utvecklas. 
Det krävs initiativ och stöd från flera parter för att uppnå 
både tydligare och mer enhetliga prioriteringar. 
Regeringen kan göra mer för att stödja myndigheter och 
sjukvårdshuvudmän genom att ta initiativ till en översyn 
av den etiska plattformen. Landsting och kommuner kan 
initiera försök på olika nivåer med öppna prioriteringar och 
pröva sätt att integrera dem i de ordinarie styrprocesserna. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan stödja sina 
medlemmar genom att driva frågor om harmonisering av 
avgifter och avgränsningar på ett tydligare sätt. Vårdyrkes-
förbund kan väcka frågor kring vardagsprioriteringar bland 
sina medlemmar, men också arbeta med värdefrågor, t ex 
hur den etiska plattformen förhåller sig till andra etiska 
principer som styr vårdarbetet. 

Prioriteringscentrum har under 2013 diskuterat metoder 
och lösningar och tagit fram en hel del material som kan 
inspirera till att arbeta med prioriteringar. Det presenteras 
i denna verksamhetsberättelse. Ett valår kanske inte är en 
tid då omvälvande initiativ tas till arbete med prioriteringar, 
men kanske grunden läggs för sådana 
när det politiska stridslarmet har tyst-
nat. Under tiden arbetar vi vidare med 
vårt uppdrag om hälso- och sjukvår-
dens prioriteringar.

Per Carlsson 
Centrumchef



HandledningsgruppenKonsult- och utbildningsinsatser 2013

Under året har medarbetare från Prioriteringscentrum varit 
föredragshållare och deltagit i workshops kring prioritering-
ar. Träffar,  handledning och metodstöd har varit återkom-
mande för centrumets medarbetare. Här är ett axplock av 
årets aktiviteter och utbildningsinsatser.

Handledning och metodstöd 
• Habilitering & Hälsa Stockholms läns landsting
• Motala Kommun
• Lessebo Kommun
• Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
• Habilitering & Hälsa, VG-regionen

Föredrag, debatter och workshops
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets workshop om
    prioritering av medicinsk teknik.
• Debatt och föredrag vid Dagens Medicins temadag om  
   hälsoekonomi i sjukvårdens vardag. Arrangerat 
   tillsammans med Svensk förening för hälsoekonomi.
• Seminarium kring dyra läkemedel vid Västsvenskt 
    nätverk för medicinsk etik.
• Debatt om särläkemedel under Almedalsveckan.
• Föredrag vid Sjukgymnastdagarna i Göteborg och 
   Urologidagarna i Linköping.
• Seminarium om prioritering vid 
   Utrikespolitiska konventet.
• Föreläsning om prioritering av dyra läkemedel, 
   Landstinget i Jönköpings län.
• Föreläsning om prioritering för ST-läkare allmänmedicin.
• Föredrag om organisation och  arbete med hjälpmedels-   
   policy för VG-regionen och kommuner inom regionen.
• Debatt och föredrag vid konferens om etiska och 
   hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot   
   ovanliga sjukdomar. Arrangerat av Statens medicinsk-   
   etiska råd och Sveriges Kommuner och Landsting.

Prioriteringscentrum erbjuder handledning i olika 
former, för personer eller grupper som bedriver ett 
pågående prioriteringsarbete eller avser att starta upp ett 
prioriteringsarbete. Ett särskilt program för handledning 
i den nationella modellen för prioriteringar har utveck-
lats. Handledningsformen innebär att deltagare från 
hela landet träffas vid fem tillfällen utspridda över minst 
1,5 års tid. I varje handledningsgrupp erbjuds tio platser. 
Arbetssättet är problembaserat, vilket innebär att delta-
garnas egna frågeställningar styr innehållet i träffarna 
där föreläsningar varvas med gruppdiskussioner.
  
I maj 2013 avslutades den tredje handledningsgruppen. 
Detta gjordes med ett öppet seminarie ”Prioritering i 
praktiken”, där deltagarna berättade om sina erfaren-
heter från respektive prioriteringsarbeten. Bland annat 
delgavs erfarenheter från prioriteringsarbetet inom 
kuratorsverksamheten vid Kalmar läns landsting. Ett 
pionjärarbete då prioriteringar inom kuratorsområdet 
tidigare varit ett outforskat område. Resultatet finns även 
dokumenterat i rapporten 2013:3 Kuratorer prioriterar 
– Tillämpning av den nationella modellen för öppna 
prioriteringar. 

I september startade den fjärde handledningsgruppen, 
med deltagare både från landstingsverksamhet och kom-
munal verksamhet. 

Kursutbud
•  Utbildningsinsatser på ”hemmaplan”.  
•  Kurs för personer som ska fungera som lokala metod- 
     stödjare i ett prioriteringsarbete.
•  Handledning i grupp för dem med pågående  
     prioriteringsarbete.

www.liu.se/prioriteringscentrum/kursutbud

Avslut och nystart. Den tredje och 
fjärde handledningsgruppen på plats.

http://www.liu.se/prioriteringscentrum/kursutbud


Aktuella projekt under 2013

Utveckling av beslutstöd för prioriteringar på individnivå
Den nationella modellen för öppna prioriteringar är idag i 
första hand tänkt att användas som beslutsstöd för priorite-
ringsbeslut på gruppnivå. Modellens användbarhet på indi-
vidnivå har länge diskuterats men är fortfarande otillräckligt 
prövad. Samtidigt har det inom hjälpmedelsområdet sedan 
flera år pågått en utveckling att arbeta med beslutstöd till 
hjälpmedelsförskrivare för att bedöma individuella behov. 
Under 2013 har försök med tillämpning av den nationella 
modellen på individnivå inom hjälpmedelsutprovning i 
Landstinget i Uppsala län utvärderats. Dokumentation av 
beslutstödet kommer att ske i Prioriteringscentrums 
rapportserie.

En internationell jämförelse av prioriteringsbeslut av dyra 
behandlingar riktade mot patienter med sällsynta sjukdomar
Dyra behandlingar som gynnar endast ett fåtal individer ger 
upphov till komplexa beslutsprocesser där både ekonomiska, 
etiska och legala aspekter måste vägas in. Syftet med studien 
är att beskriva och jämföra olika prioriteringsprocesser för 
dyra behandlingar riktade mot patienter med sällsynta sjuk-
domar i fem Europeiska länder: Sverige, Norge, Storbritan-
nien, Frankrike och Nederländerna. 

Tillämpning av nationell modell i teambaserad verksamhet
I flera sammanhang där den nationella modellen för öppna 
prioriteringar använts, har frågor kommit upp om model-
lens tillämpbarhet vad det gäller prioriteringar av vårdpro-
cesser och/eller på teambasis. I syfte att stödja utvecklingen 
av teamvisa prioriteringar baserade på den nationella model-
len har Prioriteringscentrum under 2013 följt två sådana 
prioriteringsarbeten, dels inom Barn- och ungdomshabilite-
ringen i Region Skåne och dels inom Habiliteringen i Östra 
länsdelen, Landstinget i Östergötland. Resultatet kommer att 
redovisas i Prioriteringscentrums rapportserie och kommer 
bl a att beskriva tillämpningen av den nationella modellen i 
dessa sammanhang samt faktorer som underlättar priorite-
ringsarbete i en verksamhet organiserad i team.

Vårdbehov och delat beslutsfattande i prioriteringar
I riktlinjer för prioriteringar understryks ofta att man i en 
prioriteringssituation bör ta hänsyn till både en patients 
vårdbehov och patientens preferenser om behandling. Pro-
jektet syftar till att undersöka de spänningar som kan uppstå 
givet detta dubbla fokus. 

Prioriteringar inom kommunal verksamhet
Motala kommun har inlett en dialog med Prioriteringscen-
trum om att starta ett övergripande prioriteringsarbete med 
utgångspunkt i den nationella modellen.

Medborgare och prioriteringar
Projektet syftar till att lyfta medborgares syn på öppna prio-
riteringar. Som ett första led i detta genomförs en litteratur-
översikt över vetenskapliga studier där medborgare tillfrågas 
om prioritering och/eller ransonering i hälso- och sjukvård. 
Studien ska belysa vilken typ av frågor som ställs till med-
borgare och i vilka sammanhang samt belysa kunskaps-
luckor.

Prioritering när det gäller sällsynta sjukdomar
Centrumet har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en 
studie om prioritering och finansiering av läkemedel för 
behandling av patienter med sällsynta sjukdomar. Rapporten 
utgör en bilaga i SOU om översyn av vissa frågor som rör 
prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom 
läkemedels- och apoteksområdet, ”Pris, tillgång och service” 
fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden”.
I förlängningen av detta uppdrag har centrumet under 2013 
medverkat i olika aktiviteter rörande särläkemedel, bl a med-
verkan i en workshop arrangerad av Läkemedelsverket, 
debatt i Almedalen och föreläsning för verksamhetschefer i 
Landstinget i Jönköpings län.

Vård som inte kan anstå
Under 2013 hade centrumet ett uppdrag av Socialstyrelsen 
att tydliggöra och definiera begreppet ”vård som inte kan 
anstå”; i form av en etisk analys i relation till den etiska platt-
formen för prioriteringar och en analys av tillämpbarheten 
av den nationella modellen som beslutsstöd. Uppdraget ska 
publiceras i centrumets rapportserie.

Patientintegritet vs patientsäkerhet
På uppdrag av Socialdepartementet, ”Utredningen om rätt 
information i vård och omsorg”, tog centrumet 2013 fram en 
modell för hur man kan göra avvägningar mellan patientin-
tegritet och patientsäkerhet inom ramen för den nya patient-
lagstiftningen. Uppdraget rapporterades till departementet i 
ett PM och i en rapport i Prioriteringscentrums rapportserie 
(2013:4).

Nationella screeningprogram
Under 2013 deltog centrumet med etisk konsultation i So-
cialstyrelsens arbete med att ta fram en generell modell för 
bedömning av nationella screeningprogram.

Prioriteringar av läkemedel
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. Även Lars Sandman 
har varit engagerad av TLV, Lars har haft uppdraget som 
vetenskapligt råd.

Medborgares uppfattningar om prioriteringar 
och ransoneringar
Syftet är att klarlägga medborgares uppfattningar avseende 
prioritering och ransonering i hälso- och sjukvård. Projektet 
avser också att teoretisera kring vad dessa uppfattningar 
har för implikationer på såväl öppenhet som delaktighet 
gällande prioritering och ransonering inom vård. I tider då 
gapet mellan efterfrågan, de medicinska möjligheterna och 
resurserna tvingar den offentligt finansierade sjukvården till 
begränsningar aktualiseras dessa frågor och internationellt 
betonas behovet av fortsatt forskning på detta område. 

Uppdrag



Konferensmedverkan

Varje år försöker Prioriteringscentrum delta i relevanta 
konferenser arrangerade av andra parter. Här följer exem-
pel på konferenser 2013, där medarbetare deltog som talare 
och åhörare.

Nordisk konferens om implementering, Linköping 5-6 
februari 2013
Medarbetare från Prioriteringscentrum medverkade
med bidrag på ”The 2013 Nordic Conference on Implemen-
tation of Evidence – Based Practice” arrangerad av Linkö-
pings universitet.

SHEA-konferensen, Linköping, 14-15 mars 2013
Vid den andra upplagan av SHEA-konferensen talade 
representanter från centrumet om öppna prioriteringar och 
hälsoekonomi. 

Helse i utvikling. Konferens om kvalitet och prioritering, 
Oslo, 5-6 november 2013
Prioriteringscentrum närvarade vid konferensen Helse i 
utvikling, med syfte att lära om vad våra norska grannar har 
på sin prioriteringsagenda. Konferensen arrangerades av 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og om-
sorgstjenesten. 

En av årets höjdpunkter var den Sjunde nationella priori-
teringskonferensen som ägde rum i Gävle 21-22 oktober. 
Året präglades till stor del av planeringsarbetet inför detta 
arrangemang, som gjordes i samarbete med Landstinget 
Gävleborg. Drygt 300 deltagare möttes på Gävle Konsert 
& Kongress för att lyssna till erfarenheter och insikter om 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården, få nya
idéer och själva bidra med tankar och kunskap om ämnet. 
Deltagarna kom företrädesvis från politik- och tjänsteman-
nasidan, men även vårdens professioner fanns represen-
terade liksom patientorganisationer, yrkesförbund och 
organisationer som t ex Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Vårdanalys, Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket och SBU.

Temat för konferensen var Ansvar för prioriteringar i ett nytt 
hälso- och sjukvårdslandskap. Under konferensens
två dagar gjordes in- och utblickar med utgångspunkt i 
temat. Praktiska erfarenheter presenterades, det reflektera-
des kring genomförda insatser, kring framtiden och nästa 
steg inom området prioriteringar inom hälso- och sjukvård.
 
Var ligger då ansvaret för prioriteringar? I sessionen ”Vem 
har och tar ansvar för prioriteringarna – politik eller profes-
sion?” debatterade Catrine Jacobsson (Svensk sjuksköterske-
förening), Kerstin Nilsson (Svenska Läkaresällskapet), Anna-
Lena Sörensson (riksdagsledamot) och Ralph Harlid (Västra 
Götalandregionen) om frågan. Debattörerna var överens 
om att alla parter har sin del i ansvaret. Utmaningen är att 
klargöra vem som ansvarar för vad. En uppgift som kanske 
inte är helt enkel i alla lägen och som kräver en öppen dialog 
av alla parter. En förhoppning som uttrycktes av parterna var 
att de ska ha kommit längre i frågan 2015, då nästa priorite-
ringskonferens äger rum. 

Även Anders W Jonsson (Socialutskottets ordförande) blick-
ade framåt. I föredraget ”Det politiska ansvaret” menade han 
att önskan om öppenhet ökar trycket på ett nationellt rättvist
verktyg i prioriteringsarbetet. Eftersom patienternas makt
ökar – de ges exempelvis möjlighet att söka vård i stort sett 
var som helst i landet – så behöver prioriteringarna göras 
mer rättvisa och likvärdiga.

Vi ser med spänning fram emot en sådan utveckling och 
fortsatta utmaningar inom området prioriteringar. I e-boken 
från konferensen finns utdrag från ett urval av konferensens 
sessioner. Du hittar e-boken på Prioriteringscentrums hem-
sida. Där kommer vi också fylla på med information om den 
åttonde nationella prioriteringskonferensen, som äger rum i 
Norrköping den 21-22 oktober 2015.

E-boken med texter, bilder och film från 
Prioriteringskonferensen 2013
www.liu.se/prioriteringscentrum

Åttonde nationella prioriterings-
konferensen, Norrköping,
21-22 oktober 2015

– Det finns nu tunga skäl att göra ett rejält 
omtag i diskussionerna. Ny lagstiftning kan 
vara nödvändig.
Anders W Jonsson, ordförande i riksdagens socialutskott

Nationella prioriteringskonferensen 2013

http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/konferensen-2013?l=sv
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/konferensen-2013?l=sv
http://www.liu.se/prioriteringscentrum


Nationella prioriteringskonferensen 2013 i några bilder



Rapporter

Ett decennium senare – Resursfördelningsprocessen Lands-
tinget i Östergötland 2012
Karin Bäckman

Landstinget i Östergötland har sedan nästan tio år arbetat 
med prioritering som en grund för resursfördelning. Proce-
duren för arbetet har dock förändrats genom åren och har på 
senare år gått under namnet resursfördelningsprocessen.

Detta är den femte rapporten om Landstinget i Östergöt-
lands prioriterings- och resursfördelningsarbete. Syftet med 
denna uppföljning är att ge läsaren en beskrivning av hur 
landstinget under år 2012 arbetade med resursfördelning 
till nya behov. Vidare är syftet att fånga och återge några av 
deltagarnas erfarenheter och synpunkter på arbetsproces-
sen. Uppföljningen bygger på observationer vid landstingets 
resursfördelningskonferenser, intervjuer med politiker, 
tjänstemän och verksamhetsföreträdare samt på studier av 
olika typer av relevanta dokument som publicerats av lands-
tinget och som rör resursfördelningsprocessen. 

Förhoppningen är att resultatet från denna uppföljning kan 
ge läsare en inblick i hur arbetet med prioritering och 
resursfördelning i Landstinget i Östergötland bedrivs 
numera, dvs nästan tio år efter det första stora kända lands-
tingsövergripande prioriteringsarbetet år 2003. 
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:3 Att prioritera mellan olika värden – En modell för av-

vägningar mellan patientintegritet, patientsäkerhet och 
andra etiska värden inom hälso- och sjukvården
Lars Sandman

År 2008 trädde en ny patientdatalag i kraft som hade 
som syfte att ytterligare stärka patientsäkerheten genom 
att möjliggöra direktåtkomst till patientinformation 
även hos andra vårdgivare än den vårdgivare där infor-
mationen har registrerats. Eftersom patientinformation 
eller information om hälsa ses som känslig information 
så innehöll den nya lagen samtidigt krav på att patient-
integriteten skulle bevakas i samband med använd-
ningen av patientinformationen 
för olika syften. Efterhand som 
patientdatalagen har börjat tilläm-
pas inom hälso- och sjukvården 
har det framförts kritik mot lagen. 
Lagen går ut på att patientsäkerhe-
ten ibland får ge vika för hänsyn 
till patientintegriteten på ett sätt 
som anses problematiskt. 

I syfte att se över lagstiftningen 
tillsatte regeringen 2011 en 
utredning (Utredningen om rätt 
information i vård och omsorg) för att belysa och ge 
förslag på eventuella justeringar av patientdatalagen. I 
utredningsuppdraget har man sett behov av en modell 
för hur man kan göra avvägningar mellan de olika 
etiska värden som representeras av patientintegritet och 
patientsäkerhet. Prioriteringscentrum fick i uppdrag att 
ta fram en sådan modell, vilken presenteras i rapporten. 

Förutom att vara ett stöd för den statliga utredningen så 
är förhoppningen är att rapporten ska bidra med stöd 
i de prioriteringar och avvägningar som kan behöva 
göras mellan patientintegriteten och andra värden inom 
ramen för patientdatalagstiftningen i landsting och 
regioner. 
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sjukvården – kriterier och analysmetoder
Erik Gustavsson och Johanna Wiss

Den första delen av denna rapport visar på mängden av 
olika kriterier som beslutsfattare kan ta hänsyn till vid 
prioriteringar. Stora likheter återfinns mellan de principer 
och kriterier som har tagits fram för beslutsfattande i olika 
länder och regioner. Det finns dock en viktig skillnad mel-
lan den svenska etiska plattformen och andra länder och 
regioners. Den tydliga skillnaden är att Sverige har en 
lexikal ordning mellan sina principer. Det innebär att man 
bör ta hänsyn till människovärdesprincipen innan behovs- 

solidaritetsprincipen aktualiseras 
och att samma relation skall gälla 
mellan behovs-solidaritetsprinci-
pen och kostnadseffektivitetsprin-
cipen. Denna strikta rangordning 
finns inte mellan principer i 
andra länder. Det finns dock ett 
antal likheter mellan de olika 
skrivningarna, t ex framgår det 
att behov och svårighetsgrad spe-
lar en viktig roll i samtliga fall. 
Precis hur relationen ska förstås 
mellan dessa båda begrepp är 
omtvistat. 

Den andra delen av rapporten presenterar multikriterieana-
lys, ett samlingsnamn för olika metoder som med hjälp av 
en formaliserad process rangordnar olika alternativ utefter 
hur de presterar gentemot ett antal uppsatta kriterier. Ett 
antal tillämpningar av multikriterieanalys har gjorts inom 
området för hälso- och sjukvården och fördelarna samt 
nackdelarna med att tillämpa dessa metoder inom detta 
område lyfts fram. 

Kuratorer prioriterar – Tillämpning av den nationella 
modellen för öppna prioriteringar
Helena Bucht, Birgitta Hall, Ingrid Johansson, 
Sofia Erlandsson, Agneta Tinnert, 
Titti Fränkel och Mari Broqvist

I Sverige finns sedan 1997 en etisk plattform som 
beskriver vad som ska vara grunden för prioriteringar 
inom hälso- och sjukvård. För att underlätta tillämp-
ningen av plattformens principer och intentioner 
används idag alltmer en nationell modell för öppna 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Många olika 
typer av verksamheter har prövat modellen. Fram tills 
nu har det dock inte funnits någon kuratorsverksamhet 
som bedrivit ett prioriteringsarbete med modellen som 
grund. Den var med andra ord oprövad inom verksam-
heter som arbetar med sociala och psykosociala behov 
inom hälso- och sjukvård.

Denna rapport syftar till att inspirera och vägleda i 
första hand kuratorer i sjukvården genom att beskriva 
två konkreta exempel på hur kuratorer tolkat och till-
lämpat den nationella modellen i sina verksamheter. 
Exemplen är hämtade från Landstinget i Kalmar län 
och Norrbottens läns landsting, som ovetandes om var-
andra har genomfört varsitt prioriteringsarbete. I båda 
verksamheterna har syftet med arbetet varit att tydlig-
göra kuratorernas roller och försäkra sig om att deras 
kompetens används på ett optimalt sätt. Arbetena har 
varit länsövergripande och omfattat samtliga kuratorer 
inom specialistsjukvård (ett 20-tal 
i respektive landsting) under 1,5 
års tid. 

Samtliga rapporter finns att ladda ner som pdf
www.liu.se/prioriteringscentrum/publikationer

http://www.liu.se/prioriteringscentrum/publikationer


Övriga publikationer

Att välja rättvist – Om prioriteringar i hälso- och sjukvården, 
2013, Studentlitteratur
Per Carlsson, Susanne Waldau (red). 
Medförfattare från Prioriteringscentrum: Peter Garpenby, Lars 
Sandman, Eva Arvidsson, Mari Broqvist, Karin Bäckman, 
Erik Gustavsson, Ann-Charlotte Nedlund, Gustav Tinghög och 
Johanna Wiss
Under året har boken ”Att välja rättvist” färdigställts och 
publicerats. Boken täcker de centrala aspekterna av priori-
teringsarbetets innehåll och former och vänder sig till alla 
som arbetar kliniskt eller planerar att arbeta med priorite-
ringar – nationellt, i landsting eller i kommuner. Boken ger 
även en värdefull inblick i hur vårdens svåra val ska kunna 
hanteras i framtiden.

Läkemedel – när är det rimligt att betala själv?, 
2013, SNS Förlag
Per Carlsson och Gustav Tinghög
Hur ska ansvaret för läkemedelskostnaderna fördelas mellan 
individ och samhälle? I dag står individen för omkring en 
fjärdedel av kostnaderna för receptförskrivna läkemedel. 
Samtidigt är principerna för vilka läkemedel som ska sub-
ventioneras oklara, med olika beslut i olika landsting. Hur 
kan vi skapa enhetliga och tydliga principer för besluten om 
subventionering? Och var ska gränsen gå mellan det offent-
liga och det individuella betalningsansvaret i framtiden? I 
en forskningsrapport från SNS har Per Carlsson och Gustav 
Tinghög tagit fram ett förslag på ramverk för att bedöma i 
vilka fall egenfinansiering kan vara rimlig. Ramverket har 
testats på åtta läkemedel eller läkemedelsnära produkter. 
Rapporten är en delstudie från SNS forskningsprogram 
Värdet av nya läkemedel.

”Är du nyttig lille vän?” – om produktionspåverkan, kon-
sumtionspåverkan och den svenska etiska plattformen för 
prioriteringar. I: Prioriteringar i hälso- och sjukvården, 
2013, Region Skånes etiska råd. 
Medförfattare från Prioriteringscentrum: Lars Sandman
Lars Sandman och Emelie Heinz har skrivit texten om den 
svenska etiska plattformen som särskilt reflekterar över ef-
fekterna av att även införliva aspekter som produktions- och 

konsumtionspåverkan. Texterna i skriften baseras på en 
konferens som region Skånes etiska råd arrangerade under 
2012.

Den 31 januari 2013 disputerade Prioriteringcentrums medar-
betare Eva Arvidsson med avhandlingen "Priority setting and 
rationing in primary health care". 
Eva är specialist i allmänmedicin och arbetar, förutom vid Prio-
riteringcentrum, som forskningsledare på Futurum, primärvår-
dens FOU-enhet i Landstinget i Jönköpings län.

Vetenskapliga publikationer

Disputation

Du hittar fler publikationer på 
www.liu.se/prioriteringscentrum/
publikationer

Under våren 2014 arrangerar Prioriterings-
centrum en seminarieserie med utgångs-
punkt i boken Att välja rättvist
www.liu.se/prioriteringscentrum/kursutbud

Missa inte!

• Faisal Omar, Gustav Tinghög, Per Carlsson, Marie Omnell 
Persson and Stellan Welin. 
Priority setting in kidney transplantation: A qualitative study 
evaluating Swedish practices. 
Scandinavian Journal of Public Health

• Erik Gustavsson.
From Needs to Health Care Needs.
Health Care Analysis

http://www.liu.se/prioriteringscentrum/publikationer
http://www.liu.se/prioriteringscentrum/publikationer
http://www.liu.se/prioriteringscentrum/kursutbud


Medarbetare 

Verksamheten vid Prioriteringscentrum bedrivs 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 2013 var anställda eller på annat sätt 
knutna till verksamheten: 

Per Carlsson
Centrumchef, professor i utvärdering av  
medicinsk teknologi. 

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

Eva Arvidsson 
Rådgivare, medicine doktor, allmänläkare. 

Mari Broqvist
Projektledare, doktorand, arbetsterapeut.

Karin Bäckman
Projektledare, samhällsvetare.

Niklas Ekerstad
Projektledare, medicine doktor, kardiolog. 

Peter Garpenby
Projektledare, docent, statsvetare.

Erik Gustavsson
Doktorand, filosof och medicinetiker.

Barbro Krevers
Projektledare, medicine doktor, arbetsterapeut.

Karin Lund
Rådgivare, koordinator för PrioNet.

Ann-Charlotte Nedlund
Projektledare, filosofie doktor, statsvetare.

Lars Sandman
Rådgivare och gästprofessor i vårdetik. 

Gustav Tinghög
Projektledare, filosofie doktor, nationalekonom.

Emma West
Kommunikatör.

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom. 

StyrelseNyhetsbrev och Facebook

I Prioriteringscentrums uppdrag ingår att sprida 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.

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

Layout: Emma West
Foto: Katja Kircher, Photos.com 

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 nätver-
ket cirka 1000 medlemmar. 

PrioNet

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 (del 
av året)
Curt Karlsson, Ordförande, Linköpings universitet (del av 
året)
Kristina Wikner, Socialstyrelsen
Sven Ohlman, Socialstyrelsen
Mats Johansson, Landstinget i Östergötland
Stefan Redéen, Landstinget i Östergötland (del av året)
Lennart Nordenfelt, Linköpings universitet (del av året)
Kristin Zeiler, Linköpings universitet
Mats Hammar, Linköpings universitet (del av året)
Kerstin Sjöberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Eva Westerling, Sveriges Kommuner och Landsting
Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet (del av året)
Kerstin Nilsson, Svenska Läkaresällskapet (del av året) 
Eva Engström, Sveriges läkarförbund 
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening 
Anna Andersson, Vårdförbundet
Lena Haglund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Birgit Rösblad, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
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Prioriteringscentrum  Besöksadress  Telefon    E-post 
Avdelningen för    Hälsans hus  010-103 0000 (vxl Landstinget) prioriteringscentrum@liu.se
hälso- och sjukvårdsanalys  Linköpings universitet 013-28 1000 (vxl Universitetet)   fornamn.efternamn@liu.se
Institutionen för medicin och hälsa Ing 15, plan 13  010-103 7798 (avd adm)   
581 83 LINKÖPING   Universitetssjukhuset 
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