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Året som gått

Dags för omprövningar

På uppdrag av våra huvudfinansiärer, staten genom Social-
styrelsen och Region Östergötland, genomfördes en utvär-
dering av verksamheten under 2014. Det framkom många 
tänkvärda förbättringsförslag som vi tillsammans med en ny 
styrelse ska ta ställning till och omsätta i praktiken. Social-
styrelsen och Region Östergötland har dragit slutsatsen att 
centrumet fyller en viktig funktion och ges ett fortsatt förtro-
ende att verka som ett nationellt kunskapscentrum.

Vi har dragit slutsatsen att huvudinriktningen kvarstår, 
nämligen att centrumet primärt ska arbeta med metodstöd 
till myndigheter och huvudmän. Innehållet i detta bör i 
hög utsträckning bestämmas av intressenternas behov och 
efterfrågan. 

En stötesten i vårt gemensamma uppdrag är att utveckla de 
horisontella prioriteringarna. Vidare efterlyses en tydligare 
”ingång” till oss för myndigheter, huvudmän och verksam-
heter som behöver mer kunskaper om prioriteringar. Vi tror 
att vi bidrar med bäst metodstöd och kunskapsutveckling 
genom att medverka i utvecklingsprojekt tillsammans med 
olika intressenter, genom omvärldsbevakning, genom att 
sammanställa kunskapsöversikter och verka för spridning 
och implementering av denna kunskap på alla nivåer i hälso- 
och sjukvården.  

Vid sidan av vårt huvuduppdrag kommer vi att vidareut-
veckla den akademiska plattformen för ämnesområdet. Det 
handlar om att förädla den kunskap och de erfarenheter 
som finns i organisationen, finna lämplig finansiering och 
rekrytera nya krafter som ser prioriteringsområdet som lika 
intressant och angeläget som vi som redan finns på centru-
met gör.

Även principer för prioriteringar har varit föremål för om-
prövning under 2014. Prioriteringscentrum har tagit fram 
ett underlag till Läkemedels- och apoteksutredningen som 
bland annat haft i uppgift att föreslå principer för priori-
teringar av läkemedel som används vid sällsynta tillstånd. 
Sådana är ofta förenade med mycket höga kostnader i 

förhållande till hälsovinsten. Är det då på grund av speciella 
förhållanden motiverat att tillämpa andra kriterier? 

I Prioriteringscentrums rapport dras slutsatsen att dagens 
etiska plattform ger möjlighet att ta särskild hänsyn vid 
prioritering av läkemedel riktade till sällsynta och mycket 
svåra tillstånd. En sådan hänsyn förutsätter dock att ett 
antal villkor ska vara uppfyllda. Utredningen har gått på 
samma linje. Om de förslagna principerna fastställs av 
regeringen kommer de i första hand påverka Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, TLV, och det nybildade NT-rådet 
där landstingen ska samverka kring prioriteringar av nya 
metoder.  

Vi har också medverkat i arbetet med utveckling av TLV:s 
regelverk för hälsoekonomiska analyser och hur kostnads-
effektivitet ska vägas mot andra principer. Detta arbete 
kommer att fortsätta. Liksom tidigare kan vi konstatera att 
dagens etiska plattform är en värdefull bas men lämnar ett 
stort utrymme för enskilda parter att göra egna tolkningar. 
Ett visst tolkningsutrymme kommer man inte ifrån, men 
vi blir allt mer övertygade om att tjugo års erfarenheter, 
sedan Prioriteringsutredningen lämnade sitt betänkande, 
borde föranleda en bred diskussion kring våra principer och 
arbetssätt. 

Den tredje norska utredningen ”Åpent og rettferdig – prio-
riteringer i helsetjensten” som presenterades i november 
är en intressant läsning och en god illustration över vad vi 
borde genomföra även i Sverige.

Per Carlsson 
Centrumchef



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 Region Östergötland (tidigare landsting).

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.

Om Prioriteringscentrum
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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. Andra viktiga kanaler är vår hemsida 
och Facebooksida.



HandledningsgruppenKonsult- och utbildningsinsatser

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 utbildningsinsatser och aktiviteter.

Handledning och metodstöd 
• Arbetsterapi (Södertälje sjukhus)
• Barn- och ungdomsmedicin (Landstinget i Kalmar län)
• Kommunal rehabilitering (Lessebo kommun)
• Kommunövergripande prioriteringar (Motala kommun)
• Investeringar inom länssjukvård (Länssjukhuset i 
   Kalmar, Oskarshamn sjukhus och Västerviks sjukhus)
• Nationella prioriteringar för dövblinda (Stockholms läns 
   landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen)

Föredrag, debatter och workshops
• Workshop: Att prioritera rätt i primärvården – 
    hur gör vi det i praktiken? vid Primärvårdens dag 
    arrangerad av Dagens medicin
• Föreläsning om prioriteringar för Föreningen Seniorerna
• Föreläsning vid Kommissionen för jämlik vård:  
   En sjukvård för alla, hela livet?
• Föreläsning om prioriteringar för  
   Utvecklingsavdelningen vid Stockholms läns landsting
• Föreläsning på Svensk förening för 
   allmänmedicins kongress
• Almedalen: medverkan i sessionerna 
   Etik eller ekonomi? – Värdet av läkemedel, 
   Etiska dilem man vid värdering av läkemedel, samt 
   Hur mycket mer får de svårast sjuka kosta?
• Seminarium på Medicinska Riksstämman: 
   Har vi tänkt efter före – eller bara blir det?

Att organisera och genomföra ett prioriteringsarbete i sin 
verksamhet kan upplevas som en utmaning – vart ska vi 
nå, vilka ska vara med och hur genomför vi arbetet? För att 
stödja verksamhetschefer och projektledare fortsätter Prio-
riteringscentrum med handledning i grupp. Handlednings-
formen innebär att deltagare från hela landet träffas vid fem 
tillfällen utspridda över minst ett och ett halvt års tid. 

I varje handledningsgrupp erbjuds tio platser. Arbetssättet är 
problembaserat, vilket innebär att deltagarnas egna fråge-
ställningar styr innehållet i träffarna där föreläsningar varvas 
med gruppdiskussioner.
  
Under 2014 har bland annat chefsrollen i ett prioriterings-
arbete diskuterats i handledningsgruppen. Hur viktig är 
förankringen av prioriteringsarbetet till olika chefsnivåer? Är 
chefen med på tåget och går de som operativt håller i priori-
teringsarbetet och chefen i takt? 

En annan fråga under året som gruppen arbetat med är hur 
ett prioriteringsarbete kan följas upp och utvärderas. Som 
brukligt så bjuds personer med erfarenhet av att leda priori-
teringsarbeten in till gruppen för att delge sina erfarenheter. 
Under året har bland andra Carina Hjelm, chef för Habili-
tering & Hälsa i Stockholms läns landsting, berättat om hur 
det var att leda ett stort prioriteringsarbete i sin verksamhet.



Kursutbud

Prioriteringscentrum ger löpande kurser till landsting och 
kommuner som planerar att starta eller redan bedriver ett 
prioriteringsarbete. 

Seminarieserie om boken Att välja rättvist
Under våren 2014 arrangerade Prioriteringscentrum en se-
minarieserie kring boken Att välja rättvist – om prioritering-
ar i hälso- och sjukvården. Här gavs möjlighet att diskutera 
bokens kapitel och olika frågeställningar om prioriteringar 
tillsammans med författarna och övriga deltagare. 

Fördelning av resurser sker hela tiden i olika former i den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Systematiska, 

medvetna och öppna prioriteringar ställer särskilda krav på 
organisationen och dess medarbetare. Boken Att välja rätt-
vist tar upp centrala begrepp, etiska principer, metoder och 
erfarenheter med anknytning till prioriteringar i vården.

Kurs för metodstödjare om beslutsstöd för prioriteringar på 
individnivå vid hjälpmedelsförskrivning 
Prioriteringscentrum anordnade under året en kurs i att 
tillämpa beslutsstöd för prioritering på individnivå när det 
gäller hjälpmedelsförskrivning. Beslutsstödet syftar till att 
vägleda prioriteringsbeslut i enighet med riksdagens riktlin-
jer och den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård.

Johanna Wiss och 
Gustav Tinghög är 
bägge nationaleko-
nomer. Johanna 
doktorerar vid Prio-
riteringscentrum och 
Gustav är projekt-
ledare och filosofie 
doktor.

Foto: Katja Kircher



PrioNet

PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och står för den 
seminarieverksamhet som startade 2001. Nätverkets 
huvudsakliga 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 1100 medlemmar. Under år 2014 
arrangerades tre seminarier:

Vi har gjort ett prioriteringsarbete – och sedan?
Årets första seminarium den 12 februari handlade om upp-
följningar av prioriteringar. Ett tjugotal personer hade sam-
lats på Universitetssjukhuset, Campus US, vid Linköpings 
universitet för att lyssna och diskutera med aktörer som på 
olika sätt arbetat med prioriteringar och samlat på sig erfa-
renheter både vad gäller att stå mitt i ett prioriteringsarbete 
och att hantera frågor kring hur arbetet ska följas upp och 
utvärderas.

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå vid hjälp-
medelsförskrivning 
År 2011 samlades förskrivare och andra med intresse för 
behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning i Stockholm på ett 
PrioNet-seminarium som Prioriteringscentrum och Hjälp-
medelsinstitutet arrangerat. Då presenterades ett förslag till 
ett beslutsstöd för prioriteringar på individnivå som tagits 
fram i samarbete mellan hjälpmedelsverksamheter med 
erfarenhet av att skapa och tillämpa beslutsstöd för förskri-
vare inom hjälpmedelsverksamheten, Hjälpmedelsinstitutet 
samt Prioriteringscentrum. 

Den 3 april var det dags att ånter samlas, den här gången i 
Uppsala för att själva pröva på beslutsstödet som efter några 
års prövning nu tillämpas inom Hälsa och habilitering i 
Landstinget i Uppsala län.

Kunskapsstyrning och prioriteringar – hur får vi ihop det? i 
samarbete med Grupp Andersson
Seminariet den 24 september var ett samarbete med Grupp 
Andersson, Gösta Anderssons nätverk kring frågor om styr-
ning och ledning av hälso- och sjukvården. Gösta Andersson 
finns på Prioriteringscentrum som rådgivare i hälso- och 
sjukvårdsfrågor. Seminariet drog många intresserade, cirka 
40 personer.

Kunskapsstyrning var ordet för dagen och återkommande i 
många sammanhang. Inom staten pågår en samordning av 
myndigheter för kunskapsstyrning, landstingen samordnar 
sig bland annat via Nationella Samverkansgruppen för Kun-
skapsstyrning, NSK, och sjukvårdsregionerna bildar såväl 
lokala som regionala kunskapsstyrningsgrupper. 

Begreppet kan också uppfattas som en ny styrform och man 
kan reflektera över hur denna form i så fall förhåller sig till 
andra styrformer som till exempel ekonomistyrning och 
målstyrning. Och hur förhåller man sig till prioriteringar 
inom kunskapsstyrningen? Är det ett naturligt inslag i 
processen eller är det en fråga som hanteras på särskilt sätt?  
Hur kan man stimulera till att se frågorna invävda i varan-
dra?

Övriga uppdrag

Per Carlsson har under året varit ledamot i Tandvårds- och 
läkemedelsverkets, TLV:s, läkemedelsnämnd, Statens 
beredning för medicinsk utvärderings, SBU:s Alertråd och 
i Koncernrådet för prioriteringar i hälso- och sjukvården i 
Region Skåne. 

Lars Sandman är vetenskapligt råd vid TLV, ledamot av 
SBU:s Alertråd, samt ledamot av Program- och prioriterings-
rådet i Västra Götalandsregionen. Han är även medlem av 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters etiska råd där även 
Mari Broqvist är engagerad. 



Varje år deltar Prioriteringscentrum i relevanta konferenser 
arrangerade av andra parter. Här följer exempel på konferen-
ser 2014 där medarbetare deltog som talare och åhörare.

Priorities conference 2014
Den internationella konferensen Priorities in health care 
genomfördes i Melbourne, Australien, 10-12 november 2014. 
Konferensen arrangeras vartannat år av International Society 
on Priorities in Health Care med syfte att stärka priorite-
ringar i såväl teori som i praktik. Årets tema var Examining 
the past and contemplating the future – 20 years of priority 
setting.

Prioriteringscentrum deltog med fyra medarbetare som 
gjorde följande presentationer:

Johanna Wiss: Preferences for prioritizing patients with rare 
diseases: a survey of the general population in Sweden.
Gustav Tinghög: The influence of identifiability and singula-
rity in moral decision making.
Erik Gustavsson: Priority setting in health care: the need 
principle versus the principle of cost-effectiveness.
Ann-Charlotte Nedlund: (poster) Priority setting as game 
of blame? Strategies by politicians when launching explicit 
priority setting.  

Helse i utvikling 2014 
Den norska prioriteringskonferensen Helse i utvikling an-
ordnades i Oslo 18-19 november av Nasjonalt råd för kvalitet 
og prioritering i helsetjenesten. 

Under temat Kommunikation om prioritering, hur priori-
teringar står sig i mötet med dem som berörs och i medier 
deltog Mari Broqvist från Prioriteringscentrum med två 
föreläsningar: Ordning och reda: den svenska nationella 
modellen, samt Alla kan inte få allt, godtar vi det?

Konferensen var av särskilt intresse då den norska utred-
ningen Åpent och rettferdig – prioriteringar i helsetjenesten 
för första gången presenterades. 
   

Konferensdeltagande

Den norska prioriteringskonferensen hölls i Oslo och där presente-
rades även den tredje norska prioriteringsutredningen, vilket tål att 
jämföras med Sverige som hittills bara har gjort en utredning.
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Kunskapsunderlag för prioriteringar av läkemedel som 
används vid sällsynta tillstånd
Prioriteringscentrum har på uppdrag av Läkemedels- och 
apoteksutredningen tagit fram ett kunskapsunderlag rö-
rande principer för prioriteringar av så kallade särläkemedel 
som används vid sällsynta tillstånd. Läkemedelsbehand-
ling vid sällsynta tillstånd är ofta förenat med mycket höga 
kostnader i förhållande till hälsovinsten. Ett villkor för att ett 
läkemedel ska få status som särläkemedel är att det används 
för svåra sjukdomar. Därför får myndigheter i Sverige och 
i andra länder problem vid prioriteringsbeslut när de sker 
inom ramen för dagens subventionssystem. 

Frågan är om det går att motivera och tillämpa andra krite-
rier för särläkemedel på grund av de speciella förhållanden 

som gäller vid mycket sällsynta tillstånd? Om så är fallet 
finns det då utrymme att ta sådana hänsyn inom ramen för 
dagens etiska plattform? I Prioriteringscentrums rapport 
dras slutsatsen att plattformen ger möjlighet att ta särskilda 
hänsyn vid prioritering av läkemedel riktade till sällsynta och 
mycket svåra tillstånd. En sådan hänsyn förutsätter dock att 
ett antal villkor ska vara uppfyllda. 

Den särskilda utredaren Anna-Märta Stenberg, som över-
lämnade sitt betänkande till regeringen i december 2014, har 
gått på samma linje. Om de förslagna principerna fastställs 
av regeringen kommer de i första hand påverka Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverket som även framgent ges en 
central roll för den här typen av subventionsbeslut, men 
även andra aktörer såsom NT-rådet (rådet för nya terapier) 

Aktuella projekt
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där landstingen ska samverka kring prioriteringar av nya 
metoder och enskilda landsting kan förväntas komma att 
följa samma principer.  

Prioriteringar inom kommunal verksamhet
Prioriteringscentrum har handlett Motala kommun i att 
utveckla en prioriteringsmodell som kan användas i kom-
munal verksamhet med utgångspunkt i den nationella mo-
dellen. Den ska nu prövas under det kommande budgetåret 
och integreras i kommunens arbete med verksamhetspla-
nering. Motala kommun har inte bara valt att arbeta med 
prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsfrågor, utan inom 
samtliga förvaltningsområden. 

Medborgarnas uppfattningar om prioriteringar och ranso-
neringar 
I studierna om hur medborgare uppfattar prioriteringar 
och ransoneringar i vården har under år 2014 särskilt stu-
derats hur medborgare ser på rättvisa beslutsfattare vad det 
gäller ransoneringar (begränsningar) av vård när det gäller 
val mellan olika patientgrupper.  

I intervjuer har strategiskt utvalda personer i olika åldrar, 
med olika etnicitet och verksamma i olika typer av arbeten 
beskrivit den lämpliga beslutsfattare, inte som en enskild 
aktör utan som ett gemensamt beslutsfattandet där med-
borgare och hälso- och sjukvårdspersonal konsulteras men 
politikern fattar det slutliga beslutet om resursfördelning 
och ransonering i vården.

Delat beslutsfattande  – patientens ansvar
Om man inför delat beslutsfattande, det vill säga involverar 
patienten i en beslutssituation där patienten ges informa-
tion och där man i stor utsträckning tar hänsyn till patien-
tens uppfattning, kan man då göra patienten ansvarig om 
vederbörande skulle avvika från det beslutet? Det delade 
beslutsfattandet förefaller nämligen komma tillrätta med 
ett antal av de problem som normalt anförs just mot att 
göra patienten ansvarig.

Utveckling av bedömning av svårighetsgrad
En viktig del i riksdagens riktlinjer för prioriteringar är att 
ha hänsyn till hur svåra olika hälsoproblem är. Priorite-
ringscentrum arbetar på olika plan med att utvärdera och 
utveckla hur bedömning av svårighetsgrad i ett priorite-
ringsarbete kan gå till. 

I det arbetet har Prioriteringscentrum bidragit till att ett 
underlag för diskussion om svårighetsgrad tagits fram. 
Tidigare har underlaget använts i lokala prioriteringsarbe-
ten. Nu utvärderar vi dess användbarhet i Socialstyrelsens 
riktlinjearbete som ett led i fortsatt metodutveckling.
 
Värderas sällsynta sjukdomar annorlunda i prioriterings-
sammanhang? En studie av samhällspreferenser
Det huvudsakliga syftet med projektet är att undersöka om 
det finns samhälleliga preferenser som innebär att behand-
lingar till patienter med sällsynta sjukdomar ska värderas 
annorlunda i prioriteringssammanhang, det vill säga om en 
högre kostnad/effekt kan tillåtas. 

Nu utforskas även psykologiska effekter som skulle kunna 
förklara individers preferenser. För att undersöka detta har 
en postenkät skickats ut till ett representativt urval av 3000 
personer. 

En internationell jämförelse av prioriteringsprocessen vid 
värdering av dyra särläkemedel - England, Frankrike, Ne-
derländerna, Norge och Sverige
Studien ämnar beskriva och jämföra prioriteringsprocessen 
rörande icke-kostnadseffektiva särläkemedel i fem europe-
iska länder: Sverige, Norge, England, Frankrike och Neder-
länderna. Fokus kommer att ligga på likheter och skillnader 
i prioriteringsprocessen vid subventionsbeslut gällande 
särläkemedel och i de värden/kriterier som används när 
dessa beslut fattas. 

Informationen inhämtas genom genomgång av relevanta 
dokument samt genom intervjuer med beslutsfattare och 
andra relevanta intressenter i respektive land.



Vård som inte kan anstå – tolkning i relation till den etiska 
plattformen och nationella modellen för öppna priorite-
ringar
Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, 
Niklas Ekerstad och Per Carlsson

Prioriteringscentrum har på 
uppdrag av Socialstyrelsen 
genomfört en etisk analys av 
begreppet vård som inte kan 
anstå, utifrån den etiska platt-
formen för prioriteringar och 
undersökt om den nationella 
modellen för öppna priorite-
ringar inom hälso- och sjukvård 
skulle kunna användas som ett 
stöd för tillämpning av lagen. 
Delar av analysen redovisas i 
Socialstyrelsen rapport Vård för 
papperslösa. För den intresse-
rade presenteras hela analysen i 
den här rapporten.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen att stödja 
genomförandet av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård 
till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. Denna nya lag, som trädde i kraft 1 juli 2013, ger 
personer utan nödvändiga tillstånd eller papperslösa samma 
rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande personer sedan 
tidigare haft i lagstiftningen. 

För personer under 18 år innebär den nya lagen för pappers-
lösa personer samma rätt till hälso- och sjukvård som för 
den folkbokförda befolkningen. Papperslösa personer över 
18 år har i stället rätt till som vård som inte kan anstå och 
ett antal specificerade vårdtjänster. Samtidigt anger lagen 
att landstingen kan gå utöver denna rätt och erbjuda utökad 
vård.
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:2 Att prioritera på individnivå – beslutsstöd vid hjälpmedels-

förskrivning
Anette Winberg, Mari Broqvist och Ulla-Britt Blomquist

Rapporten beskriver utvecklingen av ett beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå och hur det har prövats och 
implementerats i landstinget i Uppsala län i samband med 
hjälpmedelsförskrivning. 

Rapporten grundar sig på mångårig samlad erfarenhet 
av arbetet med beslutsstödet, fokusgruppsintervjuer med 
förskrivare och hjälpmedelskonsulenter och en före-efter-
mätning i enkätform.

Den nationella modellen för öppna prioriteringar har 
anpassats till ett beslutsstöd som är till för att användas på 
individnivå när det gäller förskrivning av hjälpmedel. Såväl 
svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet ingår 
bland de variabler som ska bedömas och redovisas i ett 
bedömningsformulär.

Rapporten vänder sig i första hand till personer som arbetar 
med eller på annat sätt har intresse av hjälpmedelsför-
skrivning. Vi tror att den också 
kan vara intressant för personer 
som är verksamma inom andra 
områden i hälso- och sjukvården 
och som ser behov av att göra 
prioriteringar på individnivå mer 
systematiskt och på mer explicita 
grunder i linje med de riktlinjer 
som riksdagen beslutat om.

Rapporter

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



Rapporten tar sin utgångspunkt i frågeställningar som 
är viktiga för att upprätthålla en god välfärd till alla. De 
svenska välfärdssystemen står inför stora utmaningar 
när det gäller tillgång till och finansiering av hälso- och 
sjukvård samt äldreomsorg i framtiden. 

Viktiga förklaringar till detta är en kombination av allt 
fler äldre som är i behov av vård och omsorg och att 
andelen äldre ökar i förhållande till de i yrkesverksam 
ålder, vilket ökar försörjningsbördan. Därtill innebär 
den medicinteknologiska utvecklingen nya vårdmöjlig-
heter men också ökade kostnader. 

Författarna beskriver det prioriteringsarbete som pågår 
inom landstingsvården och kommunens äldreomsorg 
och hur den nödvändiga prioriteringsprocessen kan 
utvecklas. Ett resonemang förs också om vad samhäl-
let skulle kunna vinna på tydligare och mer enhetliga 
prioriteringar.

Ethical Considerations and Priority in Occupational 
Therapy
Kapitel i International Handbook of Occupational Th-
erapy Interventions
Ingrid Söderback (Ed). 
Medförfattare från Prioriteringscentrum: Mari Broqvist.

I den nya upplagan av en internationell handbok inom 
arbetsterapi har Prioriteringscentrum varit med och 
bidragit till ett avsnitt om etisk analys i allmänhet och 
en modell för etiska överväganden kopplade till priorite-
ringar i synnerhet. 

Handboken har ett globalt perspektiv i den bemärkelsen 
att experter inom olika specialiteteter runt om i världen 
har bidragit med innehåll. Boken riktar sig till personer 
som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, 
patienter och deras anhöriga och naturligtvis även till 
arbetsterapistudenter och arbetsterapeuter. 

Informationsfilm om den etiska plattformen för prioritering 
Lars Sandman, professor i vårdetik, ger i en informations-
film från Prioriteringscentrum en introduktion till den 
etiska plattformen för prioritering. 

Sedan 1997 är den etiska plattformen för prioritering en del 
av hälso- och sjukvårdslagen och är styrande för hur resurser 
fördelas inom den offentliga sjukvården. Filmen finns till-
gänglig på Prioriteringscentrums webbplats och på Youtube. 

Öppna prioriteringar inom vård och omsorg – var står vi i 
dag och hur ska vi komma vidare?
Kapitel i Vägval för välfärden – en antologi om finansie-
ringsgap, prioriteringar och försäkring som kompletterande 
lösning
Svensk försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd, del 
fyra
Medförfattare från Prioriteringscentrum: Per Carlsson, Peter 
Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund och Lars Sandman.

Övriga publikationer

Lars Sandman ger en introduktion till den etiska plattformen för 
prioritering i en film från Prioriteringscentrum.
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Vetenskapliga publikationer

• Risk för orättvis prioritering av patienter vid njurtransplan-
tation 
Läkartidningen
Faisal Omar, Gustav Tinghög, Per Carlsson och Stellan 
Welin

• Legitimate policymaking: the importance of including 
health-care workers in limit-setting decisions in health care
Public health ethics 
Ann-Charlotte Nedlund och Kristine Bærøe

• Guidance on priority setting in health care (GPS-Health): 
the inclusion of equity criteria not captured by cost-effective-
ness analysis 
Cost effectiveness and resource allocation 
Ole F Norheim, Rob Baltussen, Mira Johri, Dan Chisholm, 
Erik Nord, Dan W Brock, Per Carlsson m.fl.

• Health care needs and shared descision-making in priority 
setting 
Medical health care and philosophy 
Erik Gustavsson och Lars Sandman

• Horizontal inequality in rationing by waiting lists
International journal of health services 
Gustav Tinghög, David Andersson, Petter Tinghög och Carl 
Hampus Lyttkens

• To accept or not to accept, that is the question: citizens 
reactions to rationing
Health expectations 
Mari Broqvist och Peter Garpenby

Prioriteringscentrum i medier

• Sveriges Radio Ekot har ett inslag om Socialstyrelsens rap-
port om vård som inte kan anstå där Prioriteringscentrum 
medverkar och Sveriges Radio skriver på sin webbplats att 
läkare avgör vad som är vård som inte kan anstå.

• Dagens nyheter skriver att kalkylen avgör vem som blir 
frisk och intervjuar Per Carlsson. Ökade läkemedelpriser 
skapar stora utmaninar för myndigheterna och tillgången till 
olika läkemedel varierar regionalt. 

• Prioriteringscentrums medverkande vid Medicinska riks-
stämman uppmärksammades av Läkartidningen som skrev 
att få verksamheter gör systematiska prioriteringar av sina 
patienter. 

• Tidningen Dagens samhälle publicerade en debattarti-
kel med anledning av utgivandet av antologin Vägval för 
välfärden, skriven av Eva Erlandsson, chefekonom på Svensk 
försäkring, Per Carlsson vid Prioriteringscentrum och An-
nika Wallenskog, biträdande chefekonom vid Sveriges kom-
muner och landsting. 

• En svensk kvinna blev under 2014 först i världen med att 
föda ett barn efter en livmodertransplantation. Fler barnlösa 
önskar transplantation och frågor väcks om huruvida lands-
tingen ska erbjuda livmodertransplantation eller inte. Per 
Carlsson intervjuas i Vetenskapsrådets tidskrift Curie om 
behandlingens kostnadseffektivitet.

• Tidningen Kommunal ekonomi som är medlemstidning 
för Kommunalekonomernas förening intervjuar Per Carls-
son om ekonomernas roll vid prioriteringar i sjukvården.

• I Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters tidsskrift Arbetste-
rapeuten publicerades en artikel om hur ett beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå tagits fram i samarbete med 
Prioriteringscentrum och dåvarande Hjälpmedelsinstitutet. 
Beslutsstödet har implementerats inom hjälpmedelsverk-
samheten i Landstinget i Uppsala län.  

Fler publikationer finns på 
www.liu.se/prioriteringscentrum/
publikationer



Studiebesök

En finsk delegation från det nyinrättade rådet Tjänsteutbuds-
rådet för hälso- och sjukvården vid Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet i Helsingfors (motsvarande svenska Socialstyrelsen) 
besökte Prioriteringscentrum.

Rådet hanterar nationella prioriteringsfrågor, bland annat 
implementeringen av EU-direktivet om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård. 

Utmärkelse

Eva Arvidssons doktorsavhandling Priority setting and ra-
tioning in primary health care utsågs under 2014 till Årets 
avhandling 2013 av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM. 

Brist på personal, framförallt läkare, gör prioriteringar till ett 
vardagsproblem i primärvården. Avhandlingen innehåller fyra 
delstudier som handlar om hur personalen och patienterna 
uppfattar prioriteringar. 

Resultaten visar att mycket av prioriteringarna i vardagssjukvår-
den görs ”ad hoc”, det vill säga utan att man riktigt tänkt efter 
före vad som är bäst och att detta riskerar att medföra negativa 
konsekvenser som bland annat medför risk för undanträngning 
av gamla och sjuka.

Personalen vill ha politiskt stöd och patienterna är tveksamma 
till prioriteringar överhuvudtaget och om prioriteringar ska 
göras vill man att vårdpersonalen ska ansvara. När läkarnas 
och patienternas prioriteringar av samma vårdkontakt jämför-
des visade det sig att läkarna prioriterade kontroll av kronisk 
sjukdom högre än vad patienterna gjorde, medan patienterna 
prioriterade ”triviala” sjukdomar högre än läkarna.

Eva Arvidsson är specialist i allmänmedicin och arbetar 
förutom vid Prioriteringscentrum som forskningsledare på 
Futurum, primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet vid 
Landstinget i Jönköpings län. Hon är också knuten till kvalitet- 
och patientsäkerhetsrådet SFAM-Q.

Vill du gå med i nätverket 
PrioNet och få nyhetsbrevet 
PrioNytt är du välkommen att 
anmäla dig genom att mejla 
till följande adress:
prioriteringscentrum@liu.se

Eva Arvidsson



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 2014 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

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

Ida Norrström 
Kommunikatör

Lars Sandman
Rådgivare och gästprofessor i vårdetik

Gustav Tinghög
Projektledare, filosofie doktor, nationalekonom

Emma West
Kommunikatör

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom



Nyhetsbrev 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.

Omslag: foto: Thinkstock, layout: Ida Norrström Folder: layout: Ida Norrström & Emma West. Foto: Göran Billeson, Katja Kircher, Peter Karlsson och Thinkstock. 

Styrelse

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:

Curt Karlsson, ordförande, Linköpings universitet
Kristin Zeiler, vice ordförande, Linköpings universitet
Mats Hammar, Linköpings universitet
Kristina Wikner, Socialstyrelsen
Sven Ohlman, Socialstyrelsen
Kerstin Sjöberg, Sveriges kommuner och landsting
Eva Westerling, Sveriges kommuner och landsting
Stefan Redéen, Region Östergötland
Mats Johansson, Region Östergötland
Eva Engström, Sveriges läkarförbund
Kerstin Nilsson, Svenska läkaresällskapet
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening
Anna Andersson, Vårdförbundet (del av året)
Birgit Rösblad, Fysioterapeuterna
Lena Haglund, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter

Missa inte
Prioriterings- 
konferensen!

Norrköping 21-22 oktober 2015

Förmöte 20 okt med grund-
kurs i prioriteringar.



 

Postadress 
Inst. f. medicin och hälsa, IMH 

Avd. f. hälso- och sjukvårdsanalys 
581 83 LINKÖPING

Besöksadress 
Universitetssjukhuset Linköping 

Hälsans hus 
Ingång 15, plan 13

Telefon 
010-103 00 00 (vxl Region Östergötland) 

013-28 10 00 (vxl universitetet)

E-post 
prioriteringscentrum@liu.se 
fornamn.efternamn@liu.se

Besök oss gärna på www.liu.se/prioriteringscentrum
och gilla oss på Facebook: www.facebook.com/prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum


