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Tack för att du kom!

Vad tyckte du om konferensen? 
Här kan du fylla i enkäten.

Temat för den sjunde upplagan av Nationella prioriteringskonferensen var 
Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap. Under två 
fullspäckade oktoberdagar möttes drygt 300 deltagare i Gävle 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. Under konferensens 
två dagar gjordes både in- och utblickar, det reflekterades kring genomförda 
insatser, kring framtiden och nästa steg inom området. Inblick i några föredrag 
ges i denna textsamling. Vi hoppas att dokumentationen ger dig som besökte 
konferensen en chans till återspegling och för dig som inte hade möjlighet att 
delta denna gång, ett smakprov av årets konferens.

Tack alla som bidrog till att göra den Sjunde nationella prioriteringskonferensen 
till ett givande forum. Vi är glada över de goda betyg som vi hittills har fått och 
ser fram emot att ta del av hela utvärderingen. Om du inte har fyllt i den, passa 
på att säga vad du tycker. Enkäten ligger länkad här. 

Hoppas vi ses i Östergötland 2015!

http://www.webropolsurveys.com/S/58C3990F17FF9F58.par
http://www.webropolsurveys.com/S/58C3990F17FF9F58.par
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Bildspel – mingelbilder

Mingelbilder från prioriteringskonferensen i Gävle den 21 och 22 oktober.
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Det politiska ansvaret
Är prioriteringar svaret på den största frågan, om hur 
välfärden ska finansieras i framtiden?

Gapet mellan vad som behövs och vilka resurser som 
finns tillgängliga i välfärden ökar. Och orsakerna är kända: 
demografi, teknisk utveckling, medicinska framsteg och 
befolkningens ökade krav. 

– Ska vi lyckas tillfredsställa befolkningens förväntningar på 
hälso- och sjukvården i framtiden krävs fler arbetade timmar, 
fler unga på arbetsmarknaden, att vi tar vara på invandrad 
arbetskraft, jobbar längre i livet och minskar behovet av vård, 
det vill säga främjar hälsa. Även om Sverige ligger bra till i 
jämförelse med övriga Europa så har vi finansieringsproblem, 
och det trots att vi gör tydligare prioriteringar, menade Anders 
W Jonsson, ordförande i riksdagens socialutskott.

På olika håll i Sverige präglas prioriteringsarbetet av svårig-
heter. Principerna för prioriteringar från 1997 står dock fast 
och utgör fundamentet. Tydligast har prioriteringsprinciperna 
tillämpats på den nationella nivån.

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 - så behöver prioriteringarna göras mer rättvisa och 
likvärdiga. 

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

– Det arbetet kräver en parlamentarisk utredning för 
att skapa ett brett samförstånd när det gäller utformning 
av regler och riktlinjer, menade Anders W Jonsson och 
konstaterade att politikerna i första hand måste ansvara för 
regelverken men är självklart helt beroende av professionens 
kunskap vid faktiska prioriteringsbeslut.

Anders W Jonsson
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Äldreomsorgen - den framtida utmaningen
Prioriteringar i äldreomsorgen - en utmaning nu och framåt

– Prioriteringar är en naturlig del av det politiska beslutsfattandet 
och idag ska ni få kika genom mina prioriteringsglasögon, inledde 
Annelie Nordström, ordförande i Kommunal. Hon beskrev sig själv 
som en flitig gäst i äldreomsorgen och kritisk till prioriteringars 
effekter i verkligheten:

– Plattformen är utmärkt för tankearbete men många har fått den 
om bakfoten, de läser den baklänges och misstar sig på vad kostnads-
effektivitet egentligen handlar om.
Annelie Nordström menade att äldre tycks vara lite mindre värda 
och får inte kosta – apropå människovärdesprincipen. Behovs- och 
solidaritetsprincipen var Annelie Nordströms personliga favorit 
bland principerna, trots att många har svårt att se skillnaden mellan 
behov och diagnos. 

– Idag, med dålig personalkontinuitet i en underbemannad 
äldreomsorg, är det omöjligt att tillfredsställa behoven av trygghet 
och tillit, menade Annelie Nordström.
Kostnadseffektivitetsprincipen handlar absolut inte om att utföra 
något billigast, fastslog Annelie Nordström. Duschningen ska inte 
vara kort och effektiv, utan den ska kännas skön och livgivande. 
Maten ska inte snabbt sväljas, utan måltiden ska vara en lustfylld 
stund där den äldre också får i sig näringsämnen. Larm ska inte 
besvaras på ett call-center långt borta där ingen har en aning om vem 
larmaren är. 

– Dagens system är inte byggda för de äldres behov, konstaterade 
Annelie Nordström.
Att kostnadskontroll automatiskt leder till kostnadseffektivitet, värjde 
sig Annelie Nordström mot och pekade på vanliga bekymmer i 
äldreomsorgen:

• Det finns brister i respekten för de äldre - var tog etiken vägen?
• När de äldre hålls kvar i hemmen, trots stora vård- och omsorgs- 
   behov, blir kompetensbristen hos hemtjänstpersonalen uppenbar.
• Kommunerna lutar sig tillbaka – var är de ansvarstagande politikerna?
• Ledningarna hinner inte med att utveckla omsorgen – de är istället 
upptagna med att få ihop scheman och kontrollera tidsåtgång.

Annelie Nordström
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Prioriteringar i vår omvärld
Är den svenska prioriteringsmodellen möjlig att 
översätta till tyska förhållanden?

Heiner Raspe, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, beundrade 
den svenska, ”starka och kraftfulla” modellen, men ansåg också att den 
är behäftad med några förbryllande detaljer. Frågan är om den går att 
överföra till tyska förhållanden.
Svårigheter som Raspe pekade på var:

I Tyskland finns det en större vilja och acceptans – än i Sverige - för 
privata sjukhus och en växande kommersiell hälsoindustri. 

Tyskar har inte samma tilltro till politiker som svenskar; de köper inte 
resonemang om prioriteringar lika lätt. 

Diskussionen om prioriteringar missförstås ofta i Tyskland och förväx-
las med resonemang om ransonering. 

Tyskar är inte lika beroende av samstämmighet som svenskar och 
strävar inte efter en enande modell.

– Trots skillnaderna ser jag den svenska modellen som en konsekvent, 
demokratisk och lovande dörröppnare för prioriteringsdiskussioner i 
Tyskland. Inte som en färdig lösning, utan som ett koncept för reflek-
tion och diskussion, sa Heiner Raspe.

Heiner Raspe

Richard Saltman

Hur påverkas hälso- och sjukvårdssystem i tider av åtstramning?

Sedan finanskrisens start har tillväxten varit minimal i eurozonen. 
Ekonomier krymper, skulderna och arbetslösheten ökar. Även om svensk 
ekonomi ännu inte upplever samma press som andra länder måste vi, 
enligt Richard Saltman, Emory University i USA, ställa oss frågor: Finns 
det nya sätt att nå sjukvårdsmålen eller är det målen som måste föränd-
ras? Hur länge är en kris fortfarande en kris och när blir krisen ett nytt 
normalt läge? Hur ska vi få till en hållbar utveckling för att främja hälsa 
– särskilt om vi inte har pengar för att finansiera en ökad efterfrågan?
Det var dystra ekonomiska fakta om tillväxten i Europa som Saltman 
lade fram. Men han ansåg inte att ransonering är ett meningsfullt sätt att 
möta det rådande läget:

–Bjud istället in fler aktörer som kan bidra. Låt resurser komma från nya 
håll för att finansiera den gemensamma välfärden: privata entreprenörer, 
kyrkan och ideella föreningar – och gör det utan krånglig byråkrati. Läs Richard Saltmans artikel.

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3972?view=long&pmid=23798721
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Film - Egenansvar för vård

Filmklipp mentometersession och diskussion från E, ca 3 min

Här kan du ladda ner rapporten Läkemedel - när är det rimligt att betala själv?

Gustav Tinghög från Prioriteringscentrum lät deltagarna trycka och tycka till om några fall. En glimt av sessionen 
ser du i filmklippet, cirka 2 minuter långt. Gustav Tinghög är en av författarna till rapporten Läkemedel - när är det 
rimligt att betala själv? Ladda gärna ner rapporten på länken nedan.

http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/ny-startsida/lakemedel-nar-ar-det-rimligt-att-betala-sjalv?l=sv
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Vad är samhället villigt att betala för hälsa?
Det är svårt att värdera hälsa och liv i kronor och ören, men i någon mån gör man det ändå genom kostnads-
analyser med bäring på effektivitet eller jämförelse mellan för- och nackdelar, konstaterade Mikael Svensson, 
Karlstad universitet. Han pekade på att hälso- och sjukvården, till skillnad mot exempelvis trafiksektorn, räknar 
kvalitetsjusterade levnadsår när andra räknar förhindrat dödsfall. I det senare fallet är ett liv värt 22,3 miljoner 
kronor medan varje QALY värderas till 0,5–1 miljon kronor. 

– Allt fler sektorer genomför ekonomiska utvärderingar med effekter på hälsa, men det är dags för samordning 
och upphöra med att värdera QALY olika, ansåg Mikael Svensson. Han pekade dock på att en omräkning av 
kostnaden för ett förhindrat dödsfall i kostnad per QALY skulle landa på i storleksordningen 1,2 miljoner per 
QALY vilket förefaller ligga i den högre regionen av vad vi förefaller acceptera inom hälso- och sjukvården.

Etiken har inget svar på vad hälsan får kosta, utan det beror på vilka etiska principer vi håller oss till, menade Lars 
Sandman, Prioriteringscentrum, och utgick från exemplet ”vem får särläkemedel”.
Enligt människovärdesprincipen (allas lika värde och samma rätt) ska inte irrelevanta egenskaper, exempelvis att 
tillhöra liten grupp, spela någon roll. Behovs- och solidaritetsprincipen prioriterar större behov före mindre, dvs. 
tillstånd med hög svårighetsgrad, varför man kan acceptera en högre kostnad för ovanliga tillstånd. 
Övergripande tolkningar är att samhället är villigt att jämna ut hälsa och vara rättvist snarare än att i första hand 
maximera hälsa. Kanske ska det ske genom att ta resurser från lindrigare tillstånd eller mindre effektiva läkemedel. 

Lars Sandman, Prioriteringscentrum Mikael Svensson, Karlstad universitet
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Nya dyra läkemedel - var ligger prioriteringsansvaret?
Ska landsting, stat, industri, TLV, patienter eller kanske en ny 
nationell kommitté ta ansvar för prioriteringsproblematiken 
med nya dyra läkemedel? Flera deltagare i panelen lyfte 
fram landstingen som ytterst ansvariga. Jan Liliemark, SBU, 
påpekade dock att landstingen i så fall behöver samordna sig 
för att skapa en jämlik vård:

– De måste gå i takt, hålla sig till samma faktaunderlag och 
använda de etiska principerna för prioriteringar på likvärdigt sätt.
Niklas Hedberg, TLV, tog på sig ansvaret för att ta fram bra 
beslutsunderlag, men påpekade att de vare sig har patienter, 
pengar eller läkemedel på TLV:

– Vad vi kan bidra till är kostnadseffektivitet och hand-
läggning enligt prioriteringsprinciperna, helst i ett längre 
tidsperspektiv.
Anders Blanck, LIF, å sin sida ansåg att ansvaret för 
prioriteringar är otydligt samtidigt som läkemedelsföretagen 
har del i det. Det behövs öppnare prioriteringar. Blanck visade 
förståelse för att hemliga prisavtal sticker i ögonen, men vidhöll 
att det är en villfarelse att läkemedelsindustrin vill ta ut så höga 
priser som möjligt.

Per Carlsson, Prioriteringscentrum, presenterade tanken 
med ett nationellt organ – inkluderande landsting och stat 
– för de allra svåraste prioriteringarna. För att skapa hållbara 
beslut krävs det enighet mellan olika aktörer.

Stefan Back, Landstinget Gävleborg
Anders Blanck, LIF (Läkemedelsindustriföreningen)
Niklas Hedberg, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
Jan Liliemark, SBU med ett uppdrag för SKL (Sveriges kommuner och landsting)
Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Per Carlsson, Prioriteringscentrum
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Vem har och tar ansvar för prioriteringarna – politik eller profession?
Eli Feiring, Universitetet i Oslo, gav en inledande bild av 
prioriteringsläget i Norge: politiken ansvarar för att de etiska 
principerna tas till vara, diskuterar stora frågor och står för 
den horisontella prioriteringen. Men, prioriteringar bör 
ändå ses som allas ansvar: det gäller ”bara” att klargöra vem 
- politik, profession eller andra grupperingar - som ansvarar 
för vad.

– Det är dock ett politiskt ansvar att lyfta frågor ”underifrån” 
till rätt nivå för att finna lösningar, konstaterade Eli Feiring.
Hur ser det då ut i Sverige? Flera av debattörerna var överens 
om att de stora frågorna bör beslutas av politiker – vilket inte 
är detsamma att så sker: 

– Rusta, utbilda er och ta fram ert mod, löd Ralph Harlids, 
Västra Götalandsregionen, uppmaning till politiken, samti-
digt som han konstaterade att tjänstemännen har stort ansvar 
för att politikerna ska få rätt beslutsunderlag. 

– Prioritering handlar om makt, som ändå inte känns så 
eftersträvansvärd när det kommer till ransonering. Men det 
är politikerna som ska säga vad som ska göras, professionen hur.
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening, ser ändå 
gärna att politiken säger ifrån vad som inte ska göras, men 
fick mothugg: det är just det som är professionens kompe-
tens – att ta bort det som är lägst prioriterat.
Trots positiv enighet om den etiska plattformen för priorite-
ringar, luftades åsikten att den ändå inte riktigt gäller.

– Politiker försöker snarare utreda sig ur dilemman, 
uttryckte Anna-Lena Sörensson, riksdagsledamot. 
Kerstin Nilsson, Svenska Läkarsällskapet, efterlyste en 
gemensam grund med kraftfull styrning och legitimitet 
riktad åt både politik och profession, trots att det kan  
innebära kompromisser. 

Eli Feiring, Universitet i Oslo
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening
Kerstin Nilsson, Svenska Läkaresällskapet
Anna-Lena Sörensson, riksdagsledamot
Ralph Harlid, Västra Götalandsregionen
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Vi har gjort ett prioriteringsarbete
Under konferensen beskrevs flera praktiska erfarenheter av 
att genomföra prioriteringsarbeten. Ett av de landsting som 
gjort en prioriteringsresa är Landstinget Gävleborg. Annette 
Nordlund, arbetsterapeut och Marie Bergsten, vårdenhetschef 
höll i det länsövergripande prioriteringsarbetet. Bakgrunden 
till arbetet var en sammanslagning av rehabiliteringen vid de 
tre större sjukhusen i länet - Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. 
I samband med sammanslagningen blev behovet av gemen-
samma prioriteringar för yrkesgrupperna dietister, arbets-
terapeuter, sjukgymnaster och logopeder tydligt. Detta för 
att kunna ge likvärdig vård till patienterna men också för att 
hitta ett gemensamt arbetssätt för prioritering till bedömning 
och behandling i vardagen. Arbetsgruppen tog hjälp av den 
Nationella modellen för öppna prioriteringar i sitt arbete och 
fick metodstöd av Prioriteringscentrum. Väl i mål fanns en 
länsgemensam bild av hur man genomför prioriteringar och 
ett tydligt kliniskt stöd för beslut och behandling i form av ett 
antal prioriteringslistor. 

Läs gärna artikeln i Gefle Dagblad om Rehabliteringens 
prioriteringsarbete. Fler pressklipp hittar du på sidan här 
bredvid.

Övriga medverkande vid session J: Vi har gjort ett priorite-
ringsarbete var Agneta Tinnert, Sofia Erlandsson, Landstinget 
Kalmar län och Rune Johansson, Västra Götalandsregionen.

De ger lika vård i länet - Gefle Dagblad

Marie Bergsten och Annette Nordlund, 
Landstinget Gävleborg

http://gd.se/nyheter/sjukvard/1.6404316-de-ger-lika-vard-i-lanet
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Pressklipp

Vilken vård bör vi betala för själva? - Arbetarbladet

För vissa blir vården en extrem diversehandel - Gefle Dagblad

Patienten i centrum lönar sig - Gefle Dagblad

Stora ojämlikheter i svensk sjukvård - Helahalsingland.se

”Lyssna på patienten så ökar hälsan” - Vardforbundet.se

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.6404229-vilken-vard-bor-vi-betala-for-sjalva-
http://gd.se/ledare/debatt/1.6403946-for-vissa-blir-varden-en-extrem-diversehandel
http://gd.se/nyheter/sjukvard/1.6404322-patienten-i-centrum-lonar-sig
http://helahalsingland.se/halsingland/1.6407758-stora-ojamlikheter-i-svensk-sjukvard
https://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2013/Oktober/Pa-prioriteringskonferensen-stalls-fragan-Hur-ska-vi-har-rad-med-vard/
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Presentationer måndag 21 oktober
Äldreomsorgen – den framtida utmaningen
Annelie Nordström, Kommunal

Prioriteringar i vår omvärld
How are health care systems affected in times of austerity
– Any signs of systematic rationing to avoid inequalities?
Richard Saltman, Emory University, USA
Priority setting in German health care. Is the Swedish model transferable?
Heiner Raspe, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Tyskland

Session A. Vetenskap, erfarenhet och tyckande – vilket faktaunderlag bör användas för beslut och riktlinjer? 
Hans Starkhammar, Regionalt cancercentrum sydöst,
Morten Sager, Göteborgs universitet

Session B. Att forma en verksamhet med patienters perspektiv
Lasse Einarsson, Riksrevisionen, Elisabeth Wallenius, Riksförbundet
Sällsynta diagnoser, Johan Assarsson, Patientmaktutredningen

Session C. Hur kan öppna prioriteringar bli en naturlig del i landstingens styrprocesser? 
Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting, Bo Hallin, Västra Götalandsregionen,
Ann Fjellner, Stockholms läns landsting, Lena Lundgren, Landstinget i Östergötland

Session D. Vårdteam och personcentrerad vård vid prioriteringar
Annette Nygårdh, Högskolan i Jönköping, Kerstin Dudas, Göteborgs universitet

Session E. Egenansvar för vård – vad tycker du?
Gustav Tinghög

Session F. Vad är samhället villigt att betala för hälsa?
Lars Sandman, Prioriteringscentrum, Mikael Svensson, Karlstad universitet

Session G. Patientens rättigheter och fria rörlighet i EU – vem betalar för vad?
Labeata Shala, Försäkringskassan, Mats Eriksson, Region Halland/SKL
Maria Nilsson, Socialdepartementet

http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517505/AnnelieNordstrm-ldreomsorgen.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517506/SaltmanGavlePrioritySettingConference21Oct20134.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517507/RaspePrioritisationTransferability1013.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517508/HansStarkhammar-sessionA.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517512/LasseEinarsson-sessionB.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517510/ElisabethWallenius-sessionB.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517511/JohanAssarsson-patientmaktutredningen-sessionB.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517525/SusanneWaldau-sessionC.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517514/BoHallin-sessionC.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517513/AnnFjellner-sessionC.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517524/LenaLundgren-sessionC.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517526/AnetteNygrdh-sessionD.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517527/KerstinDudas-sessionD.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517528/LarsSandman-sessionF.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517529/MikaelSvensson-sessionF.pdf
http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/konferenser/prioriteringskonferensen-2013/presentationer/1.517531/LabeataShala_Sjundenationellaprioriteringskonferensen.pdf
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Presentationer tisdag 22 oktober
Nya dyra läkemedel – var ligger prioriteringsansvaret?
Jan Liliemark, SBU, Stefan Back, Landstinget Gävleborg, Anders Blanck, LIF,
Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Niklas Hedberg, TLV,
Per Carlsson, Prioriteringscentrum

Leder prioriteringar till en mer jämlik vård?
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Stafetten går vidare
Värdskapet för Nationella prioriteringskonferensen går har nu gått vidare till ett nytt landsting. 2011 lämnade 
Landstinget Västmanland över stafettpinnen till Landstinget Gävleborg som då fick uppdraget att tillsammans 
med Prioriteringscentrum arrangera den sjunde upplagan av konferensen. Näst på tur står Landstinget 
Östergötland. Årets konferens avslutades med att Tommy Berger lämnade över värdskapet till Lasse Pettersson 
som tog emot och välkomnade till Östergötland 2015.

Lasse Pettersson, Landstinget Östergötland på 
väg för att ta emot den symboliska stafettpinnen 
från Tommy Berger, Landstinget Gävleborg


