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En plattform för framtiden 

Den fjärde nationella prioriterings-
konferensen blev precis vad vi på 
PrioriteringsCentrum hade hoppats 
på: ett forum för utbyte av kunskap 
och en arena för debatt och dialog.

Vi vet att många deltagare särskilt uppskat
tade den livliga kommunikationen under de 
parallella diskussionstorg som genomfördes 
under de båda dagarna. En höjdpunkt för 
vår egen del var möjligheten att inför publik 

presentera rapporten ’Vårdens alltför 
svåra val’ och även få tillfälle att föra 

en dialog kring innehållet i en 
mindre grupp.

I samband med 
detta aktualisera
des det faktum att 

vi som arbetar 
med priori
teringsfrågor 

ständigt måste reflektera över målet för vårt 
arbete. Av den anledningen är följande rader 
ur Prioriteringspropositionen (96/97:60) värda 
att hålla i minnet: 

”För att befolkningen skall ha högt förtro
ende för vården måste prioriteringsgrunderna 
diskuteras öppet och de värderingar som styr 
såväl tillgången till vård som de prioriterings
beslut som fattas måste kunna delas av flerta

let i befolkningen för att kunna uppfattas som 
rimliga och rättfärdiga.”

För de som håller med om resonemanget 
står det klart att hälso och sjukvården måste 
skaffa de verktyg som behövs för att upp
rätta en dialog med allmänheten kring pri
oriteringar. Jag är övertygad om att arbetet 
hos statliga organisationer och sjukvårdshu
vudmännen kommit mycket längre än idag 
vid nästa nationella prioriteringskonferens 
i Malmö år 2009. Vi som har förmånen att 
arbeta med dessa frågor har en intressant tid 
framför oss.

Avslutningsvis vill jag tacka alla personer 
och organisationer som medverkat i plane
ring och genomförandet av konferensen. Ett 
särskilt stort tack går till vår medarrangör 
Örebro läns landsting.

per c arl sson

prioriteringscentrum

”För att befolkningen  
skall ha högt förtroende 

för vården måste 
prioriteringsgrunderna 

diskuteras öppet…”
prioriteringspropositionen
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Prioriteringskonferensens första ta-
lare Göran Tomson forskar bland an-
nat om hälsosystem i tredje världen. 
Med hjälp av statistik om hälsan och 
hälso- och sjukvårdsutgifter i värl-
den gav han konferensdeltagarna en 
bild av hur ojämnt fördelade världens 
sjukvårdsresurser är idag.

Trots att hälsoläget i världen har genomgått 
stora förbättringar under de senaste decen
nierna finns det fortfarande många länder, 
med mycket stor sjukdomsbörda där hälso 
och sjukvårdsresurserna är ytterst knappa. 
Särskilt stora är problemen i Afrika, söder om 
Sahara.

– Idag är barnadödligheten i Nairobis slum 
ungefär lika stor som den var i Stockholm i 
slutet av 1800talet, sade Göran Tomson. Den 
formidabla uppgift som ligger framför oss är 
att se till att alla världens barn ska kunna se 
fram mot ett långt, rikt och hälsosamt liv.

Insatser på samhällsnivå
För att kunna upprätthålla en god hälsa i ett 
land är insatser på samhällsnivå nödvändiga. 
Göran Tomsons pekade bland annat ut föl
jande:

Hälso och sjukvårdsproblemen måste lösas •	
på systemnivå, och här spelar vårdpersona
len en nyckelroll. Fler måste utbildas och 
incitament måste skapas för att få dem 

att stanna kvar i de länder där behoven är 
störst; detta gäller personal på alla utbild
ningsnivåer – från specialistläkare till till 
exempel förlossningspersonal med kort 
utbildning.
Satsningar på enbart hälso och sjukvård •	
räcker inte, utan insatser på samhällsnivå 
är nödvändiga för att upprätta god hälsa i 
ett land. En av de viktigaste uppgifterna är 
att stärka kvinnornas ställning; värdet av 
detta illustreras bland annat av den bety
delse woman empowerment haft för hiv/
aidsbekämpningen i Afrika.
Bland infektionssjukdomar får malaria, •	
tuberkulos och hiv/aids stor uppmärk
samhet medan lunginflammation – den 
infektionssjukdom som bland barn skör
dar flest offer sett ur ett globalt perspektiv 
tillsammans med diarré – har en tendens 
att komma i skymundan.

Ett problem som är okänt för många i väst är 
så kallad iatrogenic poverty – fattigdom som 

L ÄNK AR
Worldmapper 
Tillståndet i världen visas i form av bearbe-
tade världskartor: www.worldmapper.org

Gapminder
Interaktiva diagram som bl.a. visar statistik 
om global utveckling: www.gapminder.org

Världsinfektionsfonden
En insamlingsstiftelse till stöd för forskning 
kring fattigdomens infektionssjukdomar: 
www.vif.se

”Improvements in the 
health of the people of 

Africa and the health of 
women are key indicators 

of the performance of who”
dr m argare t chan,  

chef för who

”OECD-länderna som världskroppens svällande 
bukar och Afrika som dess blindtarm”. Så beskrev 
Göran Tomson denna bild från www.worldmapper.
org där ländernas yta visas i relation till de 
offentliga hälso- och sjukvårdsutgifterna. I vissa 
länder kommer kostnaderna per capita inte upp till 
det minimala beloppet för basal sjukvård, cirka 250 
kronor per person och år, något som ska jämföras 
med de svenska utgifterna på cirka 33 000 kronor per 
person och år.

Den ojämlika hälsan i världen 
– skulle man kunna prioritera annorlunda?
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…ser världen ut så här.
 World Mapper, Public Health Spending

World Mapper, Public Health Spending



5

Göran Tomson är professor i Internationell 
hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutio-
nen för Folkhälsovetenskap Karolinska Insti-
tutet och forskar bl.a. kring hälsosystem i 
tredje världen. Sedan 1995 är han styrelse-
medlem i Världsinfektionsfonden samt 
medlem i Världshälsoorganisationens Expert 
Advisory Panel Drug Policy and Manage-
ment. Han är dessutom styrelsemedlem i 
Världsinfektionsfonden, KIs Public and Inter-
national Health network och i den veten-
skapliga styrgruppen för Alliance for Health 
Policy and Systems Research WHO.

Ti
lls

tå
nd

et
 i v

är
ld

en
 o

ch
 i S

ve
rig

e.
 P

ol
iti

sk
a 

vi
si

on
er

ett resultat av höga avgifter för sjukvård.
– Kina genomgår en ekonomisk tillväxt 

utan motstycke, men samtidigt finns det 500 
miljoner människor på landsbygden som inte 
har någon sjukförsäkring. Idag är sjukdom och 
höga sjukvårdsavgifter den vanligaste orsaken 
till fattigdom, sade Göran Tomson. 



Kjell Asplund använde sig av data från 
olika studier för att visa att mycket 
arbete återstår innan verklig jämlik-
het uppnåtts inom det svenska hälso- 
och sjukvårdssystemet, oavsett t.ex. 
bostadsort, kön eller födelseland.

Inom debatten om prioriteringsfrågor foku
serar många aktörer på den framtida utveck
lingen, trots att att det redan idag föreligger 
orättvisor inom hälso och sjukvården som 
strider mot de politiska intentionerna. Kjell 
Asplund demonstrerade detta med hjälp av 
data från såväl regionala som nationella forsk
ningsstudier.

– Olika sjukdomar bidrar olika mycket till 
ojämlikheten, sade Kjell Asplund och pekade 
ut att tjocktarmscancer är en ”jämlik sjuk
dom” medan när det gäller till exempel alko
holism finns det stora skillnader beroende på 
bland annat socioekonomisk status och köns
tillhörighet.

Ett diagram från de så kallade Monicaun
dersökningarna i norra Sverige visar hur ande
len rökare skiljer sig mellan grupper med olika 
utbildningsbakgrund. Ett liknande mönster 
går igen när det gäller matvanor, fysisk akti
vitet, övervikt etc.

– Vad man än mäter så finns de här mycket 
tydliga socioekonomiska skillnaderna när det 

gäller livsstilsfaktorer, sade Kjell Asplund.
Efter att ha demonstrerat att ”ohälsan är 
social” tog Kjell Asplund upp nästa frågeställ
ning: hur ligger det till med den sjukvård som 
erbjuds? Även här kunde han exemplifiera med 
forskningsresultat som pekar på ojämlikhet. 
Till exempel skiljer sig antalet psykiatriker per 
100 000 invånare markant mellan Stockholm 

Hur jämlik är hälsan i Sverige?

Kjell Asplund är sedan 2004 generaldirektör 
för Socialstyrelsen. Han var tidigare profes-
sor i internmedicin vid Norrlands universi-
tetssjukhus, och har även varit styrelseordfö-
rande i SBU (Statens Beredning för Medicinsk 
Utvärdering) 1997–2002.
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Prioritera för bättre hälsa?
Karin Johansson reflekterade över 
den nya regeringens syn på priori-
teringsbeslut inom sjukvården, och 
anknöt till innehållet i den nationella 
strategin för god vård.

– Man kan fråga sig om effektivitet handlar 
om etik? Som vi ser det: definitivt. 

Med de orden inledde Karin Johansson 
sitt anförande. 

– Om vi inte förvaltar våra resurser väl blir 
möjligheterna att vara solidarisk lite mindre, 

sade hon och gav en snabb sammanfattning 
av innehållet i regeringens nationella strategi 
för god vård. Denna omfattar bland annat 
utökade resurser, förändringar i ersättnings
systemet, satsning på kvalitetsregister, bättre 
användning av IT inom vården samt journaler 
som följer med patienten genom vårdkedjan. 

Därefter ref lekterade Karin Johansson 
över prioriteringsbeslut inom sjukvården, 
något som praktiserats ”sedan Florence Nigh
tingales dagar”:

– Behovet av prioriteringar blir än tydli

– Konferenser som denna är viktiga för att hålla det fortgående samtalet 
om dessa svåra och angelägna frågor vid liv, sade Karin Johansson, 
statssekreterare vid Socialdepartementet.
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– Regeringen, myndigheter som Socialstyrelsen, 
landsting, kommuner, patientföreningar – vi är alla 
delar i ett system. Det är utmärkt att vi kommer 
samman på ett sätt så vi kan ta del av varandras 
perspektiv, sa Kjell Asplund, generaldirektör på 
Socialstyrelsen.
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och sydöstra Sverige. Andra belägg på ojäm
likhet är att kvinnor får vänta något längre vid 
kataraktoperationer samt att personer födda 
utomlands inte behandlas med statiner efter 
hjärtinfarkt i lika stor utsträckning som per
soner födda inom landet.

Avslutningsvis redovisade Kjell Asplund en 
lista med möjliga åtgärder för att reducera eller 
eliminera den ojämlikhet som föreligger:

Skapa tydliga riktlinjer, inklusive öppna •	
prioriteringar, som är gemensamma för 
hela landet
Utarbeta kvalitetsindikatorer som gör det •	
möjligt att göra öppna jämförelser mellan 
till exempel kön, socioekonomiska grupper, 
olika landsting och regioner.
Utföra fördjupade dataanalyser där man till •	
exempel kopplar ihop register och ”gräver 
fram” information om olikheter i vården. 
Genomföra lokal revision, eventuellt i sam•	
arbete med Socialstyrelsen, för att till exem
pel se hur ett enskilt landsting ligger till där 

man försöker spåra problem kopplade till 
exempelvis särskilda sjukhus eller patient
grupper. I detta sammanhang är det viktigt 
att undersöka hela vårdkedjan. Om ett län 
till exempel har hög dödlighet i hjärtinfarkt 
måste hela vårdkedjan granskas – ambu
lans, akutmottagning, eftervård osv.

Kjell Asplund ställer sig inte främmande till 
att även ekonomiska styrmedel kan bli aktu
ella i framtiden. De sjukvårdsenheter som till 
exempel kan redovisa att det inte finns några 
socioekonomiska skillnader skulle då kunna 
belönas för att de inte diskriminerar. 

Prioritera för bättre hälsa?
gare i tider då skillnaden mellan tillgängliga 
resurser och patienternas behov av och önsk
ningar om vård och omsorg ökar, sade hon 
och gjorde därefter en återblick på priorite
ringsarbetet – från den utredning som initie
rades 1992 till Socialstyrelsens rapport i juni 
2007.

Prioriteringar viktig fråga
– Här står vi alltså idag. För mig som stats
sekreterare på Socialdepartementet och som 
kristdemokrat är prioriteringsfrågorna själv
fallet av mycket stor vikt, menade Karin 

Johansson. Hon påpekade att det var Jerzy 
Einhorn (kd) som ledde den ursprungliga 
prioriteringsutredningen i början av 1990
talet och tillade:

– Medicinska prioriteringar är en fråga 
som vi kristdemokrater ständigt bär med oss.

Karin Johansson talade avslutningsvis om 
framtidens utmaningar: den demografiska 
utvecklingen, de medicinska framstegen som 
fördyrar etc. Hon anknöt även till det i medi
erna uppmärksammade fallet om den kost
nadskrävande behandlingen av en pojke med 
Hunters sjukdom.

– Beslut som dessa är inte lätta, icke desto 
mindre är det vår uppgift att fatta dem, sade 
Karin Johansson, som följer utvecklingen av 
och diskussionen om prioriteringsfrågor med 
stort intresse. 

Karin Johansson (kd) är statssekreterare vid 
Socialdepartementet. Hon har tidigare arbe-
tat bland annat som sakkunnig på regerings-
kansliet och som näringslivsledare inom 
IT-branschen.

Veckan efter Prioriteringskonferensen publi-
cerade Socialstyrelsen rapporten ’Öppna 
jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvali-
tet och effektivitet’. Den kan laddas ner från 
www.socialstyrelsen.se, artikelnummer 
2007-131-41. Kjell Asplunds föreläsning i 
Örebro omfattade inte material från rappor-
ten, men innehållet är intressant för den som 
är engagerad i den här typen av frågor.
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Med tanke på att riksdagens riktlin-
jer är svåra att tolka och omsätta i 
praktiken och att de är relativt okän-
da vore det angeläget att de klargörs 
och diskuteras mycket mer. Det sa Per 
Carlsson när han introducerade rap-
porten ’Vårdens alltför svåra val’.

Per Carlsson tog avstamp i mitten av 1990
talet då prioriteringsutredningen publicerade 
sitt slutbetänkande ’Vårdens svåra val (SOU 
1995:5) och riksdagen fattade beslut om prio
riteringar inom hälso och sjukvården (1997).

– När riksdagens beslut första gången 
följdes upp av prioriteringsdelegationen så 
konstaterades att tankesättet rörande öppna 
prioriteringar fått ett visst genomslag, men att 
det var mycket kvar att göra, sade Per Carls
son och fortsatte:

– När Riksrevisionen tittade på riktlinjerna 
för prioritering år 2004 och granskade statens 
roll så konstaterade man att riktlinjerna fått en 
undanskymd roll i den statliga styrningen av 
hälso och sjukvården. Därför föreslog Riks
revisionen att regeringen bör vidta åtgärder för 
att utveckla de här riktlinjerna. 

Resultatet blev att regeringen år 2005 
gav Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra 
en utredning. Inom ramen för denna har 
PrioriteringsCentrum tagit fram rapporten 
’Vårdens alltför svåra val. Kartläggning av 
prioriteringsarbete och analys av riksdagens 
principer och riktlinjer för prioriteringar i 
hälso och sjukvården’.

PrioriteringsCentrums uppdrag omfattade 
två uppgifter: 
1.  Att kartlägga på vilket sätt de centrala 

aktörerna arbetar med prioriteringar och 
att utvärdera hur väl detta överensstämmer 
med intentionerna i riksdagens beslut.

2.  Att föreslå förändringar och förtydliganden 
av riktlinjerna. 

Först analyserades riksdagens intentioner 
såsom de förmedlas i de ’tunga’ dokumenten, 
det vill säga ’Vårdens svåra val’ 1995, priorite
ringspropositionen 1996 och Socialutskottets 
betänkande 1997. Sedan gjordes en litteratur
genomgång (inklusive en internationell jäm
förelse), en etisk analys samt en intervjustu

die som omfattade intervjuer med politiker, 
tjänstemän och vårdchefer på olika nivåer 
samt även personal i vården. Totalt intervjua
des 155 personer.

Negativa observationer
Bland observationer och slutsatser på den 
negativa sidan märks bland annat följande:
–  Det föreligger få exempel på öppna priori

teringar.
–  Det saknas politiska strategier för att ta itu 

med frågorna.
– Kommunerna känner sig inte berörda.
–  I praktiken är det vanligtvis sjukvårdsperso

nalen som får ta ansvaret – på ett individu
ellt plan. Personalen är dock ofta okunnig 
om de etiska principerna.

–  Medborgarna är inte alls engagerade.

Positiva observationer
Bland observationer och slutsatser på den 
positiva sidan märks bland annat följande:
+  Staten är föregångare (Socialstyrelsen, Läke

medelsförmånsnämnden). Den svenska 
modellen är världsunik och båda myndig
heternas prioriteringsarbete har fått inter
nationell uppmärksamhet.

+  På regional nivå går utvecklingen mot ett 
ökat samarbete, framför allt kopplat till 
kunskapsstyrning.

+  Det finns en bred uppslutning kring en natio
nell modell för vertikala prioriteringar.

+  Flera lokala och regionala projekt kring ver
tikala prioriteringar har genomförts.

Så har riktlinjerna tolkats och förverkligats

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen  
i december 2005:

Kartlägga hur huvudmännen arbetar med • 
prioriteringar.
Utvärdera om det överensstämmer med • 
riksdagens intentioner.
Analysera problem och överväga behov • 
förändring.
Ta ställning till behov av fortlöpande • 
uppföljning.
Undersöka förutsättningar följa • 
prioriteringsarbetet ur genusperspektiv.

PrioriteringsCentrum publicerade på upp-
drag av Socialstyrelsen rapporten ’Vårdens 
alltför svåra val’ i mars 2007 . Socialstyrel-
sens analys och slutsatser sammanfattades i 
skrivelsen ’Prioriteringar i hälso och sjukvår-
den’. De båda dokumenten presenterades för 
Socialdepartementet i juni 2007.
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+  Vårdyrkesförbund och handikapporganisa
tioner är aktiva – en viktig signal till den 
politiska nivån.

Per Carlsson menade att det är så som läget 
som läget ser ut idag och fortsatte:

– Om man går över till verktygen och hur 
man ska komma vidare med principer och 
riktlinjer kan man grovt säga att riktlinjerna 
är kända på ledningsnivå. De flesta tycker att 
de är rimliga i teorin men det förefaller svårt 
att använda dem i praktiken.

Synen på prioriteringsgrupperna uppfat
tade utredarna som mycket splittrad:

– Grovt sett kan man säga att hälften säger 
att de är funktionella och används i det dag
liga arbetet, medan den andra hälften förkas
tar prioriteringsgrupperna som oanvändbara, 
orimliga och motsägelsefulla, sade Per Carls
son som menade att det krävs en klargörande 
diskussion kring inställningen till dem. 

– Även när det gäller mallar och kriterier 
varierar tolkningen mellan ytterligheterna: 
vissa hävdar att varje enskilt fall är unikt och 
därför kan inga kriterier styra, andra att det 
inte går att leva utan kriterier och riktlinjer 
eftersom vården annars blir ojämlik.

Per Carlssons sammanfattande slutsats var 
att det krävs förtydliganden i de nuvarande 
riktlinjerna och etiska principerna. För att 
reaktivera hela tanken med riksdagens rikt
linjer måste även andra åtgärder till, exempel
vis utbildning. 

Per Carlsson är chef för PrioriteringsCentrum 
samt professor vid Linköpings universitet 
med placering vid Centrum för utvärdering 
av medicinsk teknologi. Hans akademiska 
inriktning är hälsoekonomi, utvärdering av 
medicinska metoder och evidensbaserad 
hälso- och sjukvård.

– De flesta tycker att riktlinjerna är rimliga i teorin, 
men det förefaller svårt att använda dem i 
praktiken, menar Per Carlsson.

HÄR HIT TAR DU DOKUMENTEN:
Rapporten ’Vårdens allför svåra val’:  
http://e.lio.se/prioriteringscentrum

På Regeringens webbplats, www.regeringen.
se finns följande för nedladdning:

Rapporten ’Vårdens svåra val’.  • 
Sök SOU 1995:5.

Regeringspropositionen ’Prioriteringar • 
inom hälso- och sjukvården’. Sök proposi-
tion 1996/97:60. 

Socialutskottets betänkande. Sök • 
1996/97:SoU14.
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Per-Erik Liss gick igenom det förslag 
till en reviderad etisk plattform som 
ingår i ’Vårdens alltför svåra val’. 
Bland annat föreslår utredarna att 
en allmän ansvarsprincip införs.

– Här finns en sorts hierarki och man bör 
starta med att klargöra värdegrunden. Där
efter är det dags att sätta ihop begreppen, 
och då vet vi också vilka fakta vi ska grunda 
våra beslut på, reflekterade PerErik Liss, och 
övergick sedan till en kritik av den nuvarande 
etiska plattformen som kan sammanfattas:

Rangordningen mellan principerna är för •	
kategorisk. Ett friare, mer flexibelt sätt att 
handskas med principerna bör tas fram 
eftersom de i praktiken kan komma i kon
flikt med varandra. Situationen bör kunna 
avgöra i enskilda fall.
Människovärdesprincipen är oklar när det •	
gäller tanken om ’samma rätt’ – rätt till vad?
Behovsbegreppet är begränsat. Graden av •	
lidande också ska kunna avgöra, inte bara 
sjukdomens och skadans svårighetsgrad.
Tillämpningen av kostnadseffektivitets•	
principen skulle kunna vidgas.
Det saknas en princip som gör det möjligt •	
att väga in egenansvar.

Den nya plattformen
I förslaget till reviderad plattform ingår fem 
separata principer, där människovärdesprinci
pen går före de andra. De övriga fyra föreslås 
få samma status.

1. Människovärdesprincipen: Alla männis
kor har samma rätt till förutsättningar för att 
kunna leva ett gott liv. Alla människor har 
samma rätt till respekt för sin värdighet.
2. Behovsprincipen: Nytt är att svårighetsgra
den ska bedömas efter lidandets svårighets
grad. Det är alltså sjukdomens eller skadans 
konsekvens för individen som ska vara vägle
dande när man avgör svårigheten.
3. Solidaritetsprincipen: Eftersom behovs 
och solidaritetsprinciperna kan komma i 
konflikt har de delats upp. Ett tillägg är att 
verksamma åtgärder för att bedöma behov hos 
alla människor bör ges en hög rangordning – 
även behov utan symtom. 
4. Kostnadseffektivitetsprincipen: Vid val 
mellan åtgärder mot olika typer av ohälsa bör 
man i första hand välja det som är mest kost
nadseffektivt. Resonemanget om rimlighet 
är alltså struket. Tillämpningen vidgas till att 
gälla val mellan olika sjukdomar, skador och 
lidanden.

5. Den allmänna ansvarsprincipen: Alla 
människor bör betraktas som ansvariga för 
sina handlingar utifrån de individuella förut
sättningarna.

På egen risk
PerErik Liss avslutade med en fördjupning 
om den nya ansvarsprincipen, som kan delas 
upp i ansvaret för den egna vården och ansva
ret för den egna hälsan. Det är ansvar för den 
egna vården som kan tänkas spela störst roll. 
Tillämpning av ansvar för den egna hälsan 
kommer knappast bli aktuell.

– Som ni förstår är det en ganska kontro
versiell ståndpunkt att den som medvetet har 
förstört sin hälsa får en lägre rangordning. 
Därför är det oerhört viktigt att man ställer 
vissa krav för att man överhuvudtaget ska till
lämpa ansvarsprincipen, sade PerErik Liss, 
och nämnde att det kausala sambandet måste 
vara tydligt klarlagt samt att det ska röra sig om 
ett verkligt onödigt risktagande. 

– Det är viktigt att personen är rustad för 
att kunna ta sitt ansvar om vi lägger på perso
nen ett ansvar. Det ger en ytterligare tillämp
ning av ansvarsprincipen: hälso och sjukvår
den bör skapa förutsättningar för att individen 
skall kunna utöva sitt ansvar för hälsan respek
tive vården. 

Den etiska plattformen på nytt

Tillämpning av ansvar för den egna hälsan kommer 
knappast att bli aktuell, menade Per-Erik Liss. 

Per-Erik Liss är rådgivare i etik vid Priorite-
ringsCentrum och tidigare professor i filosofi 
vid Institutionen för hälsa och samhälle vid 
Linköpings universitet. 
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Socialstyrelsens förslag till regeringen

Jan Larsson konstaterade att Priori-
teringsCentrums rapport ’Vårdens 
alltför svåra val’ har utgjort ett vär-
defullt underlag för Socialstyrelsen. 
Men när det gällde rapportens reso-
nemang om egenansvar reste han 
vissa invändningar.

– Rapporten är ett fantastiskt gediget, omfat
tande, djuplodande arbete, fullt med intres
santa resonemang och analyser som utgör ett 
väldigt bra underlag för oss på Socialstyrelsen 
när vi ska komma med egna slutsatser och 
göra egna bedömningar, sade Jan Larsson från 
Socialstyrelsen. 

Jan Larsson konstaterade bland annat att 
rapporten blottlägger ”att det är lång väg kvar 
innan det finns öppna prioriteringar värda 
namnet ute i hälso och sjukvården”.

– Det finns många hinder på vägen, det 
finns mycket okunskap och det finns många 

frågetecken att räta ut. Inte minst tycks det 
vara så att riktlinjer och principer är svårtol
kade och inte fullt ut harmonierar med varan
dra, vilket gör att det uppstår brister i logiken, 
sade Jan Larsson. 

Eget ansvar
Diskussionen om principerna för individens 
ansvar för sin egen hälsa hade han funnit 
mycket intressant:

– Det är tilltalande att man resonerar om 
människor som fria kapabla, aktiva subjekt 
istället för att alltid se på befolkningen och 
på patienterna som passiva objekt.

Men samtidigt påpekade han att tillämp
ningen av ansvarsprinciper skapar en svår
hanterad gränsdragningsproblematik. Ska till 
exempel badminton definieras som ”onödigt 
och medvetet risktagande” för en medelålders 
motionär som sliter av hälsenan?

– Dessutom vet vi ju att när det gäller all
männa riskbeteenden som har med livsstil att 
göra – rökning, matvanor, motion etc – så är 
sådant väldigt starkt socialt skiktat. Risken 
är stor att framtagande av en ansvarsprincip 
skulle bidra till ytterligare social skiktning.

– Däremot utläser vi ur PrioriteringsCen
trums ansvarsprincip en önskan om att hitta 
sätt att begränsa det offentliga åtagandet, fort
satte Jan Larsson och tog upp bekostandet av 
glasögon som exempel.

– Det finns mängder av andra områ
den där vi skulle kunna göra samma typ av 
begränsning. Det gäller att hitta vedertagna, 
acceptabla och transparenta principer för hur 
man kan göra det. Den ambitionen ställer vi 

oss helt bakom även om vi inte tror att det blir 
lätt att skapa sådana riktlinjer.

Efter att ha summerat Socialstyrelsens 
förslag (se ruta nedan) avslutade Jan Lars
son med att berätta att rapporten hade tagits 
emot med stort intresse av Socialdepartemen
tet, men han avstod från att bedöma vad rap
porten kommer att leda till i form av politisk 
handling. 

Jan Larsson är biträdande enhetschef vid 
Socialstyrelsens enhet för Nationella riktlin-
jer. Han har varit projektledare för det För-
säkringsmedicinska beslutsstöd som gäller 
från oktober 2007. 

Socialstyrelsens förslag

Socialstyrelsen föreslår
att en översyn och omarbetning av • 
rådande principer för prioritering inom 
hälso- och sjukvården görs
att en princip som ger vägledning • 
avseende begränsningar i det offentliga 
åtagandet bör utredas och övervägas 
att kostnadseffektivitetsprincipen skärps • 
och ges ett vidare applikationsområde.
att de fyra prioriteringsgrupperna utgår • 
alternativt omarbetas kraftigt
att lokala/regionala styrsystem – i form av • 
bl.a. kompetenscentra – etableras och 
utvecklas
att utvecklingen vad gäller prioriteringar • 
inom hälso- och sjukvården kontinuerligt, 
gärna vartannat år, följs upp.

– Rapporten ’Vårdens alltför svåra val’ visar  
att det är lång väg kvar innan det finns öppna 
prioriteringar värda namnet ute i hälso- och 
sjukvården, konstaterade Jan Larsson.
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Så samspelar forskning och verksamhet  
om prioriteringar i Kanada

Craig Mitton från Kanada presente-
rade erfarenheter av PBMA (Program 
Budgeting and Marginal Analysis) – 
ett verktyg som hjälper beslutsfat-
tare att göra rätt val när resurserna 
är begränsade. 

Kanada ligger på femte plats i oecdländer
nas topplista för hälso och sjukvårdsutgifter. 
Prognoser pekar på att vården kommer att 
sluka 70 procent av landets offentliga utgifter 
inom ett decennium.

Landet är uppdelat i tio regionala hälso
vårdssystem som vart och ett styrs relativt 

oberoende av de andra. Resurstilldelningen 
har hittills skett på historisk grund, det vill 
säga år för år har man skjutit till ungefär lika 
mycket som året dessförinnan. De ekono
miska utvärderingarna har varit begränsade. 

Dock har vissa initiativ skett för att intro
ducera resurstilldelningsmetoder som baseras 
på nationalekonomi och etik – ett sådant är 
pbma (se faktaruta). Craig Mitton gav exem
pel på erfarenheter från ett projekt som pågår 
sedan två år inom Vancouver Island Health 
Authority i samarbete med forskare vid Uni
versity of British Columbia. 

Syftet har varit att engagera sjukvårdsor
ganisationer (inklusive ansvariga läkare), att 
utforma transparenta och evidensbaserade 
processer, att skapa större förståelse kring 
behovet att göra aktiva val och att skapa en 
starkare förankring av de prioriteringsbeslut 
som fattas. Faktorer som Craig Mitton pekar 
ut som viktiga för att lyckas med pbma är bl.a. 
tydligt ledarskap och god kommunikation på 
alla nivåer. 

PBMA – ett välbeprövat koncept

PBMA är ett verktyg för prioriteringar som 
har använts inom sjuk- och hälsovårdsorgani-
sationer sedan 1970-talet i bl.a. Storbritan-
nien, Australien och Kanada. 

De praktiska stegen är följande:

Avgör mål för och omfattning av • 
verksamheten.
Idenfiera och kartlägg • 
resursanvändningen.
Skapa en referensgrupp.• 
Definiera och rangordna beslutskriterier.• 
Identifiera valmöjligheter för investeringar • 
och nedskärningar.
Utvärdera investeringar och nedskärningar.• 
Avstämning och rekommendationer.• 
Kommunicera, utvärdera, revidera.• 

Läs mer om PBMA på  
http://www.resource-allocation.com/
content/2/1/3

Craig Mitton, PhD, är docent i Health Studies 
vid The University of British Colombia och 
forskar bl.a. i prioriteringsfrågor. Har deltagit 
i flera samarbetsprojekt med regionala 
hälso- och sjukvårdsmyndigheter i Kanada.

Craigs personliga webbsida: 
http://web.ubc.ca/okanagan/healthstudies/
faculty/cmitton.html
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Elizabeth Nygaard gav oss en inblick i 
hur prioriteringsarbetet fortskrider i 
Norge, bland annat i form av projek-
tet ’Riktigere prioriteringer i spesia-
listhelsetjenesten’.

Trots en stark ekonomi så står Norge inför 
samma typ av framtida utmaningar inom 
hälso och sjukvården som andra oecdlän
der: åldrande befolkning, dyrare behandlingar 

etc. Mest akut är bristen på personal som gör 
att man redan idag har svårt att erbjuda allt 
det som krävs och önskas av medborgarna.

Sjukvården är idag uppdelad på kommu
nalhelsetjeneste och spesialisthelsetjeneste 
vilka utgör ungefär lika stor del av den offent
liga vården. Precis som i Sverige finns det 
arbete kvar att göra när det gäller att erbjuda 
en jämlik hälso och sjukvård, utifrån till 
exempel geografisk hemvist eller socioekono
misk status. Norge har en Pasientrettighetslov 
och en prioriteringsforskrift som ger patienter 
juridisk rätt till specialistvård i de fall ett antal 
villkor knutna till sjukdomars allvarlighet, 
återgärders nytta samt kostnadseffektivitet är 
uppfyllda. Men det har visat sig att det finns 
stora regionala skillnader i hur lagen och före
skriften praktiseras. 

Övergripande strategi
Detta var en av anledningarna till att Helse 
och omsorgsdepartementet tog initiativet till 
det projekt som kom att kallas ’Riktigere prio
ritering i spesialisthelsetjenesten’. Uppdraget 
gavs gemensamt till Sosial  och helsedirek
toratet (SHdir), och de fyra regionala helse
foretakene (det vill säga de fyra stora sjuk
vårdsregioner som Norge är indelat i). Målet 
var att skapa en ”övergripande strategi som 
ökar möjligheterna för spesialisthelsetjenesten 
att lyckas med att bedriva sin verksamhet i 
enlighet med de gällande normerna för prio
ritering”.

Våren 2007 utnämnde Helse och om sorgs
departementet dessutom ett nytt nationellt råd 
för kvalitet och prioritering i hälso och sjuk
vården. Rådet er forankret i Nasjonal Hel
seplan, och löper fram till 2010. Bland de 25 
medlemmarna finns bland annat ansvariga 
sjukvårdsadministratörer, representanter för 
patientförbund samt högskolor. Rådets upp
gift är bland annat att få till stånd en bättre 
koordinering och skapa dialog mellan hälso 
och sjukvårdens olika aktörer. 

Erfarenheter av praktiska  
prioriteringar i Norge

Efter sin föreläsning gav Elizabeth Nygaard 
beröm till de svenska kollegerna:
– Jag tycker att det pågår så mycket spännande 
arbete i Sverige. Här bedrivs en mycket bredare 
debatt där politiker – inte minst lokalpolitiker 
– är mer involverade än i Norge. 

Elizabeth Nygaard är seniorrådgivare vid 
avdelningen för kvalitet och prioriteringar på 
Sosial- och helsedirektoratet. Hon är bl.a. 
engagerad i projektet ’Riktigere priorite-
ringer i spesialisthelsetjensten’ som handlar 
om vertikala prioriteringar. Elizabeth Ny-
gaard har arbetat med prioriteringsfrågor 
sedan början av 1990-talet.

Viktiga steg i prioriteringsarbetet inom 
specialisthelsetjenesten
1987 Lønning  
1997  Lønning II: Utredningar om prinsipper 

for prioriteringer ledda av professor 
Inge Lönning.

1999  Lov om pasientrettigheter: Reglerar 
patientens juridiska rätt till ’nødvendig 
helsehjelp’; inkluderar 30-dagarsregel 
för diagnos och remiss till spesialisthel-
setjenesten.

2000 Prioriteringsforskriften
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Kunskaperna hos allmänheten om 
hur resursfördelningen går till inom 
vården kan vara mycket begränsade 
visar en intervjustudie som genom-
förts på uppdrag av PrioriteringsCen-
trum. Detta behöver dock inte betyda 
att engagemanget för prioriterings-
frågor saknas bland medborgarna.

’Rättvisa finns i betraktarens öga – en inter
vjustudie om uppfattningar om rättvisa i 
vården’ är titeln på den undersökning som 
Mari Broqvist genomförde 2007 tillsammans 
med kollegan Peter Garpenby. 

– Vi utgick ifrån att det finns många 
synpunkter hos människor i allmänhet om 
rättvisa i vården. Vården berör själva livet 
och rankas som en av de viktigaste samhälls
frågorna idag. Hur människor resonerar om 
rättvisa är sällan studerat och det finns därför 
ett intresse av att öka kunskapen– inte minst 
eftersom vi tror att det kan påverka viljan att 
bidra till det offentliga systemet, sade Bro
qvist.

Med hjälp av en enkät valde Broqvist 
och Garpenby ut 14 intervjupersoner med så 
skilda åsikter som möjligt i de frågor man valt 
att belysa, till exempel resursfördelning inom 
vården.

– Målet har inte varit att få fram resultat 
som går att värdera kvantitivt, utan att finna 
exempel på åsikter som finns representerade 
bland allmänheten och försöka förstå och 
tolka dessa, sade Mari Broqvist. 

Hennes uppfattning är att de som inter
vjuades var väl medvetna om att resurserna 
inom vården är ändliga, och att det behövs 
någon slags beslutssystem för fördelning för 
att skapa en rättvis vård.

– Intervjupersonerna känner till att när de 
kommer in på akuten så får de ställa sig i någon 
slags kö. Men att det finns beslutsproblem på 
landstingsnivå om resursfördelningarna inom 
vården blir de närmast överraskade över. Att 
politiker måste fördela resurser mellan hjärt
sjuka, äldre och dem med psykisk ohälsa – 
det har de aldrig funderat på. Inte heller har 
intervjupersonerna reflekterat över den explo
sionsartade medicinska utvecklingen och de 
särskilda krav som den ställer.

Förståelsen kan öka 
Bland attityder och åsikter som fångades upp 
under intervjuerna fanns till exempel föl
jande:

Meningarna är delade bland intervjuperso•	
nerna om vad som ska definieras som ett 
rättvist resultat. Vissa ser det till och med 
som en praktisk omöjlighet att uppnå rätt
visa. 
Tidsransonering och bortval kan accep•	
teras, men knappast kvalitetsransone
ring; den som känner till att en överlägsen 
behandling finns vill också erbjudas den 
behandlingen. 
Vissa intervjupersoner kan tänka sig att låta •	
andra gå före om det finns goda skäl, som 
svårare sjukdom eller att fler kan ges hjälp.

Under intervjuerna noterade forskarna att 
förståelsen för hälso och sjukvårdens priori
teringsproblem och tilltron till det politiska 
beslutsfattandet hade en tendens att öka 
medan samtalets pågick. 

– Vad vi ser är att det behövs mod att fak
tiskt beskriva och tydliggöra de här avväg
ningsproblemen, avslutade Mari Broqvist. 

Rättvisan finns i betraktarens öga
– en intervjustudie om rättvisan i vården

Mari Broqvist är projektledare vid Priorite-
ringsCentrum. Hennes kompetensområden 
är bl.a. kvalitativa studier och medborgar-
dialog.

Rapport: Rättvisan finns  
i betraktarens öga

Mari Broqvists och Peter Garpenbys intervju-
studie genomfördesunder 2007 och omfat-
tar 14 personer i åldrarna 18–79 år från tre 
olika landstingsområden i Sverige. 

Rapporten beräknas vara färdig i början av 
2008 och kan beställas via http://e.lio.se/
prioriteringscentrum/. Frågor om studien kan 
skickas till m.broqvist@telia.com eller till  
peter.garpenby@ihs.liu.se.
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”Det ska gälla lika vård för alla – någon 
ska inte gå före i kön bara för att han 
är elitidrottare. Fotbollsspelare får ju 
operera knät dagen efter sin skada men en 
pensionär är det inte säkert att de opererar 
över huvud taget.”

enk ätsvar fr ån intervjustudien
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”Delar av den yngre och 
medelålders befolkningen menar 
att hög ålder är ett kriterium för 
att inte bli prioriterad  
i sjukvården.”

elisabe t werntof t
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Elisabet Werntoft presenterade en 
studie som genomförts i Skåne om 
hur äldre personer ser på priorite-
ringar i hälso- och sjukvård.

– Vi vet från tidigare studier – både i Sverige 
och i utlandet – att det förekommer ’ageism’ 
i samhället. Delar av den yngre och medelål
ders befolkningen menar att hög ålder är ett 
kriterium för att inte bli prioriterad i sjukvår
den, sade Elisabet Werntoft. Hon förklarade 
att det var en av anledningarna till att hon och 
hennes kolleger vid Institutionen för hälsa, 
vård och samhälle vid Lunds universitet ville 
undersöka vad de äldre själva ansåg i frågan. 
I studien intervjuades 1 100 personer mellan 
60 och 100 år, år 2001–2003. Deltagarna häm
tades från en longitudinell äldrestudie i sam
arbete mellan Lunds universitet och Region 
Skåne som initierats av Socialdepartementet 
– Gott Åldrande i Skåne (gås). Syftet med 
prioriteringsstudien var primärt att undersöka 
äldre personers syn på prioritering, men fors
karna ville också studera hur åsikter och atti
tyder påverkades av faktorer som ålder, kön, 
hälsorelaterad livskvalitet samt ekonomiska 
resurser.

Några av studiens viktigaste iakttagelser var 
följande:

En majoritet av intervjupersonerna ansåg •	
att hälsostatusen är ett viktigare krite
rium än ålder när det gäller prioriteringar. 
(Exempel: en fullt frisk 80åring bör priori
teras framför en demenssjuk 60åring.)
Ålder, kön och socioekonomisk status hos •	
intervjupersonerna påverkar vilken syn de 
har på prioriteringar.
De äldres syn på prioriteringar samman•	
faller med de riktlinjer som prioriteringsut
redningen ställt upp, det vill säga ålder skall 
inte utgöra grund för prioriteringar. Här 
skiljer sig resultatet från tidigare studier 
med yngre och medelålders, som menat att 
hög ålder skall utgöra kriterium för att inte 
bli prioriterad.

Uppföljande studier
Elisabet Werntoft och hennes kolleger sam
manställer nu en uppföljande undersökning 
där samma frågor har ställts till ca 700 läkare 
och sjukvårdspolitiker.

– Nu ska vi undersöka om läkarna är värda 
det stora förtroende som de har visats, säger 
hon skämtsamt och fortsätter:

– Slutligen har vi en önskan om att gå ut 
och se hur det här går till i verkligheten. Hur 
gör vi ute i verksamheten när vi prioriterar 
patienterna? 

Äldres syn på prioritering och  
resursfördelning

Intervjupersonerna visade en kärv inställning till 
patienter med livsstilssjukdomar; en kommentar lät: 
”Det är deras sätt att leva som har försatt dem i 
situationen!”. Såldes var det till exempel bara 5 
procent bland de tillfrågade som ville prioritera en 
alkoholist som behöver en ny lever. En intressant 
iakttagelse var att fler män valde till förmån för 
kvinnan medan fler kvinnor valde till förmån för 
fotbollsspelaren. 

Intervjupersonerna fick frågan om vem som bör göra 
prioriteringarna inom hälso- och sjukvården. En 
förkrossande majoritet svarade att de ansåg att det 
var läkarna som skulle göra prioriteringarna – såväl 
vertikalt som horisontellt. Bara några få ansåg att 
prioriteringarna var politikernas uppgift.

Elisabet Werntoft är sjuksköterska och arbe-
tar som lektor vid Institutionen för hälsa, 
vård och samhälle vid Lunds universitet.  
I september 2006 disputerade hon på av-
handlingen ’Older people’s views of prioriti-
sation and resource allocation in health care’.

Vem ska ta besluten?
Läkare, sjuksköterskor, politiker på lokal 
respektive nationell nivå, Socialstyrelsen 
eller allmänheten?

Läkarna:  
• 93 procent vertikalt
• 71 procent horisontellt

Prioriteringar vid livsstilssjukdomar
Rökare – kranskärlsoperation 12 %

Alkoholist – ny lever 5 %

Fotbollsspelare – nytt knä 40 %

Kvinna, som efter flertal aborter blivit 
steril – operation för att bli gravid 43 %
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Hanne Kjöller efterlyste politiker som 
vågar stå upp för de prioriteringar 
som måste göras inom sjukvården 
och som tar fullt ansvar för de beslut 
som fattats i demokratisk ordning.

Inför konferensen hade Hanne Kjöller gått 
igenom den 15 år gamla prioriteringsutred
ningen:

– När jag bläddrar framträder en verklig
hetsbeskrivning som känns mognare, moder
nare och modigare än den jag hör i dagens poli
tiska diskussioner. Och det trots att behovet av 
en prioriteringsdebatt är bra mycket större nu 
på 2000talet än vad det var förra decenniet.

Kjöller fortsatte sedan med att reflektera 
över att behovet av vård tycks omättligt i vår 
kultur:

– Sjukvårdens huvudproblem är inte att 
den förväntas lösa medicinska problem, det 
är att den förväntas lösa alla problem – att 
människor vantrivs på sina jobb, att de har 
konflikter med chefen och så vidare.

Prioriteringar i det tysta
Att sjukfrånvaron fördubblades 1997–2002 
parallellt med att folkhälsan förbättrades 
under samma period kan uppenbarligen inte 
förklaras medicinskt: 

– Här behövs andra förklaringsmodeller – 
som exempelvis minskad tolerans mot själsligt 
och kroppsligt lidande, oförmåga eller ovilja 
att byta arbete eller att lösa konflikter, arbets
löshet på hemorten, brist på egenansvar och 

på tilltro till den egna förmågan.
Kjöller pekade på den stora inkonsekven

sen i att kostnaderna för sjukfrånvaro tillåts 
skena samtidigt som man till varje pris för
söker spara inom sjukvården. Vidare vände 
hon sig mot att många prioriteringar sker i 
det tysta, trots att skattebetalarna förutsätter 
att deras folkvalda erbjuder dem bästa möj
liga vård.

– Det är inte bara oetiskt. Det är – vill jag 
påstå – ett demokratiproblem. Och ett avtals
brott! sade Kjöller och fortsatte:

– Jag tror på prioriteringar, men jag vill 
att de ska redovisas öppet och jag vill att de 
ska göras av politikerna. Och inte som idag 
av läkarna, tjänstemännen, beställarkontoren 
eller journalisterna.

Hanne Kjöller efterlyste politiker som ”vill 
något mer än att smeka största möjliga val
manskår medhårs”, och som tydligt pekar på 
vad de är beredda att ta ansvar för.

– Jag längtar efter politiker som säger ”Vi 
bryr oss inte om snuviga barn, däremot gör vi 
allt vi kan för barn med leukemi, autism och 
andra allvarliga sjukdomar eller funktions
nedsättningar”.

Navelskåderi i kvällspressen
Hanne Kjöller avslutade med en tankegång 
om de förfördelade människor som exponeras 
i kvällspressen, där orden ’krav’ och ’kränkt’ 
återkommer gång på gång i spalterna. Hon 
tror att många av dessa ”kränkta och själv
upptagna” röster inte har förstått att ”pengar 
till ett utgiftsområde med nödvändighet tas 
från ett potentiellt annat”. 

– En förutsättning för att människor ska 
förstå, är att de på något sätt involveras i de 
svåra val vården står inför. Och att de ges 
makt att rösta bort de politiker som i deras 
tycke valt fel. Så och bara så kan en legitim 
prioritering ske. 

Svarta listor eller vita lögner
Hur öppna kan politiker och vårdpersonal vara?
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Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens 
Nyheter och legitimerad sjuksköterska.
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Prioritering – ett informationsproblem?
Tabloidjournalistiken inte bästa pedagogen.

Yrsa Stenius framhöll att en del av 
prioriteringsproblematiken är ett in-
formationsproblem och reflekterade 
bland annat över det inflytande som 
kvällspressen har lyckats tillskansa 
sig i debatten om hur hälso- och sjuk-
vårdens resurser ska fördelas.

Yrsa Stenius började med att anknyta till 
Hanne Kjöllers presentation, och ställde sig 
frågan varför politikerna hukar inför priorite
ringsdebatten. Kanske upplever de en oro för 
att debatten skulle kunna leda till att allmän
heten tappar förtroendet för den skattefinan
sierade sjukvården?

Stenius tog även upp hur människors krav 
och förväntningar ökar i takt med den tek
niska utvecklingen inom sjukvården.

– Ett bekymmer i prioriteringsdiskussio
nen är att vetenskapen – på gott och ont – 
gjort sådana landvinningar att många män
niskor kanske har glömt att man då och då i 
livet tvingas stå inför fullbordat faktum.

Därefter gick Stenius över till att reflektera 
över hur pressen fungerar, och hur tidningar
nas ”snyfthistorier” snedvrider perspektivet på 
sjukvårdens problem.

– Jag tror att en del av prioriteringspro
blematiken är ett informationsproblem. Det 
gäller att kunna informera om komplexa sam
manhang, dilemman, intressekonflikter. Det 
gäller också att på ett pedagogiskt sätt kunna 
förklara för människor vilka avvägningspro
blem som sjukvården står inför, sade hon och 

tillade sedan ironiskt:
– Tabloidjournalistiken är ju kanske inte 

den bästa pedagogen i det här sammanhanget 
– för att uttrycka det lindrigt.

Yrsa Stenius menar att förklaringen till 
tabloidpressens hållning ska sökas i hur jour
nalisterna tolkar sin egen uppgift. 

– Jag tror att kvällstidningarnas chefer och 
journalister upplever att legitimiteten i deras 
arbete härrör sig från att de försöker ta upp 
det som är den vanliga människans bekym
mer och göra det till synligt – för att kanske få 
myndigheter och politiker att reagera.

Resultatet blir, enligt Stenius, att journa
listerna ganska mekaniskt väljer att beskriva 
verkligheten i form av en slags moraliteter där 
den lilla, enskilda människan ställs mot dem 
som håller i penningpungen.

– Det finns en alldeles för lockande polari
tet i den typen av berättelser för att kvällstid
ningarna ska besinna sig och ägna en tanke åt 
hur helhetsproblemet ser ut.

Initiativ till dialog
Yrsa Stenius anser att även morgontidningar 
och andra seriösa nyhetsmedier utvecklas i 
den här ”tabloidiserade riktningen där man 
berättar en bra och upprörande historia om 
verkligheten”.

– Sen finns det ju också fruktansvärt 
mycket bra, till exempel den kommenterande 
journalistiken som verkligen gör sitt yttersta 
för att vidga perspektivet och försöker se sam
manhangen i sin helhet och visa var avväg

ningsproblemen finns, sade Stenius som dock 
befarar att den typen av journalistik hamnar 
i rubrikskugga.

– Jag har en lite dyster bild av mediernas 
förmåga att väcka insikt om vilken värld vi 
lever i. De förmedlar gärna uppfattningen att 
det finns enkla svar på svåra frågor.

Stenius vet inte vad man ska göra åt detta, 
men hon påpekar att mediefältet hela tiden 
förändras och att tidningarna inte längre har 
monopol på att återge verkligheten. En möj
lighet är att politiker och sjukvårdsexpertis 
själva tar initiativet till kommunikation.

– Politiker borde inte sky den här dialogen 
utan i stället föra en dialog via de informa
tionskanaler som står till buds. Vi är som sagt 
inte enbart beroende av vilka rubriker journa
listerna väljer att sätta, eller vilka kommersiella 
framgångar kvällstidningarna behöver. 
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Yrsa Stenius är journalist och tillträdde 
ämbetet som Allmänhetens Pressombuds-
man i september 2007. Hon har tidigare 
bland annat varit chefredaktör på Afton-
bladet.
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Vårdgarantin ur ett prioriteringsperspektiv
Den norske prioriteringsforskriften – Ønsker og • 
realiteter. Elizabeth Nygaard, Sosial- og 
helsedirektoratet i Norge.
Vård i tid, en bra prioritering. Roger Molin, • 
Sveriges Kommuner och Landsting.

Vilken roll spelar den statliga styrningen för 
prioritering på regional och kommunal nivå? 

Peter Garpenby, PrioriteringsCentrum.• 
Per Johansson, PrioriteringsCentrum.• 
Olivia Wigzell, fd Ansvarsutredningen.• 
Kenneth Johansson, Riksdagens socialutskott.• 

Legitima prioriteringar av mycket dyra 
läkemedel. I samarbete med Läkemedels-
förmånsnämnden.

Vilka nya läkemedel är på gång?•  Nils Feltelius, 
Läkemedelsverket.
Vem ska prioritera läkemedel till små • 
patientgrupper? Joakim Ramsberg, 
Läkemedelsförmånsnämnden.
Landstingen och staten behöver samarbeta mer • 
kring svåra prioriteringar av nya läkemedel. 
Magnus Thyberg, Sveriges Kommuner och 
Landsting.

Ta del av andras erfarenheter – om praktiska 
prioriteringar inom rehabilitering. I sam-
arbete med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Modellprojekt på bred front – vad finns att lära? • 
Erfarenheter från Kalmar läns landsting. Monica 
Ahlström, SAMREHAB; Anna-Karin Nilsson, Rehab 
Söder.
Östersundsmodellen – nu tar vi nästa steg! • 
Prioriteringar i kommunal rehabilitering. 
Maritha Månsson, Östersunds kommun.

Delarna får inte plats i helheten – riktlinjer 
och prioriteringar i primärvården

Malin André, Landstinget Dalarna.• 
Eva Arvidsson, Kalmar läns landsting.• 

Ta del av andras erfarenheter – om praktiska 
prioriteringar inom omvårdnad

Vad vet vi? Vad vill vi? – Den nationella • 
prioriteringsmodellen inom omvårdnad och 
rehabilitering vid stroke. Birgitta Engström, 
Umeå universitet; Catrine Jacobsson, 
PrioriteringsCentrum.
Vad prioriteras inom omvårdnad för multisjuka • 
äldre vid en Geriatrisk klinik – erfarenheter från 
ett utvecklingsprojekt. Katharina Sundström; 
Ulrika B Persson; Sofie Strandberg, Västerbottens 
läns landsting.

Vem pratar med vem vid prioriteringar? 
Patientens roll i prioriteringsarbetet – hur kan • 
kunskaper och erfarenheter tas tillvara? Barbro 
Krevers, Linköpings universitet.
Handikapprörelsens roll i prioriteringsarbetet. • 
Veronika Lindberg, Handikappförbundens 
samarbetsorgan, HSO.
Vårdens prioriteringar ur ett brukarperspektiv. • 
Johanna Hållén, Pensionärernas riksorganisation, 
PRO.

Förbättringskunskap som redskap  
i prioriteringsarbetet? 
Dialog utifrån berättelser.

Hans Sarv, LIME.• 
Mats Bojestig, Jönköpings läns landsting.• 

Regionalt samarbete om prioriteringar med 
exemplet cancerriktlinjer

Prioriteringar med fokus på ledning och • 
verksamhetsnivå i Norra regionen. Susanne 
Waldau, Västerbottens läns landsting.
Prioriteringar på systemnivå i en etablerad • 
regionbildning, Västra Götaland. Bo Hallin, 
Västra Götalandsregionen.
Prioriteringar med möte mellan vertikala och • 
horisontella aspekter i Uppsala-Örebroregionen. 
Gösta Andersson, Landstinget Dalarna.

Vad kan och bör vi ta ansvar för själva?
Per-Erik Liss, PrioriteringsCentrum.• 
Gustav Tinghög, PrioriteringsCentrum.• 

Nationella medicinska indikationer – en 
förutsättning för god prioritering?

Medicinska indikationer – vad är det och vad ska • 
man ha dem till? Gunnar Moa, Jämtlands läns 
landsting. 
Nationella indikationer för kirurgisk behandling • 
vid övervikt. Ingmar Näslund, Örebro läns 
landsting.
Hur har tillämpningen fungerat hittills? • Christer 
Bergqvist, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett internationellt perspektiv på 
prioriteringar

Erfarenheter av praktiska prioriteringar i Norge. • 
Elizabeth Nygaard, Sosial- og helsedirektoratet  
i Norge.
Så samspelar forskning och verksamhet om • 
prioriteringar – Pågående utvecklingsprojekt 
från Kanada. Craig Mitton, University of British 
Columbia.
Vad kan vi hämta hem till Sverige? • Christina 
Kärvinge, Socialstyrelsen; Gösta Andersson, 
Landstinget Dalarna; Bo-Eric Malmvall, 
Jönköpings läns landsting.

Har genus betydelse för sjukvårdens 
prioriteringar?
Lena Alex, Umeå universitet; Britta Ryttberg, 
Örebro läns landsting; Helena Spets, Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Gränsöverskridande prioriteringar
Erfarenhetsutbyte kring det svåra att prioritera • 
över professionella och administrativa gränser. 
Exempel från Socialstyrelsens demensprojekt. 
Ulla Höjgård, Socialstyrelsen.
Några praktiska exempel om samverkan. •  
Helen Abrahamsson, Västerbottens läns 
landsting; Undis Englund, Västerbottens läns 
landsting; Pia Friberg, Umeå kommun; Maria 
Grip, Västerbottens läns landsting.

Diskussionstorg och parallella sessioner
Dokumentation finns på http://e.lio.se/prioriteringscentrum

Parallella sessioner I–III



Berit Wirödal, Region Skåne  
tar emot stafettpinnen från Örebro läns 
landsting och Mia Sydow-Möller.

Äpplet vandrar vidare  
till Region Skåne. 

Den fjärde nationella prioriteringskonferen
sen ägde rum i Örebro 4–5 oktober 2007 på 
temat ’Lika vård på olika villkor’. Konferensen 
arrangerades av Nationellt kunskapscentrum 
för prioritering inom vård och omsorg och 
Örebro läns landsting i samverkan med 
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 
landsting, Läkemedelsförmånsnämnden, 
Kommunal, Svenska Läkaresällskapet, Örebro 

Läkaresällskap, Vårdförbundet, Nätverket 
Hälsa & Demokrati samt Nätverket Uppdrag 
Hälsa. 
Den femte prioriteringskonferensen äger rum 
i Skåne hösten 2009.
Projektledare för konferensen:  
Malin Kernell Tolf, PrioriteringsCentrum och 
Örjan Garpenholt, Örebro läns landsting.
För ytterligare information kontakta Malin 

Kernell Tolf: malin.kernell.tolf@lio.se  
tel: 070228 29 39
Text: Olle Bergman, Bergmans bokstäver
Foto: Magnus Westerborn, magnus@
westerborn.se
Grafisk produktion: Lillemor Bulukin, 
Appellera
Tryck: Typoprint Göteborg, 2007



Många delar uppfattningen att 

 befolkningens växande behov av vård 

och omsorg kommer att vara större 

än resurserna. Likaså finns det en stor 

enighet om att nödvändiga priorite-

ringar inte skall vara godtyckliga eller 

slumpartade. Däremot saknas det 

enighet om vem som skall göra valen 

och hur det ska gå till.

Det övergripande syftet med den 

fjärde nationella konferensen om 

prioriteringar var att bidra till ett 

fördjupat utbyte av kunskap mellan 

olika aktörer samt att skapa möten 

för debatt och dialog mellan politiker 

och dem som arbetar med vårdfrågor 

i praktiken. 


