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Konferensvärden Prioriterings-
Centrum presenterades av dess
föreståndare Per Carlsson. Han

beskrev PrioriteringsCentrum som ett
nationellt kunskapscentrum för priorite-
ring inom vård och omsorg. Det bildades
på initiativ från Nationella rådet för vård-
politik, ett samverkansorgan mellan soci-
aldepartementet, Landstingsförbundet
och Kommunförbundet. Idén till att
skapa PrioriteringsCentrum tillkom i
samband med Spris nedläggning.

Uppdraget är alltså nationellt, men
det finns en regional förankring som
markeras av att Landstinget i Östergöt-
land är huvudman.

Skälen till att skapa ett nationellt kun-
skapscentrum är delvis identiska med
dem som nu tvingar fram prioriteringar:
• Utbudet av information och medi-

cinsk kunskap växer snabbt.
• Den medicin-teknologiska utveckling-

en är snabb.
• De ekonomiska ramarna för offentlig

sjukvård är fortsatt snäva.

Öppna prioriteringar
Ett av PrioriteringsCentrums viktigaste

uppdrag är, enligt Per Carlsson, att med-
verka till att utveckla metoder för öppna
prioriteringar. Begreppet öppna priorite-
ringar står alltså i fokus och öppenheten
gäller flera olika aspekter: till exempel
att processer, beslutsunderlag och beslut
är offentligt tillgängliga, att erkända kri-
terier och principer används och att allt
fler blir alltmer medvetna om priorite-
ringsfrågornas komplexitet.

PrioriteringsCentrum ska också bedri-
va och stödja forskning om prioritering
som fenomen och som process och hjäl-
pa till med att överföra kunskap mellan
forskningsvärlden och vårdprofessionen.

– Däremot vill jag tydligt understryka
att vi inte har några ambitioner att
monopolisera forskningen inom områ-
det. Prioriteringsfrågorna är komplexa
och alla måste hjälpas åt. Men vi är gär-
na med som en samarbetspartner, boll-
plank och nätverksbyggare, förklarade
Per.

PrioriteringsCentrum arbetar utåtriktat
på många sätt. En referensdatabas till-
gänglig via Internet byggs upp och erfa-
renhetsutbyte stimuleras på den egna

hemsidan. Att genomföra utbildningar,
seminarier och konferenser är andra sätt
att nå ut. De utåtriktade aktiviteterna syf-
tar bland annat till att bilda ett nationellt
nätverk för prioriteringsfrågor.

PrioriteringsCentrum producerar ock-
så egna rapporter. Hittills är två publice-
rade, Peter Garpenbys “Medborgaren i
prioriteringsprocessen” och Per-Erik
Liss' “Målformulering och dess betydelse
för prioriteringar i kommunal vård och
omsorg.”

Principer för FoU-stöd
En central del av PrioriteringsCent-

rums uppdrag är att stödja forsknings-
och utvecklingsprojekt. Projektbidrag
kan sökas när som helst under året och
PrioriteringsCentrum eftersträvar samfi-
nansiering med andra intressenter. Pub-
licering av rapporter kan också ske i
samråd med PrioriteringsCentrum.

Per listade följande forskningsområ-
den inom vilka han särskilt gärna ser
ansökningar:
• Metoder för framtagning av besluts-

underlag för prioritering.
• Framtida behov av prioritering och

ransonering.
• Medborgarnas roll i prioriteringspro-

cessen.
• Kartläggning och analys av förekom-

mande öppna respektive slutna prio-
riteringar.

• Medias roll rörande prioriteringar.
• Grundläggande principer för priorite-

ring.

Välkomna att kontakta:
PrioriteringsCentrum
Landstinget i Östergötland
581 91 Linköping
Telefon: 013-22 20 00 (vxl)
Telefax: 013-22 77 99
Epost: prioriteringscentrum@lio.se
http://e.lio.se/prioriteringscentrum

Nationellt kunskapscentrum
med regional förankring

– Vi ska bedriva och stödja forskning
inom prioriteringsområdet och vi ska
bidra till kunskapsöverföring mellan
forskarvärlden och vården, förklarade
Per Carlsson.

I sitt hälsningsanförande uttryckte
Per Carlsson att konferensen skulle ge
en allsidig belysning av prioriterings-
frågorna inom vård och omsorg. 

Han påminde om att skälen för
öppna prioriteringar är goda: värna
människors lika värde, värna svaga
grupper, värna ”den okända patien-
ten”, värna de patienter som har de
största vårdbehoven samt värna god
hushållning.

Han konstaterade att prioritering är
ett ”svårsålt” begrepp, dvs ytterst få
känner någon spontan entusiasm inför
uppgiften att behöva prioritera. Enda
sättet att komma fram är därför att

göra alla aktörer, patienter, allmänhet,
politiker, vårdpersonal, media, med-
vetna om argumenten för öppna prio-
riteringar.

Per Carlsson såg fram emot en kon-
ferens som han önskade skulle besva-
ra följande frågor:
• Vad menas med öppna priorite-

ringar?
• Är det önskvärt med öppna priori-

teringar?
• Varför händer så lite i praktiken?
• Vilka hinder finns?
• Om det inte är önskvärt med öppna

prioriteringar, vilka är då skälen?

Förhoppningar inför konferensen
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– Viktigt klara öppenheten
Paul Håkansson, landstingssty-

relsens ordförande i Landstinget i
Östergötland, tog under sin inled-

ning upp frågorna om politikernas vilja
och förmåga att göra öppna priorite-
ringar. 

– Rent allmänt kan man säga att det
här är ett svårt område för oss politiker.
Politik har traditionellt varit kamp för
reformer, förbättringar och ökad rättvi-
sa. Men att prioritera innebär att man i
slutänden måste säga till någon att han
eller hon inte kan få den vård som
önskas. Detta är något som politiker
från alla partier ryggar tillbaka inför.

Komplicerade frågor
– Vi politiker uttalar oss också helst i

tydliga och konkreta frågor, som är lätt-
ta att förstå. Men prioriteringar i sjuk-
vården är komplicerade frågor där en
mängd faktorer måste vägas samman.
Det är därför väldigt svårt att i ett kort
uttalande ge en klar och tydlig förkla-
ring till varför en viss sjukvårdande
behandling kanske måste väljas bort.

Paul menade att det är mycket lättare
att hitta exempel på politiker som krä-
ver mer resurser till sjukvården, ofta
utan att närmare motivera vilka sjuk-
vårdsbehov de ökade anslagen ska
användas till.

Effektiviseringar först
Vidare anser åtskilliga politiker,

enligt Paul Håkansson, att det fortfa-
rande finns stort utrymme för effektivi-

seringar inom sjukvården och att därför
prioriteringar tills vidare inte är nödvän-
diga.

– Själv är jag övertygad om att både
prioriteringar och effektiviseringar
behövs.

Paul tog upp frågan om varför priori-
teringsdiskussionen blivit så aktuell just
nu och han nämnde tre förklaringar till
detta. Den första handlade om struktu-
rella förändringar inom sjukvården som
bidragit till ökade kostnader.

Bättre för äldre
– Jag vill påstå att vi prioriterade mer

för tjugo år sedan än vi gör idag. Men
de prioriteringar som gjordes då var
inte öppet redovisade och följde ingen
erkänd systematik. Ett exempel är att vi
använde långvården som prioriterings-
instans, det vill säga att vi förpassade
många äldre människor med olika sjuk-
domar dit. Sedan dess har faktiskt de
äldre blivit ”vinnare” i prioriteringshän-
seende genom att vårdresurser nu ska
sättas in oavsett ålder. 

Vård på lika villkor
Ett parallellt exempel finner vi inom

psykiatrin, där de psykiskt sjuka tidi-
gare hänvisades till institutioner. Nu är
ambitionsnivån beträffande vård för de
psykiskt sjuka väsentligt högre, tack
vare principen att alla människor ska få
vård på lika villkor.

Den andra förklaringen hittade Paul
inom den medicinska teknologin som

präglas av en allt snabbare kunskapstill-
växt. Fler sjukdomar kan behandlas,
nya och ofta dyrare behandlingsmeto-
der blir tillgängliga. Trycket blir natur-
ligtvis stort från patienter, allmänhet,
media och vårdpersonal att tillgodose
de nya vårdbehov som manifesteras. 

För det tredje har debatten om vad
vård och omsorg egentligen är tagit fart,
liksom frågorna ”Vad är sjukdom och
vad är hälsa?” och ”Vad är den enskildes
ansvar och vad är samhällets?”

Öppenheten är stor
Paul konstaterade att öppna och

offentliga diskussioner om prioritering-
ar är nödvändiga för att nå legitimitet
för de beslut som fattas. Men öppenhe-
ten ställer också det politiska systemet
under stort tryck.

– En viktig fråga är hur vi politiker
klarar öppenheten, hur vi klarar trycket
från media och starka intressegruppers
agerande. Det gäller då att komma ihåg
motiven för öppna prioriteringar, nämli-
gen att klara principen “vård på lika vill-
kor” så att inte svaga grupper drabbas
orättvist. 

– Vi politiker måste ha tillgång till
relevanta fakta om vårdbehov, åtgär-
ders effekter och kostnadseffektivitet.
Men bilden måste kompletteras så att
våra beslut står i samklang med allmän-
hetens värderingar.

– Komplexa frågor, som till exempel prioriteringsfrågor, är svåra att hantera för det politiska systemet, framhöll Paul
Håkansson, landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget i Östergötland.
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Professor Douglas K. Martins före-
drag – Improving the fairness of
priority setting in a health system

– bestod av fyra olika delar:
• En fallstudie över prioritering mellan

nya cancermediciner.
• Viktiga lärdomar från litteraturen om

prioriteringar.
• Strategier för att förbättra priorite-

ringsarbetet i hälso- och sjukvården.
• Prioriteringsarbete som en samhälle-

lig läroprocess.
Som en introduktion uppmanade

Douglas K. Martin åhörarna att tänka
sig in i rollen som John Patton, chef för
behandling av cancersjukdomar vid
Cancer Care Ontario, med uppgift att
”ge vägledning och utöva ledarskap
inom cancervårdens alla områden,
utveckla standards och riktlinjer för vår-
den, samt tillförsäkra cancersjuka till-
gång till ett samordnat system av de
mest effektiva behandlingarna.”

Nytt läkemedel mot cancer
En morgon när John kopplar upp sig

till CNN:s webbplats möts han av nyhe-
ten om ett genombrott för ett nytt effek-
tivare läkemedel mot bröstcancer, Her-
zeptin. Knappt har han hunnit läsa
nyheten förrän telefonen börjar ringa
intensivt. Massor av kvinnor ringer och
kräver att få Herceptin omedelbart.
(Företaget som utvecklat läkemedlet,
Genentech, har marknadsfört läkemed-
let direkt till kvinnorna.) 

John Patton ställs inför problemet:
Vad ska vi säga till de kvinnor som ring-
er och hur ska vi reagera på deras krav?
John Patton kan notera att evidensvär-
det för det nya läkemedlet är varierande
och att den totala kostnaden för vården
skulle bli hög om det infördes i stor
skala.

Problemet blir än mer påträngande
när ekonomichefen mailar honom en
lista över samtliga nya cancermediciner
som tagits fram och vad det skulle kosta
att införa dem alla i vården. De samman-
lagda kostnaderna ligger skyhögt över
vad som är möjligt att betala från den
befintliga budgeten.

Följde kommitténs arbete
Mot den här bakgrunden av ett verkligt

prioriteringsproblem berättade Douglas
K. Martin om ett av sina forskningspro-
jekt, där han och hans grupp följt en
rådgivande prioriteringskommittés ar-
bete (Cancer Care Ontario Policy Advi-
sory Committee for the New Drug Fun-
ding Program, vars medlemmar bestod
av läkare, forskare, en farmakolog, en
etikexpert, patienter samt representan-
ter för allmänheten). 

Syftet var att studera vilka faktorer
som styrde kommitténs prioriteringsval
bland de nya cancermediciner som lan-
serats. Studien pågick i tre år och
kommittén granskade under tiden 14
olika cancermediciner avsedda för åtta
olika sjukdomstillstånd. 

Douglas K. Martin och hans kolleger
använde flera metoder, till exempel att
studera de dokument som kommittén
publicerade, banda sammanträdena,
intervjua kommittémedlemmar samt del-
ta som observatörer under kommitténs
sammanträden.

Viktiga slutsatser
Douglas K. Martin framhöll särskilt

två slutsatser av studien. 
Den första slutsatsen är att en mängd

faktorer påverkade kommitténs priorite-
ringsbeslut, det handlade nästan aldrig
om ett enkelt val mellan två, varandra
uteslutande, alternativ, till exempel jäm-
likhet ställd mot kostnadseffektivitet.

Den andra slutsatsen var att priorite-
ring alltid uppstår i relation till mobili-
sering av resurser. Den slutsatsen
utvecklade Martin med följande resone-
mang:

Vid de första sammanträdena diskute-
rade medlemmarna i kommittén möjlig-
heten att utveckla en rankinglista över
rekommenderade behandlingar och ”dra
ett streck” när budgetmedlen var uttöm-
da. Kommittén kunde dock inte enas om
principer för att upprätta en sådan prio-
riteringslista. I stället valde de att försöka
nå konsensusbeslut för varje läkemedel
de diskuterade, beslut baserade på till-
gänglig evidens samt medvetenhet om
resursernas begränsning. 

Kommittén tog inte den befintliga
budgeten för given, utan när prövning-

Douglas K. Martin återkom under
konferensens andra dag med ett
föredrag om metoder för att få

allmänheten att delta i och engagera sig
i prioriteringsarbetet. Han konstaterade
att frågan om allmänhetens engagemang
i samhällsfrågor är ett gammalt problem,
som varit föremål för forskning under
minst ett sekel.

– Jag anser att många människor med
olika bakgrund bör vara med i priorite-
ringsdiskussionerna. Vilka som bör delta
varierar från fall till fall. De som kan
bidra med relevant information i varje

enskilt prioriteringsfall bör vara med.
Det ger högre kvalitet på besluten och
större legitimitet.

Douglas K. Martin underströk att legi-
timiteten endast kan nås genom att pro-
cessen uppfattas som rättvis, är öppen
och att människor med relevant kompe-
tens deltar. Ingen enskild person, pro-
fession eller institution besitter den
moraliska auktoriteten. 

Vilka bör då delta i processen?
Douglas K. Martin listade de kategori-

er han ville se representerade i process-
sen och vad de förmodades bidra med:

Kategori Kunskap om
Administratörer Totala kostnader
Läkare Effekter av behand-

lingar/risker
Vårdpersonal Behandlings-

alternativ
Forskare Vetenskapliga fakta
Patienter Personlig påverkan 

av behandlingen
Allmänheten Tillgång till vård, 

jämlikhet
Den här ”basgruppen” bör, enligt

Martin, kompletteras med människor

Alla som kan bidra med kunskap

Kommitté vägde samman 
faktorer för prioritering
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en ledde till att de ansåg att en viss
medicin var värd mer resurser, så före-
slog de också – i flera fall med fram-
gång – att ökade resurser skulle tilldelas
den totala cancersjukvården. Därav
slutsatsen att prioriteringar existerar i
relation till resursmobilisering.

Lite forskning på sjukhus
– Prioriteringar görs på alla nivåer i häl-

so- och sjukvården, förklarade Douglas K.
Martin, men merparten av forskningen
om prioriteringar fokuserar på makro-
nivån (hälso- och sjukvårdssystemet) eller
mikronivån (patientnivån). Det finns
tyvärr alldeles för lite forskning om hur
prioriteringar görs på den organisatoriska
nivån, t.ex. ett sjukhus, vilket är synd
eftersom så mycket av prioriteringsarbetet
sker där.

Två viktiga mål vid prioriteringar är
att nå legitimitet och rättvisa. Legitimitet
innebär här under vilka förhållanden en
viss organisation, grupp eller person
kan bli erkänd som moralisk auktoritet
för prioriteringsbeslut. Kravet på rättvi-
sa kan uttryckas så här: när har en pati-
ent eller läkare tillräckliga skäl för att
acceptera ett visst prioriteringsbeslut
som rättvist?

Processen i fokus
Internationella erfarenheter visar att

det är svårt att nå enighet om priorite-
ringsbeslut, medan det däremot visat sig
möjligt att enas om hur processen ska
gå till. Douglas K. Martin hänvisade till
kolleger (Daniels & Sabin) som utarbe-
tat en mall för vad som krävs för att ett
beslut ska uppfattas som rättvist och

legitimt:
• Relevans. Prioriteringsbeslut bör vara

baserade på förnuftsskäl som ”vanli-
ga hyggliga människor” (fair minded
people) kan vara överens om under
de förhållanden som råder.

• Publicitet. Skälen och argumenten
måste vara öppet tillgängliga för all-
mänheten.

• Överklagande. Det måste finnas
mekanismer för att ifrågasätta beslut
och få till stånd en ny prövning.

• Genomdrivande. Man måste se till att
de beslut som fattas verkligen ge-
nomdrivs i vården.

Strategier
Douglas K. Martin beskrev en strategi

i tre steg för att förbättra prioriterings-
processerna i hälso- och sjukvårdsorga-
nisationer. Den första fasen är att beskri-
va vad som sker idag genom fallstudier i
verksamheten. I fas två utvärderas dessa
med stöd av ovanstående mall.  (Här
identifieras ”gap” mellan det som verkli-
gen sker och det som borde göras –
gapen är möjligheter till förbättringar.) I
den tredje fasen tas strategier för förbätt-
ring fram.

Genom att öppna prioriteringspro-
cessen menade Douglas K. Martin att
hälso- och sjukvårdsorganisationen blir
en lärande organisation, som med tiden
fattar allt bättre beslut. Allmänheten blir
mer och mer kunnig och förstår allt
bättre de komplicerade prioriteringsfrå-
gorna. Besluten som kommer ut ur
systemet blir i ökande grad rättvisa och
legitima.

bör engageras i processen
som har kunskaper som är relevanta i
varje enskilt prioriteringsärende. Genom
den här ansatsen nås en moralisk aukto-
ritet genom processen.

När det gäller ”lekmannarepresentan-
ternas”  – patienter, allmänhet, politiker
– antal framhöll Douglas K. Martin att de
bör överskrida en ”kritisk massa”.

– Det har visat sig att de har svårt att
göra sig gällande i grupperna om de
professionella dominerar för stort i antal.

För att gå vidare från nuläget rekom-
menderade Martin att man försäkrar sig
om att prioriteringsbeslut grundas på

relevant kunskap, att beslutsprocessen
är öppen , att det går att överklaga
beslut, samt att de verkligen genomdrivs
i vården. Medel är till exempel att publi-
cera beslut och de förnuftsskäl och reso-
nemang som motiverar besluten, arran-
gera offentliga möten, debatter på inter-
net och i media. Överklagandeprocedu-
ren kan till exempel skötas genom att
man inrättar en ”prioriteringsombuds-
man” på gängse skandinaviskt manér.
Processen ska utvärderas kontinuerligt
och små förbättringar och finputsningar
införas successivt.

Slutsatser
Douglas K. Martin sammanfattade

sina slutsatser i fyra punkter:
• Alla processdeltagare har viktiga per-

spektiv, ingen individ har moralisk
auktoritet.

• Moralisk auktoritet nås i processen.
• Börja därför med att etablera en pro-

cess ("begun is half-done").
• Ha en interaktiv, lärande attityd.

Den prioriteringskommitté som Doug-
las K. Martin och hans forskarkolleger
studerade visade god förmåga att väga
samman alla faktorer.
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Konferensen avslutades med en
paneldebatt under ledning av
Pia Brandelius. I panelen satt
Thomas Ihre, Läkaresällskapet,
Berit Högman (s), landstingsråd
i Landstinget i Värmland, Bo
Rothstein professor i statsveten-
skap, Folke Schött (m) lands-
tingsråd i Stockholms läns lands-
ting, Margareta Albinsson Vård-
förbundet.

Pia Brandelius inledde panelde-
batten med en fråga till de närva-
rande politikerna, nämligen huru-

vida det politiska systemet tillåter öpp-
na prioriteringar.

Berit Högmans svarade att det måste
det göra.

– Hemma i Värmland har vi mycket
dålig ekonomi och vi har tvingats stänga
två akutmottagningar. Det väcker givetvis
stora protester, men vi måste våga stå
upp och ta debatten och förklara för
människor varför det är nödvändigt. För
att klara det måste politiker och verksam-
hetsföreträdare vara överens, om man
går ut med olika budskap blir det väldigt
svårt att klara av att genomföra beslutade
prioriteringar.

Bli mer utåtriktade
Men ska inte medborgarna vara med

i processen också? undrade Pia Bran-
delius.

– Jovisst, det är viktigt. Hittills har
sjukvården varit alldeles för introvert. Vi
måste bli utåtriktade och mer lättill-
gängliga så att det känns naturligt för
medborgare att engagera sig och påver-
ka.

Folke Schött, moderat landstingsråd i
Stockholm, menade att det politiska
systemet kan klara öppna prioriteringar
under vissa förutsättningar.

Problem med konsensus
– Men det finns ett problem med den

rådande konsensusmodellen, det vill
säga att man strävar efter att alla poli-
tiska partier ska vara överens innan
man fattar beslut. I verkligheten har vi
ju olika ideologiska uppfattningar och
vi måste kunna försöka genomdriva det
vi tycker även om de politiska motstån-
darna inte tycker om det. Annars blir
det ju meningslöst för väljarna att rösta
fram en viss politisk majoritet.

Folke Schött tog därefter upp två
saker som han tyckte borde diskuteras
innan, eller åtminstone i samband med
prioriteringar. 

– Det ena är att samhället spenderar
miljarder på sjukskrivningar och förtids-
pensioner. En del av de pengarna bor-
de kunna användas i sjukvården i ställ-
let, det skulle både samhällsekonomin
och patienterna må väl av. Men det går
inte att göra idag eftersom det är olika
system för finansiering av sjukförsäk-
ring och sjukvård.

– Det andra jag vill ta upp är att vi
måste klargöra gränserna för det offent-
liga åtagandet. När det är klart blir det
enklare att diskutera öppna priorite-
ringar.

Om läkarnas makt
Pia Brandelius spann vidare på en

diskussion som förekommit tidigare
under konferensen om professionernas,
och i synnerhet läkarnas, makt över
besluten inom sjukvården. Någon
menade att läkarnas makt var för stor.
Pia Brandelius ställde frågan till Thomas
Ihre från Läkaresällskapet om han
delade den uppfattningen.

Det gjorde han inte.
– Vi har inte så mycket makt, där-

emot har vi ett stort ansvar för att förse
politikerna med ett fullgott besluts-
underlag. Jag tycker inte att samverkan
mellan politiker och profession funge-
rar bra idag, det finns alldeles för myck-

et ömsesidig misstro. Vi måste starta en
dialog präglad av respekt för våra
respektive roller och kunskaper. Vi
måste stödja varandra för att klara det
svåra uppdraget att förklara beslut för
t.ex. patienter som inte kommer med på
prioriteringslistan eller förklara för all-
mänheten varför sjukhus stängs.

Margareta Albinsson, Vårdförbundet:
– Ja, jag tror att patienten ofta känn-

ner sig utanför och saknar tydliga och
entydiga besked. Vi aktörer i sjukvår-
den har kanske hamnat i det som Bo
Rothstein kallar den sociala fällan, det
vill säga att ingen litar på någon annan. 

Konsumentskydd i vården
En annan fråga som Bo Rothstein tog

upp under sitt anförande var om det
finns möjligheter att ge patienterna ett
starkare "konsumentskydd", det vill
säga att man tydligt anger vilka rättighe-
ter patienten har i sjukvården och lever
upp till detta. Han kritiserade till exem-
pel att man inför det som kallas "vård-
garantier", men som inte är några juri-
diskt bindande garantier.

Berit Högman (s) och Folke Schött
(m) var överens om att man inte ska ge
några garantier som man inte kan leva
upp till. Berit Högman var kritisk mot
moderata krav på vårdgarantier, som till
exempel innebär att man ska få en viss
behandling inom en angiven tid. Marga-
reta Albinsson från Vårdförbundet
ansåg att "vårdgarantier" fokuserade på

Livlig paneldebatt om 

Landstingsråden Folke Schött (m) och Berit Högman (s) hade tuffa meningsutbyten.
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fel frågor. Hon fick medhåll av Thomas
Ihre som underkände vårdgarantier ur
prioriteringssynpunkt, eftersom den
inte talar om vad som måste väljas bort.

– Politikerna beslutar gärna om vård-
garantier men tillför inga resurser. Då
blir det vårdpersonalen som måste ta
beslut om vad som ska väljas bort för
att lösa ett problem som politikerna
skapat. Över huvud taget är det oklart
vad som ska beslutas politiskt och vad
som ska beslutas professionellt.

Folke Schött ansåg att garantier om
vård inom en viss tid inte behöver öka
kostnaderna.

– Tvärtom ökar ofta kostnaderna om
man dröjer med ett ingrepp. Men att
finansieringen är splittrad mellan sjuk-
försäkring och sjukvård är huvudpro-
blemet. Det gör att de samlade medlen
inte kan användas optimalt.

Bo Rothstein gick in i diskussionen
om politisk konsensus eller konfronta-
tion bäst gynnar sjukvården.

– Jag tror de flesta är överens om att
det skulle vara bökigt om politikerna
gjorde om pensionssystemet vart fjärde
år. Där har man i stället lagt ner möda
på att nå konsensus. Jag tror att det är
likartat inom sjukvården. Människor
måste veta vad de har rätt att kräva av
sjukvården och det bör inte ändra sig
efter skiftande politiska majoriteter. Poli-
tikerna måste tydligt ange detta så att
inte patienterna blir helt utlämnade åt

producenten. När det gäller förtroende
så är det välkänt att personliga kontak-
ter ofta skapar förtroende. Det kan vara
en förklaring till att läkaren åtnjuter högt
förtroende bland allmänheten, medan
förtroendet för politikerna är lågt.

Margareta Albinsson inflikade att
patienten ofta är beroende av läkaren. 

– Det mätningarna tolkar som förtro-
ende kanske i själva verket är bero-

ende, menade hon.
Folke Schött framförde att det enligt

hans mening fortfarande fanns mycket
ineffektiv sjukvård att ta bort. När det är
gjort kanske man upptäcker att man
inte behöver prioritera bort så mycket
som man trott.

Berit Högman påminde om att målet
är största möjliga folkhälsa, inte "så
mycket sjukvård som mycket".

öppna prioriteringar

TV-journalisten Pia Brandelius ledde debatten. 

Läkaren Thomas Ihre, Läkaresällskapet, lyssnar på Margareta Albinsson, vice ordförande i Vårdförbundet.
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Fil dr Angela Coulter inledde sitt
anförande med att ge en bild av
var prioriteringsdebatten står idag.

Hon ansåg att vi kommit till en punkt då
svåra val blir oundvikliga. Skälen är:
• Demografiska trender – åldrande

befolkning.
• Nya och mer effektiva behandlingar

och vårdinsatser kommer hela tiden.
• Sjukvårdens resurser används inte

optimalt, det förekommer såväl över-
utnyttjande, underutnyttjande och fel-
aktigt utnyttjande.

• Ojämlikhet i vården.
• Ökade kostnader.
• Ökade förväntningar i befolkningen.

Frågan är då hur prioriteringsprocessen
ska gå till. Vilka principer ska vara väg-
ledande? Vilka val är det som måste
göras? Och vem eller vilka ska fatta
besluten?

Fem nivåer
Angela Coulter definierade fem nivå-

er, där prioriteringar görs, nämligen:
• Fördelning av resurser till hälso- och

sjukvårdssektorn i konkurrens med
andra samhällsområden. 

• Fördelning av budget geografiskt och
till verksamhetsområden.

• Fördelning till åtgärder och vårdinsat-
ser.

• Fördelning till patient- och behovs-
grupper.

• Fördelning till individuella patienter.

Olika vägar har valts
För att ta fram principer för priorite-

ringar har man valt varierande vägar i
olika länder. Angela Coulter menade att
det i princip finns tre olika angreppssätt. 

Det första angreppssättet har varit att
tillsätta nationella utredningar med med-
lemmar som representerar olika intress-
sen och aktörer. Utredningarna försöker
nå enighet – konsensus – om ett antal
allmängiltiga och normativa principer
för prioriteringar. Tanken är att dessa
principer sedan ska omsättas i praktiken
av sjukvårdshuvudmän och producen-
ter. Exempel på den här ansatsen har

Angela Coulter funnit i Nederländerna,
Sverige och Norge. 

– De här utredningarna har publicerat
intressanta rapporter som debatterats fli-
tigt i media, men ändå har det praktiska
resultatet enligt min mening varit ganska
nedslående, förklarade Angela Coulter.

– Det har visat sig svårt att komma
överens om målen för det offentliga häl-
so- och sjukvårdssystemet och vilka
behandlingar som ska omfattas av det
offentliga ansvaret. Målen kan till exem-
pel vara att maximera hälsovinster eller
minimera ojämlikhet. Vidare har det
varit svårt att finna former för hur princi-
perna ska omsättas till vardagspraktik i
vården. Försöken att införa genomtänkta
prioriteringsprinciper försvåras också av
att massmedia finner det dramaturgiskt
effektivt att göra en “story” av enskilda
fall om någon nekas till exempel en
mycket dyrbar behandling.

Detaljerade rankinglistor
Ett annat angreppssätt är att ta fram

en detaljerad lista av behandlingar och
rangordna dem i prioriteringsgrad. Det
mest kända exemplet är den så kallade
Oregon-listan. Ansatsen syftar till att
klargöra vilka behandlingar som det
offentliga sjukvårdssystemet ska vara
skyldigt att betala och vilka behandling-
ar den enskilde själv måste bekosta. Från
en viss nivå på prioriteringslistan och
neråt är det alltså den enskildes ansvar
att betala, antingen själv eller via privata
sjukförsäkringar. 

Försöken att på detta sätt tydligt

exkludera vissa behandlingar från
offentlig finansiering, för att garantera
vården till de med störst behov, har
naturligtvis vållat en mycket livlig debatt.
Ett enormt tryck från intressegrupper,
allmänhet och media har gjort att det bli-
vit väldigt svårt att utesluta behandlingar.
En komplikation är att behovet av en
viss behandling kan variera mycket från
person till person beroende på ålder,
sociala förhållanden och individuella
preferenser.

En lärdom har blivit att ytterst få
behandlingar kunnat uteslutas, så få att
själva poängen med prioriteringen blivit
marginell. Opinionstrycket leder också
ofta till ökade anslag till sjukvården.

Fokus på processen
Det tredje angreppssättet är att foku-

sera på själva processen och att starkt
inkludera allmänheten i denna. Ledord
är utvärdering av medicinska teknologi-
er, kostnadseffektivitetsanalyser, kliniska
riktlinjer och, som nämnts, allmänhetens
engagemang. Så här har man arbetat till
exempel i England och på Nya Zealand.

Metoden baseras alltså på utvärdering
av medicinska teknologier och output
från processen är kliniska riktlinjer. I Nya
Zealand har man gått ett steg längre och
har även riktlinjer för patienter på vänte-
listor. Man använder sig av system med
prioriteringspoäng.

Lärdomar
Lärdomarna av det tredje angreppss-

sättet är:

Dags för en klok syntes 
av skilda angreppssätt

Picker Institute är specialiserat på
att mäta patienters erfarenheter av häl-
sovård. Institutet samarbetar med sjuk-
vårdsproducenter i hela Europa. Sjuk-
vårdstjänsternas kvalitet värderas med
vetenskapligt validerade instrument
och metoder. Institutet bedriver även
utbildning i kvalitetsutveckling av häl-
so- och sjukvård.

Dr. Angela Coulter är chef för Pick-
er Institute i Europa. Hon är i grunden

samhällsvetare och har skrivit en dok-
torsavhandling om hälso- och sjuk-
vårdstjänsters kvalitet. Hon har publi-
cerat mer än 150 artiklar och böcker
om hälsovård, primärvårdsutveckling,
klinisk effektivitet, kvinnohälsa, folk-
hälsa och utvärdering av reformer
inom hälso- och sjukvården.

Mer information om Angela Coulter
och Picker Institute hittar ni på institu-
tets webbplats, www.pickereurope.org
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• En tendens till att ”alla skyller på alla”
om det går fel.

• Behov av explicita principer på den
högsta nivån (macro level).

• Behov av transparens (genomskinlig-
het i processen) på mellannnivån
(meso level).

• Behov av flexibilitet på den lägsta
nivån (närmast patienten).

• Behov av ett brett folkligt engage-
mang.

Folkligt engagemang viktigt
Angela Coulter sammanfattade med

att säga att en syntes av det bästa från de
tre angreppssätten sannolikt ger det
bästa resultatet. Särskilt underströk hon
dock behovet av ett folkligt engage-
mang, vilket förde henne in på nästa
avsnitt där hon diskuterade några olika
tekniker för att rådgöra med allmänhe-
ten:
• Opinionsmätningar.
• Allmänna möten.
• Fokusgrupper.
• Medborgarjury (citizen jury).

Opinionsmätningar är mest använd-

bara när det handlar om att inhämta
åsikter hos en stor mängd människor. De
kan, enligt Angela Coulter, med fördel
följas upp med riktade och fördjupade
opinionsmätningar (deliberative polls)
efter det att människorna tagit del av
experters vittnesmål. Allmänna möten
har den fördelen att det blir en högre
grad av deltagande från människor,
nackdelen är att människor med profess-
sionell anknytning till vården tenderar
att bli överrepresenterade.

Fokusgrupper ger en rik information
med förklaringar också om varför delta-
garna resonerar som de gör. Det är dock
en ganska tids- och kostnadskrävande
metod och även här kan problem med
representativitet finnas. 

Juryn avger “dom”
En medborgarjury avger en ”dom”

efter att ha utfrågat experter och andra
personer med tillgång till relevant infor-
mation. Erfarenheter från arbete med
medborgarjury är att metoden fungerade
i det avseendet att lekmännen i juryn
verkligen lyckades sätta sig in i kompli-

cerade förhållanden och avge förnuftiga
rekommendationer. Nackdelar med
metoden är att den var ganska tids- och
kostnadskrävande, samt att den relativt
lilla gruppen kunde bli bristfälligt repre-
sentativ.

I en del fall visade det sig också att
sjukvårdsmyndigheterna inte brydde sig
om att implementera anvisningarna från
medborgarjuryn, vilket naturligtvis ledde
till ett snabbt minskande engagemang.

Angela Coulter diskuterade olika sätt
att få fram värderingar och omdömen
från allmänheten i de metoder som
använts ovan. Exempel är att rösta på ett
eller flera alternativ (single vote, multi-
ple vote), att rangordna alternativ, att
poängsätta alternativ, att fördela en bud-
get osv.

NICE
I England finns sedan några år ett

nationellt institut (National Institute for
Clinical Excellence, (NICE) som utfärdar
evidensbaserade riktlinjer och rekomm-
mendationer beträffande behandlings-
metoder för olika diagnoser. Angela
Coulter berättade att NICEs målsättning
nu är att alltmer införliva patienters,
anhörigas och medborgares synpunkter i
sina policyrekommendationer.

De strategier NICE använder för att få
till stånd allmänhetens medverkan är fle-
ra, till exempel att publicera rapporter
och fakta, konsultera allmänheten, få all-
mänheten att aktivt delta i arbetsprocess-
serna, samt ge allmänheten möjligheter
att ”överklaga” riktlinjer.

– Det jag hoppas är att detta ska leda
till en ny syntes mellan fakta och värde-
ringar, mellan medicinteknologisk utvär-
dering och ansvar inför allmänheten,
samt mellan läkare och forskare å ena
sidan och media, politiker och allmänhet
å den andra.

Enkla lösningar finns inte
Prioriteringsprocessen i det här avse-

endet har kallats både en ”ekonomisk
utmaning” och ett ”politiskt dilemma”.
Angela Coulter menade att erfarenhe-
terna visat att det inte finns några
tekniskt enkla lösningar, att det handlar
om komplicerade avvägningar mellan
många olika faktorer. Effektivare institu-
tioner för beslutsfattande behövs för att
klara utmaningarna och för att imple-
mentera etiska riktlinjer i vården.

– Det finns inga tekniskt enkla lösningar på prioriteringsproblemen. Det handlar
om komplexa avvägningar mellan många olika faktorer, menade Angela Coulter.
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Bo Rothstein, professor vid stats-
vetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet och flitig

samhällsdebattör, talade underhållande
och intressant om hälso- och sjuk-
vårdssystemets demokratiproblem vilka
är relevanta för systemets förmåga att
klara öppna prioriteringar.

– Vi kan identifiera ett antal olika
demokratiproblem som är specifika för
hälso- och sjukvården, förklarade Bo
Rothstein.

Fungerar sämre
– För det första ser vi att den repre-

sentativa demokratin inte fungerar på
samma sätt inom sjukvården som den
gör inom andra politikområden. Den
traditionella höger-vänster-skalan har i
sjukvårdssektorn ersatts av en annan
typ av konflikt som kan beskrivas som
"folket mot eliterna" eller "människorna
mot sjukvårdsapparaten". En kollega till
mig, Henrik Oskarsson, har också
påpekat att en ny dimension utöver
höger-vänster-skalan har tillkommit
under det sista decenniet, nämligen
motsatsparet autonomi-delegering.
Även detta skulle i så fall försvaga den
traditionella representativa demokratins
funktionssätt, eftersom den är fast för-
ankrad i höger-vänster-tänkandet.

Svårare införa beslut
– Nästa problem uppstår när politi-

kernas beslut ska implementeras i sjuk-
vårdsverksamheten, fortsatte Bo Roth-
stein. Sjukvården är en så komplex och
dynamisk verksamhet att en stor del av

beslutsmakten måste överlämnas till
sjukvårdspersonalen. Varje enskilt fall
måste bedömas för sig, politikerna kan
inte utfärda tydliga direktiv som alltid

Sjukvårdens politik har

– Den representativa demokratin fungerar annorlunda i sjukvården, bland
annat för att den inte följer den traditionella höger-vänsterskalan, menade pro-
fessorn i statsvetenskap, Bo Rothstein.

Acko Ankarberg Johansson, vice
ordförande i Svenska kommun-
förbundet, anknöt till Paul Hå-

kanssons synpunkter om politikens
utsatthet när det gäller öppna priorite-
ringar.

– Visst är det så, menade Acko
Ankarberg Johansson, men jag är också
väldigt glad över att människor har sto-
ra förväntningar på politiken. Vi har en
viktig uppgift att lösa, en uppgift som
ska präglas av solidaritet och med-
mänsklighet. Vården är en spännande
framtidsbransch som ständigt utvecklas.

– Vi vet att vi inte ska prioritera efter
ålder, kön, social eller etnisk tillhörig-

het, utan efter principen om vem som
har störst behov. Behov är ett kompli-
cerat begrepp. Jag vill här lyfta fram ett
helhetsperspektiv på behov, där vi tar
hänsyn till både kropp och själ.

Acko tog upp ett verkligt exempel
om en äldre kvinna ”Anna” som skötte
sin sjuke make i hemmet. (Exemplet
finns beskrivet i Svenska Kom-
munförbundets skrift Vägval i kommu-
nal äldrepolitik.)

Ingen städhjälp
Det var betungande för Anna att kla-

ra allting och hon begärde därför hjälp
med städning och övrig skötsel av
bostaden. Hon fick svaret att det inte
gick att få städhjälp utan endast hjälp
med vårdinsatser. Men vården av
maken ville hon sköta själv så länge

Kommunerna måste nu på allvar
komma in i prioriteringsarbetet,
menade Acko Ankarberg Johansson.
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speciella problem

Kommunerna utanför debatten?

följs. Det är ofta mycket enklare inom
andra politikområden. Ett exempel är
ett beslut om en barnbidragshöjning –
det genomförs utan problem identiskt
överallt.

– Konsekvensen är att även denna
aspekt försvagar de folkvalda politiker-
nas grepp över sjukvården.

Går ej överklaga beslut
Bo Rothsteins tredje punkt handlade

om allmänhetens möjlighet att överkla-
ga politiska beslut, som finns inom
många områden. Den leder till att pre-
judikat skapas, till exempel beträffande
vad som ska betraktas som skälig lev-
nadsstandard inom socialtjänsten.

– I sjukvården saknas motsvarighet
till detta, individen får inte några klara
besked om exakt vad som täcks av den
offentliga sjukförsäkringen. 

Till detta kopplade Bo Rothstein ett
resonemang om en ny demokratisyn
som enligt en del forskningsrapporter
håller på att utmana den gamla. 

Individualistisk syn utmanar
– Den traditionella demokratisynen

är kollektivistisk, den bygger på idén
att majoriteten beslutar. Den utmanas
av en individualistisk och rättighetsba-
serad demokratisyn, som mer betonar
individens rättigheter än majoritetens
beslutsmakt. Enligt de här rapporterna
sker en grundläggande värderingsför-

ändring i samhället från kollektivism
mot individualism. Däremot inte, vilket
många tror, från solidaritet mot ego-
ism. Det är en annan dimension och
där sker inga stora förändringar.

Livet ett “eget projekt”
– Livet ses numera mer som ett "eget

projekt", vilket bland annat innebär att
partier och ideologier får svårare att
hävda sig. Den nya individen, som står
för en rättighetsbaserad demokratisyn,
har inget emot att betala skatt till sjuk-
vården under den viktiga förutsättning-
en att han eller hon får klara besked om
vad som täcks av den offentliga sjukför-
säkringen. Om detta klargörs kan indi-
viden själv avgöra vilka eventuella pri-
vata försäkringar hon vill komplettera
med.

Bo Rothstein manade också till störr-
re varsamhet med ord och definitioner:

– Säg inte "vårdgaranti" om det inte
verkligen är en garanti.

Legitimitet är viktigt
Bo Rothstein tog upp ytterligare en

punkt som är väsentlig för politiken
inom hälso- och sjukvårdssystemet,
nämligen vilka faktorer som skapar
legitimitet. Han visade en lista ur en
forskningsrapport, där människor rang-
ordnat legitimiteten för olika yrkes-
grupper. Läkare hamnade här i topp,
medan politiker och PR-konsulter stred

om jumboplatsen.
Något borde således göras för att

höja politikernas legitimitet. Bo Roth-
stein presenterade här en "teori för det
villkorliga samtycket" som handlar om
vad som ger legitimitet: rättvisa mål,
rättfärdiga procedurer och rättvis för-
delning av bördor.

– Såväl beslutens innehåll som
beslutsprocessen påverkar alltså legiti-
miteten. Det här har säkert stor bety-
delse när öppna prioriteringar ska
göras, menade Bo Rothstein.

Den sociala fällans problem
Bo Rothstein avslutade med att

berätta om "den sociala fällans" pro-
blem som allvarligt försvårar förutsätt-
ningarna för ett solidariskt samarbete i
samhället.

Den sociala fällan ser ut så här:
1. Alla vet att alla vinner på om alla

samarbetar, men
2. om man inte litar på att alla andra

samarbetar, kommer man inte själv
att samarbeta och

3. då bryter förtroendet samman och
systemet fungerar inte alls.
Bo Rothsteins slutsats var att det poli-

tiska systemet måste angripa samtliga
nämnda demokratiproblem för att klara
att göra öppna prioriteringar.

hon orkade. Acko menade att detta var
ett exempel där den enskilda männ-
niskans behov kolliderade med vård-
apparatens bedömning av behov.

– Kommunernas biståndsbedömning
är sällan någon prioritering enligt riks-
dagsbeslutets intentioner. Bedömning-
en utgår inte från behovet, utan styrs
helt av vad kommunen har att erbjuda.

Kommunerna bortglömda
Acko Ankarberg Johansson menade

att kommunerna spelar en viktig roll när
det gäller vårdprioriteringar, men att den
rollen blivit lite bortglömd i debatten.

– Det är inte lätt att prioritera i
kommunernas verksamhet utifrån riks-
dagens prioriteringsbeslut. Att kommu-
nerna redan då var en av sjukvårdshu-
vudmännen framgår varken av utred-
ningen eller propositionen, framhöll
Acko Ankarberg Johansson.

– Det behövs mer samarbete mellan
kommunerna och landstingen. Vi
behöver en samsyn som gäller till
exempel särskilt boende, hemtjänst och
primärvård. Det är ett eftersatt område.
Vård i livets slutskede och palliativ vård
måste finnas tillgängligt i hela landet.
Sammansatta vårdbehov kräver särskilt

god kommunikation mellan huvud-
männen och ett gott samarbete i en
utbyggd vårdkedja.

– Kommunerna har haft fullt upp
med att klara de nya vårdåtaganden
som strukturomvandlingarna medfört.
Därför har kommunerna inte märkts så
mycket i prioriteringsdebatten. 

Acko Ankarberg Johansson ansåg att
kommunerna kan bidra till att vidga
prioriteringsdiskussionerna så att de
mera kommer att handla om hela vård-
kedjan och att man bättre tar hänsyn till
att behoven är personliga och individu-
ella.



I den här trycksaken har endast funnits utrymme att dokumentera de anföranden som hölls i den stora
plenisalen. Men detta är bara en liten del av alla de aktiviteter som ägde rum under de två intensiva
dagarna på Linköpings Konsert & Kongress. Flera workshops och sessioner pågick parallellt och även
under pauser gick diskussionens vågor höga. Här är en översikt över sessioner och workshops:

Sessioner, workshops, debatter…
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Sessioner
Session A: Metodutveckling.
Moderator: Christina Kärvinge
1. Prioriteringar efter behov – en modell
för fördelning av resurser i ett landstings-
område.
Sven Larsson, Lars Lindholm, 
Mats Lundborg, Anders Östlund
2. Hur fördela resurser till prevention och
behandling av kranskärlssjukdom.
Emil Löfroth, Måns Rosén, Lars Lindholm

3. Medicinskt programarbete gällande
övervikt i Stockholm – en metod för prio-
ritering i praktiken utifrån kunskap om
befolkningens behov.
Britt Arrelöv, Chris Wallin

4. Prioriteringskommittéer – en väg till
prioriteringar i sjukvården.
Ulla Feuk, Bernhard Grewin, 
Robert Wahren

Session B: Prioritering i praktiken.
Moderator: Christer Edling
1. Vad händer med remissen till ortope-
den? En nationell enkätundersökning om
remissprioritering.
Sofia Löfvendahl, Staffan Hellberg, 
Marianne Hanning

2. Prioriteringar i primärvården.
Kjell Sundin

3. Prioriteringsprocessen vid Backens
vårdcentral i Umeå.
Gunnar Åström

4. Programarbetet i Östergötland 
– en redovisning av nuläget.
Gunilla Nyrén

Session C: Metodutveckling.
Moderator: Ulla Feuk
1. Den systematiskt arbetande beställaren.
Britt Arrelöv

2. Prioritering i praktiken.
Thomas Ihre, Inga Berg

3. Metod för prioriteringar i Socialstyrel-
sens riktlinjer för kranskärlssjukvård.
Christina Kärvinge, Lars-Åke Levin

4. Prioritering i fråga om nya medicinska
metoder.
Christina Kärvinge, Kajsa Tunér

Session D: Prioritering i praktiken.
Moderator: Kerstin Belfrage
1. Prioritering ur patientperspektiv – erfa-
renheter baserade p tematisk tillsyn av

vårdkedjan för cancersjuka i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion.
Irja Carlström, Dan Andersson

2. Systematiska granskningar – ett exem-
pel på hur dialogmetoden kan användas.
Susanne Waldau

3. Journalistik – också en fråga om att
välja…
Pia Brandelius

4. Prioriteringar i praktiken – exempel
från förlossningsvården.
Ingela Wiklund

Session E: Prioritering i praktiken.
Moderator: Anne-Christine Centerstig
1. Prioritering av läkemedel – exemplet
coxiber.
Bengt Curman

2. Ett brukarperspektiv på prioriteringar.
Lena Öhrsvik

3. Åtgärdsprioriteringar inom arbetsterapi.
Ole Gyllun

4. Medborgaren i prioriteringsprocessen.
Peter Garpenby

Workshops
Workshop 1: Öppna prioriteringar –
möjligheter och hinder.
Moderator: Erling Karlsson

Workshop 2: Begreppen fördelning,
prioritering och ransonering.
Moderator: Per Erik Liss
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Britt Arrelöv berättar om det systematiska beställararbetet i nordöstra sjukvårds-
området i Stockholms läns landsting.


