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De oundvikliga prioriteringarna
När vi vid Prioriteringscentrum summerar arbetsåret 2016 
kan vi med tillfredställelse se tillbaka  på ännu ett händel-
serikt år. Ett år fyllt med svåra men intressanta frågor och 
uppgifter som vi fått arbeta med. 

Bokslutet för hälso- och sjukvården i stort kommer 
antagligen visa att de medicinska resultaten fortsätter 
att förbättras men att personalbristen föder tvivel om att 
den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta även under 
kommande år.  När jag skriver detta meddelar Karolinska 
sjukhuset i Solna att man infört så kallat stabsläge. Skälet 
uppges vara stor brist på vårdplatser som bland annat gör 
att patienter fastnar på akuten i väntan på att läggas in.  
Många sjukhus och vårdcentraler rapporterar 
kontinuerligt om ytterst ansträngda arbetssituationer som 
drabbar både patienter och personal. I kölvattnet kommer 
ofrånkomligen olika former av omfördelning av resurser 
och ransonering att tvingas fram. Frågan är hur god 
beredskapen ser ut för att kunna göra detta på systema-
tiskt sätt. Att vi kan förvänta oss en obalans mellan 
behovet (både faktiskt och upplevt) av hälso- och sjukvård 
och resurser för att tillfredsställa detta har förutspåtts 
under lång tid. 

En annan utmaning som tydliggjort behovet av 
systematiska prioriteringar är mycket höga priser på nya 
läkemedel framför allt vid cancer och sådana läkemedel 
som används för små patientgrupper med allvarliga 
sjukdomar. Varje enskilt läkemedel kanske uppfattas 
hanterligt men när många sådana är på väg att lanseras 
riskerar andra patienter med angelägna vårdbehov att 
komma i kläm om det inte går att komma fram till en 
rimlig prisnivå.

I ljuset av den pågående utvecklingen i hälso- och 
sjukvården har Prioriteringscentrum bland annat arbetat 
med att uppdatera den nationella modellen för 
prioriteringar. 

Remissversionen har väckt ett stort engagemang och 
arbetsgruppen har fått in värdefulla synpunkter. En 
synpunkt är att ingen annan än riksdagen har rätt att 
tolka den etiska plattformen. Vi uppfattar tolkningar är 
ofrånkomliga när allmänt hållna principer ska omsättas 
i ett praktiskt prioriteringsarbete. Återigen framgår det 
med önskvärd tydlighet att vi behöver en statlig utredning 
av den etiska plattformen vilket vi efterlyst under många 
år. I vårt grannland Norge har Stortinget enhälligt ställt 
sig bakom en revidering och fördjupning av den norska 
plattformen. Det finns punkter i deras nya plattform som 
väcker frågor men det sätt på vilken den arbetats fram har 
min fulla respekt.

I centrumets sextonde verksamhetsberättelse går det 
vidare att läsa om andra viktiga aktiviteter som genom-
förts under året.  Prioriteringscentrum gjorde t ex entré 
i Almedalen med ett eget seminarium i samarbete med 
Smer, vilket var så positivt att vi återkommer även under 
2017. Då kommer även den nationella Prioriterings-
konferensen att genomföras, denna gång i Kalmar. 

För min egen del är detta min sista verksamhets-
berättelse som chef för Prioriteringscentrum. Jag vill tacka 
alla duktiga och hängivna medarbetare och alla andra som 
på olika sätt arbetar med utveckling av metoder och 
arbetssätt för prioriteringar. Det har varit många roliga 

och intressanta år och jag är över-
tygad om att de kommande åren 
kommer att bli ännu mer intressanta 
eftersom alltfler får upp ögonen för 
de utmaningar och komplicerade 
värderingsfrågor som hälso- och sjuk-
vården har att hantera. Jag lämnar 
med varm hand över uppdraget att 
leda centrumet till Lars Sandman.

Per Carlsson
Centrumchef 2001-2016
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Det här gör vi
Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för 
prioritering inom vård och omsorg.

Vi arbetar för att beslut och ställningstaganden som 
påverkar tillgång till vård och omsorg på alla nivåer ska ske 
utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Den centrala 
utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en 
rekommendation om större öppenhet vid prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan utbildning, forskning och 
policyutveckling. Sedan år 2010 är Prioriteringscentrum en 
del av Linköpings universitet. Huvudfinansiärer är, förutom 
universitetet, staten genom Socialstyrelsen och Region 
Östergötland. 

Detta är vårt uppdrag:

•  Medverka till utveckling av metoder som kan  
     användas vid öppna prioriteringar.
•  Stimulera till en ökad medvetenhet och debatt om   
     öppna prioriteringar.
•  Bedriva och stödja forskning om prioriteringar   
     inom vård och omsorg. 
•  Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och  
     praktisk vård och omsorg.
•  Genomföra utbildningar och konsultinsatser.
•  Bistå med kunskapsstöd till myndigheter och huvudmän.
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Rapporter 2016

Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård. Det visar denna rapport som tagits fram på initiativ från Statens medicinsk-
etiska råd (Smer).

I ett läge där hälso- och sjukvården ständigt brottas med resursbrist som kräver svåra 
prioriteringar kan det vara lockande för vårdgivare att tacka ja till samverkan med till 
exempel läkemedelsföretag, forskningsstiftelser eller andra externa aktörer. Det upp-
står ett etiskt dilemma eftersom landsting/regioner förväntas bidra med egna resurser, 
till exempel genom att finansiera driften av dyr sponsrad utrustning. Dessa resurser 
skulle vårdgivaren eventuellt kunna använda till mer angelägna behov och mer kost-
nadseffektiva insatser. Förslag om externa resurstillskott, vårdsponsring, bör därför 
vara föremål för en lika kritisk prioritering som andra behov i vården.

2016:1 Är vårdsponsring förenligt med den etiska 
plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård?

Lars Sandman, Per Carlsson

I rapport 2016-2 ges inspiration och hjälp kring uppföljningsprocesser. Författarna 
har samlat exempel på tillvägagångssätt, frågeställningar och syften som man kan 
utgå från. Exemplen kommer både från landstings/regionövergripande nivå och från 
verksamhetsnivå och fokuserar på:

• följsamhet till prioriteringsbeslut samt dess ekonomiska effekter
• uppfattningar om prioriteringsprocessen
• kännedom och uppfattningar om samsyn om prioriteringar
• patienters/brukares uppfattningar.

2016:2 Uppföljning av prioriteringsarbeten.  
Exempel på olika tillvägagångssätt

Karin Bäckman, Mari Broqvist

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132431
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132431
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132892
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132892
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2016:3 Prioritering av särläkemedel. 
En internationell utblick

Johanna Wiss, Per Carlsson

Samtliga rapporter kan beställas i tryckt format genom mail till 
prioriteringscentrum@liu.se 

Denna rapport presenterar en översikt över hur fem europeiska länder hanterar 
subventionsbeslut av särläkemedel, dvs. läkemedel som används för att behandla 
patienter med svåra och sällsynta sjukdomar. Hälsoekonomiska utvärderingar 
visar att särläkemedel sällan är kostnadseffektiva när man utgår från traditionella 
gränsvärden avseende kostnad för vunnen hälsa. En ökning av antalet sär-
läkemedel på den europeiska marknaden har bidragit till livliga diskussioner i 
Sverige och i andra länder om hur dessa ska hanteras inom ramen för rådande 
läkemedelssubventionssystem. Olika länder har hanterat frågan om dyra 
behandlingar riktade till patienter med sällsynta sjukdomar på olika sätt och 
utifrån ett svenskt perspektiv är det därför intressant att observera och inspireras 
av hur andra europeiska länder har hanterat frågan om särläkemedel.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064004/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064004/FULLTEXT01.pdf
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Vetenskapliga artiklar
Formal priority setting in health care: the Swedish experience
Peter Garpenby, Karin Bäckman
Journal of Health Organisation & Management, Vol. 30, september 2016

Political strategies in difficult times – The “backstage” experience of Swedish politicians on formal priority 
setting in healthcare
Peter Garpenby, Ann-Charlotte Nedlund
Social Science & Medicine, Vol. 163, augusti 2016

Individual responsibility as ground for priority setting in shared decision-making
Lars Sandman, Erik Gustavsson, Christian Munthe
Journal of Medical Ethics, Vol 42, augusti 2016

Beyond the Black Box Approach to Ethics! Comment on ”Expanded HTA: Enhancing Fairness and Legitimacy”
Lars Sandman, Erik Gustavsson
International Journal of Health Policy and Management, Vol. 5, april 2016

Debatt och vetenskap
En del i Prioriteringscentums uppdrag är att stimulera till debatt 
och bedriva forskning om prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Debattartiklar
”Vi välkomnar en dialog om öppna prioriteringar”
Per Carlsson, Mari Broqvist, Lars Sandman
Läkartidningen, november 2016

”Sponsring bör styras av etiska överväganden” 
Per Carlsson, Lars Sandman, Kjell Asplund
Dagens Medicin, november 2016

»Halvtid« för standardiserade vårdförlopp i cancervården 
Ingrid Schmidt, Thomas Davidson, Per Carlsson
Läkartidningen, december 2016

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-131789
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130800
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130800
http://jme.bmj.com/content/42/10/653
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:952031/FULLTEXT01.pdf
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/11/Vi-valkomnar-en-dialog-om-oppna-prioriteringar/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/23/sponsring-bor-styras-av-etiska-overvaganden/
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Halvtid-for-standardiserade-varforlopp-i-cancervarden/
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I media

Vad får ett liv kosta? Diskussion i Studio Ett i P1, om säll-
synta sjukdomar och dyra läkemedel med bl.a. Lars Sand-
man, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings 
universitet. 

Dyrbara patienter. Hur ska vi tänka gällande prioriteringar 
och sällsynta sjukdomar? Vad säger politikern, läkaren och 
etikprofessorn? Från konferensen Sällsynt idag och imorgon.

Vem vill bli 150 år? Vi lever allt längre och allt fler sjuk-
domar kan botas. Man kan fundera på hur framtidens hälso- 
och sjukvårdsprioriteringar kommer se ut. Studio Ett från 
Almedalen.

Landstingens dilemma - priset på ett liv. Särläkemedel kan 
hjälpa svårt sjuka med sällsynta sjukdomar men 
samtidigt trängs annan vård undan. Kaliber i P1 om 
särläkemedel, landstingens dilemma och priset på ett liv. 

Kan man sätta ett pris på livet? Karlavagnen i P1 om kost-
naden för särläkemedel med bl.a. Johanna Wiss, doktorand 
vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys och 
Prioriteringscentrum och forskare på området prioriteringar 
och behandling av patienter med sällsynta sjukdomar.

Etikregler för samverkan bör förtydligas och omfatta fler. 
LIFe-time.se om vårdsponsring med anledning av 
Prioriteringscentrums rapport ”Är vårdsponsring förenligt 
med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och 
sjukvård”.

Under året har vi medverkat i en rad 
olika inslag och diskussioner om 
prioriteringar.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/684877?programid=1637
https://urskola.se/Produkter/194831-UR-Samtiden-Sallsynt-idag-och-imorgon-Dyrbara-patienter
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/743438?programid=1637&start=4777
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/784064?programid=1316
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/784756?programid=3117
http://www.life-time.se/vardkvalitet/etikregler-for-samverkan-bor-fortydligas-och-omfatta-fler/?utm_source=LIFe-time.se&utm_campaign=80c436d008-Nyhetsbrev_18_201610_7_2016_LIFe-time&utm_medium=email&utm_term=0_9778c6c028-80c436d008-305692001
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Ska vi verkligen berätta allt?
Varför är det så svårt att kommunicera prioriteringsbeslut som inte 
är resurstillskott? Den frågan lyfte Prioriteringscentrum under ett  
seminarium i Almedalen.

Almedalen 2016

Seminariet, som arrangerades i samarbete med Statens 
medicinsk-etiska råd (Smer), hade en bred uppställning 
av forskare och politiker med lång politisk erfarenhet 
av hälso- och sjukvård. Diskussionen fokuserade på hur 
prioriteringar går till idag och vilken utveckling man som 
politiker kan önska sig samt vilka positiva och negativa 
effekter öppenhet i beslutfattande kan resultera i.

 – Öppenhet leder förhoppningsvis till ökad förståelse för 
varför vissa beslut fattas och det i sin tur leder till ökad 
sympati. Men det gäller att motivera varför besluten har 
tagits och fundera över vem som är publiken och om vi når 
ut med våra argument menade Daniel Naurin, professor i 
statsvetenskap vid Göteborgs universitet. En negativ effekt 
av öppenhet kan vara att den leder till låsningar mellan 
olika parter och en sämre beslutskapacitet i systemen, 
till följd av att en publik med starkt intresse i frågan inte 
ställer upp på kompromisser. Lars Sandman, professor i 
hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, 
berättade att han stött på situationer där beslutsfattare 
undvikit att besluta i linje med gängse prioriterings-
principer, trots att de egentligen ansett det som rimligast, 
men att de inte trott sig kunna försvara beslutet offentligt.  

Armkrok, mod och tilltro
Panelen var överens om att öppenhet vid prioriteringar är 
något att sträva efter. Öppenheten är dock inte tillräcklig 
idag och det finns många förklaringar till det. 

Prioriteringsbeslut leder inte sällan till stark kritik vilket 
avhåller politiker från öppenhet. 

Barbro Westerholm menade att kritiken ofta har sin grund 
i en oförmåga att kunna förklara och kommunicera 
besluten på ett begripligt sätt för patienter och 
medborgare. Prioriteringsbeslut i hälso- och sjukvården är 
inte heller sällan mycket komplicerade och kräver därför 
samarbete och samsyn mellan flera parter.  Anders 
Åkesson efterlyste fler arenor för samtal där olika aktörer - 
politiker, medborgare, profession och förbund, går arm-
krok i diskussioner om prioriteringar. – Om vi ska 
förvänta oss en utveckling av vården så tror jag att det i 
framtiden krävs mer samtal och större öppenhet.

Vi måste också våga tro på att medborgarna klarar att ta 
till sig den här typen av svåra beslut, menade Anna-Lena 
Sörenson. När prioriteringarna är särskilt komplicerade 
och känsliga ur opinionssynpunkt var panelen tämligen 
enig om att det krävs mer av nationella beslut. Barbro 
Westerholm önskade en nationell överenskommelse om 
hur de breda prioriteringarna ska se ut.

Se filmen från seminariet på 
www.liu.se/prioriteringscentrum

https://www.youtube.com/watch?v=q_WWm_xdzKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q_WWm_xdzKQ&feature=youtu.be


9

Ska vi verkligen berätta allt?

Medverkande i panelen: Chatrine Pålsson Ahlgren, fd. riksdagsledamot (KD), Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot (S),  
Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne (MP), Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L). Samtliga är ledamöter i Statens 
medicinsk-etiska råd.

Övriga medverkande: Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Lars Sandman, professor i hälso- 
och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, Per Carlsson, moderator och chef för Prioriteringscentrum
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Mot en tydligare modell

Modellen är ett verktyg för att tolka den etiska plattformen för prioriteringar och används bl.a. av regioner och landsting 
som står i olika typer av prioriteringsprocesser. Den första upplagan av modellen kom ut 2007 och en andra revidering 
gjordes 2011. Fortfarande kvarstår dock frågetecken kring hur vissa saker i den etiska plattformen ska tolkas och den
tredje revideringen syftar till att reda ut frågetecken och ge tydligare vägledning i hur den etiska plattformen för 
prioriteringar ska tolkas. Arbetsgruppen, där Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen ingår, lämnade under 2016 
förslag på olika tolkningar bl.a vad gäller ålder och kostnadseffektivitet. Förslagen skickades ut på remiss till regioner, 
landsting och intressenter inom hälso- och sjukvården, som också bjöds in att lämna synpunkter vid dialogmöten. 
Remissinstanserna visade sig ha olika uppfattningar och förslagen skapade viss debatt. Det tydliggör behovet av en 
parlamentarisk översyn av den etiska plattformen för prioriteringar.

På Prioriteringscentrums hemsida kan du ta del av inkomna synpunkter och debattartiklar. Revideringen kommer 
fortsätta under 2017.

Debatt, Läkartidningen november och december 2016
”SLS och SLF nobbar förslag om reviderad modell för öppna prioriteringar”
”Vi välkomnar en dialog om öppna prioriteringar”
”Fortfarande gäller att bara riksdagen kan upphäva sina egna beslut”
”Den etiska plattformen kräver tolkningar i praktiken”

Den nationella modellen för öppna prioriteringar i hälso- och sjuk-
vården revideras - och skapar debatt.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/11/SLS-och-SLF-nobbar-forslag-om-reviderad-modell-for-oppna-prioriteringar/
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/11/Vi-valkomnar-en-dialog-om-oppna-prioriteringar/
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Fortfarande-galler-att-bara-riksdagen-kan-upphava-sina-egna-beslut/
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Den-etiska-plattformen-kraver-tolkning-i-praktiken/
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På spaning i UK
Vad står högt på agendan i andra länder när det kommer till 
prioriteringar i hälso- och sjukvården? Under 2016 gjorde 
Prioriteringscentrum en spaning på vad man brottas med på andra 
håll i världen.

I september deltog flera medarbetare från Prioriterings-
centrum på den internationella prioriteringskonferensen 
i Birmingham. Prioriteringscentrum bidrog med sex 
presentationer och fick även pris för bästa poster under 
konferensen. Förutom att presentera det svenska perspek-
tivet så var vårt uppdrag att pejla in hur diskussionerna 
kring prioriteringar går på andra håll i världen.

Cirka 200 personer deltog under konferensens tre 
dagar, de flesta i en roll som politiker, tjänsteman, forskare 
eller verksamhetschef i vårdsektorn. Många med liknande 
utmaningar – att få ut så mycket som möjligt av budgeten, 
göra rätt saker (varken mer eller mindre) och förflytta 
resurser från lågt prioriterade områden till högre 
prioriterade. På flera håll lyfts överdiagnostisering och 
överbehandling fram som en utmaning och hur man ska 
hantera detta diskuteras bl.a. inom den rörelse som kallas 
för ”too much medicine movement”.

Frågan om hur man ska hantera särläkemedel, dvs. 
läkemedel som används för att behandla mycket ovanliga 
sjukdomar är aktuell i flera länder. Kostnaden för 
särläkemedel, ja eller nej till förskrivning, läkemedels-
bolagens studier kring särläkemedel och olika aktörers 
ansvar är heta frågor bl.a. i England.

Patientmedverkan och hur man kan integrera 
medborgares/patienters perspektiv i prioritierings-
processer och beslutsfattande var ett centralt tema under 
konferensen. På många håll finns det en strävan efter att 
hitta organisatoriska former och processer för hur 
patientmedverkan ska gå till och en diskussion om vilken 
roll medborgare och patienter ska ha i dessa processer. 
Flera exempel på dialogforum presenterades, bl.a. från 
USA och Tyskland. Patientfokus fanns också med på 
agendan i diskussionen om utvärdering. Hur följer man 
upp och utvärderar prioriteringar av insatser i hälso- och 
sjukvården? Vilka mätmetoder för utvärdering finns och 
mäter vi det som är relevant? Flera föredragshållare hade 
ställt sig dessa frågor och intresserat sig för utvärderingar 
med sk. capability approach – dvs utvärdering där utfalls-
måtten är saker som patienter själva bedömer som viktiga 
för sin livskvalitet.

En generell spaning är att det finns en aktiv diskussion 
kring prioriteringar i många länder. Sverige har kommit 
långt på många sätt i jämförelse med andra länder. Det 
är tydligt i relation till länder som t.ex. Tyskland där det 
fortfarande är tabu att överhuvudtaget prata om gräns-
sättning i vården.
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På spaning i UK
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• Hörselvården Landstinget i Kalmar län
• Habiliteringen Landstinget i Västmanland
• Centrum för hjälpmedel, Region Örebro län
• Oppositionen i Region Kronoberg
• Motala Kommun
• Landstinget Dalarna
• Region Östergötland
• Region Skåne
• Region Jönköpings län
• Socialstyrelsen
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• Program och prioriteringsrådet, Västra Götalandsregionen
• NT-rådet (SKL)
• Etiska rådet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
• Konferensen Sällsynt idag och imorgon
• Almedalsseminarium ”Vem vill bli 150 år?”
• Almedalsseminarium ”Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?”
• Samverkansdagen Dagens Medicin
• Medicinteknikdagarna i Örebro
• Utbildningsdag för verksamhetsutvecklare, Region Östergötland
• Nätverken Hälsa och Demokrati och Uppdrag Hälsa

Kunskapsspridning
En del i Prioriteringscentrums uppdrag handlar om att genomföra 
utbildningar, konsultinsatser och bistå med kunskapsstöd till 
myndigheter och regioner/landsting. Här är ett axplock av årets 
insatser.
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13/4: Välbesökt utbildningsdag 
om prioriteringar
En dag som bjöd på en djupdykning i den nationella modellen och 
den etiska plattformen för prioriteringar.
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Aktuella projekt under 2016

Prioriteringsprojekt i Motala kommun
I Motala kommun pågår ett brett systematiskt priorite-
ringsarbete som en del i kommunens verksamhetsanalys 
inom alla förvaltningar. Prioriteringscentrum är 
engagerade i Motala kommuns arbete på flera sätt. 
Löpande under processen ges metodstöd och hjälp med 
praktisk metodutveckling av en modell för prioriteringar 
på primärkommunal nivå samt stöd vid implementering 
av prioriteringsarbetet. Parallellt sker även följeforskning 
genom uppföljningar av arbetet via enkätstudier, obser-
vationer och dokumentation av processen med hjälp av 
dessa och insamlade kommunala dokument relaterade till 
processen. Intressanta frågeställningar är t ex: Hur kopp-
las ett prioriteringsarbete till befintliga styr och lednings-
system (budgetarbete)? Hur planeras och genomförs ett 
sådant arbete? Vilka svårigheter och styrkor finns? 

Personcentrerad vård och prioriteringar 
-  hur mångtydiga idéer sätts samman i 
praktiken
Syftet med studien är att undersöka hur en mångtydig idé 
som ”personalisering” tolkas och realiseras av olika aktörer 
inom hälso- och sjukvården. ”Personalisering” är en idé, 
som liksom många andra idéer, sprids och cirkulerar inom 
hälso- och sjukvården. Studien bygger på dokument och 
intervjuer med olika nyckelaktörer som insamlas under 
hösten 2015 och våren 2016. Artikeln syftar till att visa 
olika typer av dilemman som ”personalisering” innebär i 
praktiken, och särskilt i prioriteringssammanhang. 

I Prioriteringscentrums verksamhet ryms forskningsprojekt med 
uppdragsbaserade projekt och konsultativa insatser som löper över 
längre tid. Följande projekt är några som pågått under 2016.
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Livmodertransplantation och behov
Under 2015 föddes det första levande barnet som ett 
resultat av en livmodertransplantation vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg. Sedan dessa har ytter-
ligare fem levande barn fötts inom ramen för det forsk-
ningsprojekt som lyckats visa på ett ”proof of concept” när 
det gäller livmodertransplantationer. Nu överväger Västra 
Götalandsregionen om detta är något som ska införas i 
klinisk praxis och erbjudas inom ramen för deras vård-
erbjudande. I de etiska analyser som genomförts av 
livmodertransplantationer har framförallt prioriterings-
frågorna uppmärksammats. En fråga i det sammanhanget 
är hur man ska tolka behovet av en livmoder-
transplantation. Är det ett relevant hälso- och sjukvårds-
behov och i så fall tillräckligt stort för att motivera att 
relativt stora resurser läggs på att uppfylla det? I projektet 
analyseras denna fråga.

Jämförande studie mellan medborgare, 
profession och politiker beträffande 
svårighetsgrad som grund för
prioriteringar
Hur svårt ett hälsoproblem kan anses vara är en av de 
viktigaste grunderna för prioriteringar i Sverige. Under 
2016 genomfördes en enkätstudie för att jämföra 
medborgares syn på svårighetsgrad med hur hälso- och 
sjukvårdpersonal och politiker ser på detta. Analysen av 
den studie kommer att slutföras 2017 och är den sista av 
fyra studier som genomförts inom ramen för ett avhand-
lingsarbete om medborgarperspektiv på prioriteringar och 
ransoneringar inom hälso- och sjukvård. 
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Medarbetare

Personer som under 2016 var anställda eller på annat sätt knutna till verksamheten: 

Karin Bäckman
Projektledare, samhällsvetare

Per Carlsson
Centrumchef, professor i utvärdering 
av medicinsk teknologi

Gösta Andersson
Rådgivare, hälso- och sjukvårdsplanerare 
i Landstinget Dalarna

Eva Arvidsson 
Rådgivare, medicine doktor, 
allmänläkare

Mari Broqvist
Projektledare, doktorand, 
arbetsterapeut

Peter Garpenby
Projektledare, docent, statsvetare 

Erik Gustavsson
Doktorand, filosof och medicinetiker

Barbro Krevers
Projektledare, docent, 
arbetsterapeut

Suzana Holmér
Forskningsassistent, arbetsterapeut

Ann-Charlotte Nedlund
Projektledare, filosofie doktor, statsvetare

Per Weitz
Rådgivare, överläkare i 
Landstinget Västmanland

Emma West
Kommunikatör

Gustav Tinghög
Projektledare, biträdande professor,
nationalekonom

Lars Sandman
Projektledare och professor i hälso- och 
sjukvårdsetik, filosof, medicinetiker

Thomas Davidson
Projektledare, docent, 
hälsoekonom

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom
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Styrelse

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse med representation av huvudmän och myndighetsföreträdare.

Taina Bäckström, avdelningschef, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)
Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)
Catarina Engström, ordförande i HSN:s beredning för behovsstyrning, Region Östergötland
Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys, marknad och tandvård, TLV
Sofia Traneus, chef för avdelningen Utvärdering och kunskapsluckor, SBU
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen
Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Stefan Redéen, ledamot i HSN, Region Östergötland
Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Jan Liliemark, chef för avdelningen Utvärdering och upplysningstjänst, SBU
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Följ oss.
På webben, genom nyhetsbrevet PrioNytt 
samt på Facebook och Twitter.

www.liu.se/prioriteringscentrum

prioriteringscentrum@liu.se

Prioriteringscentrum

@prioc_liu

http://www.liu.se/prioriteringscentrum
mailto:prioriteringscentrum%40liu.se?subject=
https://www.facebook.com/Prioriteringscentrum/
https://twitter.com/prioc_liu

