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Prioriteringscentrum stod stadigt på båda benen under 2011
Som ett nationellt kunskapscentrum har Prioriterings- 
centrum flera uppgifter. De kan grovt delas in i två huvud-
uppdrag, nämligen att stödja hälso- och sjukvårdshuvud-
männen i sitt arbete med att utveckla nya arbetsformer för 
öppna prioriteringar och bedriva forskning och utveckling 
inom prioriteringsområdet. 

När det gäller arbetet med att ge stöd till myndigheter och 
huvudmän så arbetar vi med utvärderingar och försöker 
underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika parter. Under året 
var den sjätte prioriteringskonferensen, denna gång i  
Västerås, en av årets höjdpunkter. Responsen från  
deltagarna var mycket god vilket bekräftar att vårt upplägg 
håller. Ett stort tack till Landstinget Västmanland och övriga 
samverkande organisationer. 

Per Carlsson 
Chef för Prioriteringscentrum

Året som gått

Vidare tycker jag att den omarbetade versionen av den  
nationella modellen för öppna prioriteringar, som vi tagit 
fram tillsammans med Socialstyrelsen, har förutsättningar 
att bli ett bra stöd för de landsting och andra organisationer 
som bedriver eller planerar att starta ett systematiskt priori-
teringsarbete. 

Vårt andra huvuduppdrag, att bedriva forskning och utveck-
ling, resulterade under året i tre doktorsavhandlingar. Grun-
den till dessa har givetvis lagts tidigare men resultatet kunde 
avläsas nu.  Mer om dessa avhandlingar kan läsas senare i 
verksamhetsberättelsen och på vår hemsida.  Samtliga tre 
doktorandprojekt möjliggjordes tack vare finansiering från 
Landstinget i Östergötland. Jag önskar Gustav, Niklas och 
Faisal lycka till i sin fortsatta forskargärning. 

Nu står vi inför ett nytt år med nya förändringar som kan 
komma att påverka inställningen och förutsättningarna 
för öppna prioriteringar. Olika villkor i vården har bland 
annat uppmärksammats i en rapport från Socialstyrelsen 
till regeringen. Tyvärr berörs prioriteringsfrågan allt för lite. 
Stefan Carlssons utredning om statens roll i framtidens vård 
och omsorgssystem, som ska presenteras i april, lyfter fram 
kravet på en aktiv prioriteringsdiskussion inom många om-
råden i sitt delbetänkande. Dessutom pågår arbetet med att 
tolka EU-direktivet om patienters rätt att söka vård i annat 
EU- land. Här finns det behov av att varje land ska kunna 
redovisa vilken vård som är etablerad vård hos sig. Det kom-
mer att bli svårt för medlemstaterna att komma runt ökade 
krav på större tydlighet kring det offentliga åtagandet.

 

”Ett prioriteringstänkande i hälso- och sjukvården 
är en ständigt pågående process där det hela 
tiden måste finnas beredskap att ompröva, 

finna nya vägar och former för arbetet.”



Konsult- och utbildningsinsatser

Medarbetare vid Prioriteringscentrum har under år 2011 
medverkat i träffar, föreläsningar och aktiviteter vid ett 70-tal 
tillfällen. Utöver detta tillkommer träffar för handledning 
och metodstöd i olika sammanhang.

Några exempel:
•	 Redovisning av prioriteringsarbetet i Sverige för  
     Socialdepartementet.
•			 Svenska distriktsläkarföreningens ordförande- 
    konferens.  
•			 Föreläsningar om prioriteringar för AT- och  
 ST-läkare. 
•			 ”Setting priorities in health and health care:  
 From theory to practice”, workshop, WHO, Geneve.
•			 Multiattribute decision making, Toronto.
•			 Symposium ”Politik, pengar eller patientbehov  
 – vad styr i  vårdvalet ?” vid LSR:s Sjukgymnast- 
 dagar.
•			 Föredrag ”Hur gör vi när vi inte har råd att göra allt  
 vi vill inom vården? Om etiska aspekter på priorite 
 ring och ransonering.” vid Etiskt forum, Linköpings  
 universitet, Linköping.
•			 Konferens om hur man ska hitta formerna för  
 fortsatt arbete kring prioriterings- och etikfrågor.   
 Arrangerat av Jämtlands läns landsting och Region 
 förbundet Jämtlands län, Östersund.
•			 Internat kring prioriteringar av basala omvårdnads- 
 åtgärder arrangerat av SSF och Vårdförbundet.

Om Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för 
prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet bildades 
2001 på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges  
Kommuner och Landsting. Prioriteringscentrum är placerat 
i Linköping och har sedan 2010 Linköpings universitet som 
huvudman. Huvudfinansiärer är staten genom Social- 
styrelsen och Landstinget i Östergötland.

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

Erfarenhetsutbyte
Prioriteringscentrum ska fungera som en sambandscentral
med uppgift att samla in och sprida information inom  
området öppna prioriteringar. 

Kunskapsspridning
Prioriteringsentrums rapportserie bygger på både egna och 
andras projekt. Rapporterna kan beställas från Prioriterings-
centrum eller laddas ner som PDF från vår hemsida.

Exempel på centrala arbeten
Många är osäkra på hur de ska tolka riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar. Prioriteringscentrum har på uppdrag av 
Socialstyrelsen gjort en kartläggning av prioriteringsarbetet i 
landet och diskuterat riksdagens riktlinjer vilket utmynnat i 
rapporten Vårdens alltför svåra val?.

Prioriteringscentrum har varit delaktig i framväxten av en 
nationell arbetsmodell för öppna prioriteringar. Den bygger 
på riksdagens riktlinjer. En ny version av rapporten gavs ut 
under året.



Nationella prioriteringskonferensen i Västerås
Den 6:e nationella prioriteringskonferensen arrangerades i 
Västerås i oktober tillsammans med Landstinget Västman-
land. Temat för konferensen var ” Välfärden – en osäker resa 
in i framtiden? Om gränsen mellan offentligt och privat 
åtagande i vård och omsorg”.

Handledning och metodstöd

Prioriteringscentrum har utvecklat olika former för stöd- 
och utbildningsinsatser rörande den nationella modellen för 
öppna prioriteringar. 

Eftersom efterfrågan på handledning i tillämpning av den 
nationella modellen är stor har Prioriteringscentrum  
utvecklat en handledningsform. Handledningen, som är 
kostnadsfri, i grupp omfattar fem tillfällen utspridda över 
minst 1,5 års tid. I varje handledningsgrupp erbjuds tio 
platser. Arbetssättet är problembaserat, vilket innebär att 
deltagarnas egna frågeställningar har styrt innehållet i  
träffarna där föreläsningar varvats med gruppdiskussioner. 

Nya handledningsgrupper träffas på Prioriteringscentrum 
Under 2011 pågick två handledningsgrupper rörande den 
nationella modellen på Prioriteringscentrum. Olika  
verksamheter finns nu representerade i grupperna till  
exempel habilitering, rehabilitering, läns- och specialistsjuk-
vård samt för första gången i dessa sammanhang också  
kuratorer och administratörer för mer landstingsöver- 
gripande prioriteringsarbeten.

De verksamheter som deltar i handledningen har olika 
syften med sina prioriteringsarbeten. Det kan handla om att 
införa ett nytt tankesätt kring prioriteringar i vardagen men 
också om att skapa goda underlag för avtal och uppföljning. 
Att mål och tillvägagångssätt varierar bland deltagarna är 
bara bra, erfarenhetsutbytet blir på så sätt ännu mer givande, 
säger Mari Broqvist som ansvarar för handlednings- 
grupperna.

Kursutbud
• Enstaka utbildningsinsatser på hemmaplan.  
 Utbildningen läggs upp i samarbete mellan  
 Prioriteringscentrum och lokal arrangör. 
• Kurs för personer som ska fungera som metod- 
 stödjare i ett prioriteringsarbete.
• Handledning i grupp för dem med pågående  
 prioriteringsarbete.

För mer information och intresseanmälan gå in under  
”Kurser” på www.liu.se/prioriteringscentrum

Mari Broqvist, kursansvarig, och Per Carlsson, chef för Prioriterings- 
centrum, håller föredrag kring nationella modellen.

Nationella prioriteringskonferensen



Konferenser

Hela 330 politiker, tjänstemän och hälso- och sjukvårds-
anställda av olika kategorier från hela landet samlades för 
att ta del av ett fullmatat program som spände över två dagar 
och ett stort antal programpunkter. Här togs frågeställningar 
upp som handlade om långsiktiga resursproblem, statens 
styrprincipers inverkan på vården, hur prioriteringsarbetet 
kan gå till i verkligheten och hur framtiden kan se ut när  
dagens unga blir gamla. Plus ytterligare en rad kunskaps-
fyllda presentationer.

Det var i år tio år sedan den första nationella prioriterings-
konferensen arrangerades. Per Carlsson, chef för Priorite-
ringscentrum, historieorienterade därför deltagarna på den 
resa som gjorts i området det senaste deceniet. 

Konferensdagarna i Västerås var mycket lyckade och  
dokumenationen från alla intressanta föreläsningar finns att 
ladda ner på www.liu.se/prioriteringscentrum.

Sjunde Nationella Prioriteringskonferensen 2013 
Under konferensen lämnade Landstinget Västmanland över  
staffetpinnen till Landstinget Gävleborg. Den sjunde  
nationella prioriteringskonferensen kommer att arrangeras i  
Gävle den 21-22 oktober 2013. 

 

Moderator Tomas Tengby ledde Anders Ekholm, Socialdepartementet, Stefan 
Ackerby, Sveriges Kommuner och Landsting, Per Borg, välfärdspolitisk 
debattör och, genom en debatt om det finns ett långvarigt resursproblem i 
svensk vård och omsorg.

Prioriteringskonferens i Zürich 
Lars Sandman deltog i augusti vid konferensen European 
Society for Philosophy in Medicine and Healthcare på temat 
Priorities in Healthcare med presentationen Individual 
responsibility as a ground for priority setting in a patient centred 
environment. 

Lars diskuterade om det går att använda en ansvarsprincip 
vid prioriteringar om denna kombineras med delat besluts-
fattande mellan patienten och den professionella vårdaren. 
Att patienten deltar i delat beslutsfattande skulle kunna 
hantera en del av de argument som givits mot användandet 
av en sådan princip, framförallt argument som handlar om 
patientens brist på kunskap eller svårigheter att konstatera 
orsakssambandet mellan patientens agerande och hälsopro-
blem. 

Slutsatsen av presentationen var att även om det delade 
beslutsfattandet löser vissa av problemen med en ansvars-
princip så kvarstår vissa andra problem eftersom ansvars-
principen riskerar att begränsa utrymmet för patientens eget 
perspektiv vilket är centralt inom det delade beslutsfattandet.

Politisk forskning diskuterades på Island
I slutet av augusti gjorde Ann-Charlotte Nedlund muntlig 
och skriftlig presentation med paper “The policy work and 
the Art of Juggling with Conflicting Views – In Search for 
Setting Fair Limits When Rationing in Swedish Health Care” 
vid ECPR General Conference (European Consortium for 
Political Research) i Reykjavik. 

Ann-Charlottes studie handlar om hur legitimitet formas 
i organiseringen och arbetet med hjälpmedelspolicyn i två 
landsting, Landstinget i Östergötland och Landstinget  
Gävleborg: Vad är det som olika aktörerna gör när policy 
skapas och hur ser detta ut i praktiken i en organisation som  
ständigt är i förändring och där tuffa frågor om gräns- 
dragningar ständigt måste hanteras.



Prioriteringar på individnivå
Ett förslag till beslutsstöd för prioriteringar på individnivå 
diskuterades vid PrioNets seminarium i slutet av maj. Semi-
nariet arrangerades tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet.

Förslaget som presenterades togs fram i samarbete mellan 
hjälpmedelsverksamheter med erfarenhet av att skapa och 
tillämpa beslutsstöd för förskrivare inom hjälpmedels- 
verksamheten, Hjälpmedelsinstitutet samt Prioriterings- 
centrum. Förslaget kan ses som en syntes mellan den  
nationella modellen för öppna prioriteringar och existerande 
beslutsstödsmodeller inom hjälpmedelsområdet.

Cirka 50 personer samlades för att diskutera förslaget 
utifrån främst två aspekter; dels begriplighet, finns behov av 
förtydliganden och förklaringar, och dels beslutsstödets olika 
moment, om något saknas i kedjan.

Seminariet inleddes med att Ulla-Britt Blomqvist från 
Hjälpmedelsinstitutet beskrev hur hjälpmedelsverksam-
heten utvecklats från det att landstingen fick ansvaret för 
verksamheten 1976. Mari Broqvist fortsatte med att beskriva 
den nationella modellen för öppna prioriteringar. Anette 
Winberg från Landstinget i Uppsala län redogjorde sedan 
för förslaget till beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. 
Målsättningen är i ett första steg att beslutsstödet ska kunna 
tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Långsiktigt är det 
intressant att pröva dess användbarhet ocks å inom andra 
verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård.
 
Avslutningsvis diskuterades och värderades förslaget i 
grupper. En viktig slutsats från dagen var att beslutstödet 
för prioriteringar på individnivå välkomnades. Tanken är att 
beslutstödet ska prövas också inom andra verksamheter och 
utvärderas och publiceras i Prioriteringscentrums regi.

PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och står för den 
seminarieverksamhet som startade redan 2001. Nätverkets 
huvudsakliga syfte är att vara en nationell arena för politiker, 
administratörer och verksamma i vården i frågor rörande 
prioriteringar.

Genom PrioNets seminarieverksamhet presenteras och 
sprids exempel på utvecklingsarbete rörande prioriteringar 
inom vård och omsorg i landet. PrioNet förmedlar nyheter 
på området från riksdag, regering, centrala myndigheter 
samt från den internationella debatten. En annan viktig 
uppgift är att förmedla åsikter från landsting och kommuner 
till Prioriteringscentrum om hur dess roll som nationellt 
kunskapscentrum kan utvecklas. Idag har nätverket drygt 
500 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt och ger dig 
alla nya rapporter samt möjlighet att delta i seminarier.

Under år 2011 arrangerades två seminarier:
Konsten att säga nej
På grund av samhällets begränsade resurser måste beslut 
om hur vi ska begränsa det offentliga åtagandet fattas. Inom 
hälso- och sjukvårdssektorn innebär detta att beslutsfattare 
tvingas fatta beslut som innebär att patienter nekas vård. 
Vilka patienter ska få stå tillbaka och varför?

Gustav Tinghög var den första doktoranden vid Priorite-
ringscentrum att disputera. I sin avhandling ”The art of  
saying no – the economics and ethics of health care  
rationing” har han studerat värdekonflikter som uppstår i 
samband med ransonering inom hälso- och sjukvård. 

Under seminariet i mars presenterade Gustav sitt arbete och 
ledde en diskussion kring dessa frågor.

Läs mer om avhandlingen på sidan 8.

PrioNet





Rapporter

Öppna prioriteringar inom nya områden – Logopedi,  
nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi
Eva Andrén, Mats Andrén, Stefan Bragsjö, Karin Björkryd, Åsa 
Johansson, Anna-Karin Nilsson, Annette Tjernberg Nordlund, 
Birgitta Rosberg, Monica Ahlström, Ulla Pettersson,  
Mari Broqvist, Per Carlsson

För att sprida konkreta exempel på tillämpningar av riksda-
gens prioriteringsriktlinjer har Prioriteringscentrum sam-
manställt fyra arbeten; om logopedi, nutritionsbedömning, 
habilitering och arbetsterapi. 

Det finns fortfarande ett stort behov att öka kunskapen kring 
riksdagens riktlinjer för öppna prioriteringar inom svensk 
hälso- och sjukvård. Kunskapsspridning sker till exempel 
genom den nationella modellen för öppna prioriteringar, 
som idag anses som välbeprövad inom ett flertal områden 
och har bidragit till att samsynen och kommunicerbarheten 
kring prioriteringar har ökat i landet. Erfarenheter visar 
dock att det behövs pedagogisk vägledning i hur modellen 
kan tillämpas och Prioriteringscentrum har därför bedrivit 
handledning i grupp. Den första handledningsgruppen 
är nu avslutad och det är deltagarnas projektarbeten som 
presenteras i rappoprten ”Öppna prioriteringar inom nya 
områden Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och 
arbetsterapi”.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Arbetet med att ta 
fram ett beslutsunderlag för prioritering och reflektioner 
kring hälsoekonomins roll 
Nathalie Eckard

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård är ett policydoku-
ment från Socialstyrelsen innehållande ett beslutsstöd med 
rekommendationer för prioritering. En arbetsgrupp för 
prioriteringar genomförde en uppdatering av beslutsstöds-
dokumentet i de tidigare publicerade riktlinjerna inom
hjärtsjukvården som gavs ut 2004. Deras uppdrag bestod i 
att ge rekommendationer för prioritering genom att granska 
och väga samman den evidensbaserade kunskapen som 
återfanns i de medicinska och hälsoekonomiska faktaunder-
lagen. Något som utmärker det svenska riktlinjearbetet är 

att även ta hänsyn till hälsoekonomisk evidens i rekommen-
dationerna. En rekommendation för prioritering gjordes för 
varje så kallat tillstånds- och åtgärdspar baserat på en
samlad bedömning av sjukdomens svårighetsgrad, patient-
nytta, kostnadseffektivitet och evidens.

Rapporten belyser hur arbetsprocessen med att ta fram ett 
beslutsunderlag för prioritering i nationella riktlinjer för 
hjärtsjukvård gick till. Förhoppningen är att läsaren får en 
bild av vilka strategier som prioriteringsgruppen använde 
sig av för att driva processen framåt, hur de gjorde för att 
lösa sitt uppdrag och resonera sig fram till sina beslut. 
Vidare har ett särskilt fokus lagts på vilka uppfattningar som 
fanns kring hälsoekonomi och hur det hälsoekonomiska
evidensunderlaget användes i beslutsprocessen.
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Hela teamets kompetens – sjuksköterskors, sjukgymnasters 
och arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i prioriterings-
arbete  
Gunilla Hollman Frisman, Catrine Jacobsson

Landstinget i Östergötland tog 2003 ett första beslut om att 
specifika begränsningar av vårdutbudet måste göras. 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur 
andra personalgrupper än läkare på chefsnivå var delaktiga 
i upprättande av vertikala rangordningslistor under denna 
period och tillämpning av dessa inom Landstinget i Öster-
götland.

Resultatet av studiens intervjuer visade både på underlät-
tande och försvårande faktorer för olika personalgruppers 
delaktighet i prioriteringsarbetet.

Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård – Reviderad version
Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, 
Kristina Eklund, Anders Jakobsson

Den nationella modellen för öppna prioriteringar är en 
systematisk metod för att omsätta riksdagens riktlinjer och 
dess etiska plattform till praktik. Modellen beskrivs i en ny 
reviderad version med större fokus på praktisk användning.
Det finns principer för prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vård, bland annat handlar de om att den med störst vård- 
behov ska ha mer av vårdens resurser. Men de ganska  
allmänt beskrivna prioriteringsprinciperna är inte  
tillräckliga för att vägleda mer praktiska arbeten. Personer 
som arbetar inom vården har efterfrågat konkreta  
beskrivningar av hur prioriteringar kan gå till, och i början 
av 2000-talet fanns flera olika arbetsmodeller.

Sedan 2006 har en gemensam modell för att genomföra 
systematiska prioriteringsarbeten fått ett starkt stöd och varit 
en viktig hjälp när det gäller att genomföra öppna priorite-
ringar grundat på riksdagens riktlinjer. 

Prioriteringsmodellen är numera prövad inom många verk-
samheter runt om i landet. De verksamheter och landsting 
som använt modellen har dock rapporterat vissa svårigheter 
i tillämpningen. Den nya reviderade modellen är i huvudsak 
oförändrad vad det gäller grundläggande principer, men ett 
stort arbete har lagts på att bättre förklara hur modellen bör 
användas. En nyhet är att erfarenheter visar att modellen 
även kan tillämpas i sammanhang med mer komplexa, så 
kallade horisontella, prioriteringar där många olika typer av 
vårdverksamheter ingår.
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Rapporter

Öppna prioriteringar och extern legitimitet  
– En experimentell undersökning om hur människor  
uppfattar information om prioriteringar av sjukvård
Jenny de Fine Licht

Beräkningar visar att behovet av prioriteringar av sjukvård 
snarare kommer att öka än minska i takt med förbättrad 
medicinsk teknologi och en åldrande befolkning. Samtidigt 
har kraven och förväntningarna på sjukvården från befolk-
ningens sida snarare vuxit sig starkare. Hur vi ska fördela 
sjukvårdens knappa resurser på ett sätt som befolkningen 
kan acceptera och känna förtroende för är en av vår tids sto-
ra utmaningar. Öppenhet i form av information om priorite-
ringar i vård och omsorg kan av befolkningen uppfattas som 
ett hot mot principen om alla människors lika värde, men 
på sikt kan det göra människor mer accepterande än om de 
bara tillfrågas hur de skulle ställa sig till ett givet beslut. 

I rapporten undersöks möjligheterna att genom information 
om prioriteringsbeslut och dess beslutsprocedurer skapa 
acceptans för besluten och förtroende för sjukvården hos 
befolkningen. Rapporten baseras på en litteraturundersök-
ning samt två web-experiment som empiriskt testar hur 
människor reagerar på information om prioriteringsbeslut 
och beslutsprocedurer för prioriteringar.

Resultatet av studien tyder på att det finns betydande  
pedagogiska utmaningar vad gäller att förklara nödvändig-
heten av prioriteringar för befolkningen. Vissa sätter stor 
tilltro till att effektiviseringar, omfördelningar eller skatte-
höjningar ska kunna lösa problemet med resursbrist utan 
att prioriteringar blir nödvändiga. Samtidigt visar studien på 
flera effekter som kan uppfattas som positiva för de som vill 
arbeta med öppna prioriteringar. Även om förtroendet för 
sjukvården riskerar att minska något temporärt av att  
människor får information om prioriteringar, verkar det 
repa sig igen efter bara en månads tid, såvida inte  
personerna blir mycket engagerade i frågan.

I studien fann man att människor inte heller tycks fästa  
särskilt mycket vikt vid hur beslutsproceduren ser ut, utan 
verkar nöja sig med att få veta hur besluten motiveras.  
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Vidare fanns ingenting som tydde på att människor i högre 
grad skulle acceptera ett givet beslut för att det fattats av 
läkare eller genom en procedur där en medborgarpanel varit 
delaktig jämfört med att politiker fattar besluten. Däremot 
sågs att det fanns ett litet stöd för att det uppfattas som  
positivt om beslutsfattarna är ense om beslutet.  

Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet  
– Ett exempel från habiliteringen 
Ulrike Edin, Anette Gunnarsdotter, Tomas Tegnevik,  
Mari Broqvist (red)

Vårdarbete som mer specifikt utgår från patientens behov 
och formeras i team blir mer och mer vanligt inom vården, 
speciellt då det gäller mer komplexa problem som även 
involverar omgivning och anhöriga i större utsträckning. 
Habilitering är ett sådant område. 

Prioriteringscentrum har följt två verksamheter som arbetar 
med tvärprofessionella team och som har genomfört ett 
prioriteringsarbete med den nationella modellen för öppna 
prioriteringar som verktyg. Det visade sig att den nationella 
modellen för öppna prioriteringar fungerade väl som stöd 
för prioriteringar i teamverksamhet.

Prioriteringscentrums rapporter 2011

2011:1 Öppna prioriteringar inom nya områden 
– Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi
Eva Andrén, Mats Andrén, Stefan Bragsjö, Karin Björkryd, Åsa Johans-
son, Anna-Karin Nilsson, Annette Tjernberg, Nordlund Birgitta, Ros-
berg Monica Ahlström, Ulla Pettersson, 
Mari Broqvist, Per Carlsson

2011:2 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård  
–Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för prioritering 
och reflektioner kring hälsoekonomins roll 
Nathalie Eckard

2011:3 Hela teamets kompetens – sjuksköterskors, sjukgymnasters  
och arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i prioriteringsarbete
Hollman Frisman, Catrine Jacobsson 



Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering
– Fördjupad vägledning och konsekvensanalys
Lars Sandman, Gustav Tinghög

Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och 
sjukvårdsfältet är väl etablerad och används i stor utsträck-
ning när hälso- och sjukvården ska genomgå prioriterings-
processer på olika nivåer. Samtidigt är plattformen öppen för 
tolkningar när det gäller olika avvägningar och hänsynsta-
ganden vilka ställs än mer på sin spets när prioriteringspro-
cessen ska resultera i ransonering, det vill säga när man ska 
sluta erbjuda vårdåtgärder inom det offentligt finansierade 
systemet. 

Prioriteringscentrum har nu tagit fram en rapport, som 
komplement till den nationella modellen, för att ge en 
tolkning av hur den etiska plattformen kan förstås när man 
fokuserar på ransoneringssituationer. 
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2011:4 Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård – Reviderad version 
Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina 
Eklund, Anders Jakobsson

2011:5 Öppna prioriteringar och extern legitimitet 
– En experimentell undersökning om hur människor uppfattar infor-
mation om prioriteringar av sjukvård
Jenny de Fine Licht

2011:6 Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet  
– Ett exempel från habiliteringen
Ulrike Edin, Anette Gunnarsdotter, Tomas Tegnevik, Mari Broqvist 

2011:7 Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering 
– Fördjupad vägledning och konsekvensanalys
Lars Sandman, Gustav Tinghög



Disputationer

Konsten att säga nej 
Gustav Tinghög, disputerade i februari med avhandlingen 
”The art of saying no – the economics and ethics of health care 
rationing ”.

På grund av samhällets begränsade resurser måste beslut 
fattas om hur vi ska begränsa det offentliga åtagandet. Inom 
hälso- och sjukvårdssektorn innebär detta att beslutsfattare 
tvingas fatta beslut som innebär att patienter nekas vård. 
Vilka patienter ska få stå tillbaka och varför?

Gustav Tinghög har i sin avhandling studerat värdekon-
flikter som uppstår i samband med ransonering inom 
hälso- och sjukvård. Han fastlår att ransoneringsbeslut alltid 
kommer att innebära en värdekonflikt mellan effektivitet 
och andra rättviseaspekter. Detta medför att konsensus kring 
dessa typer av beslut sällan, eller aldrig, kommer att uppnås. 
Men genom att öppet och systematiskt redogöra för hur 
olika värden har balanserats mot varandra är det möjligt att 
i större utsträckning överbrygga konflikter och åstadkomma 
ett sjukvårdssystem som är både mer rättvist och effektivt.

Kliniska prioriteringar för äldre akuta hjärtpatienter med 
komplexa behov – Ska vi leva som vi lär eller lära som vi lever?
I maj disputerade Niklas Ekerstad med avhandlingen  
”Microlevel Priority Setting for Elderly Patients with Acute 
Cardiovascular Disease and Complex Needs - Practice What We 
Preach or Preach What We Practice?”

I framtiden förväntas ett ökande gap mellan vårdbehov och 
tillgängliga resurser, i synnerhet beträffande äldrevård, på 
grund av förutsedd demografisk utveckling. Detta kommer 
att skärpa kraven på medicinska prioriteringar.

Det övergripande målet med avhandling är att studera hur 
prioriteringar av äldre hjärtpatienter med komplexa behov sker, 
illustrerat med äldre hjärtinfarktpatienter, samt att relatera  
gjorda fynd till nuvarande stöd för evidensbaserade priorite-
ringar, särskilt nationella riktlinjer för hjärtsjukdom. Vidare är 
målet att analysera hur komplexa behov skulle kunna kategori-
seras för att skapa en grund för prioriteringar av dessa fall.

Niklas Ekerstad finner att framöver bör kliniska studier och 
registerstudier med få uteslutningskriterier utföras. Ett  
alternativ skulle kunna vara konsensus-baserade bedöm-
ningar, grundade på ett ramverk för prioritering av äldre 
patienter med komplexa behov. I avhandlingen presenteras 
på försök ett begreppsligt ramverk baserat på komorbiditet 
(samsjuklighet), frailty (skörhet) och sjukdomsspecifik risk.

Ekonomisk ersättning för organdonation, ett etiskt dilemma
”Organ Scarcity in Kidney Transplantation – Ethical Challenges 
in Priority Setting” är titeln på den avhandling Faisal Omar 
disputerade med i september.

Idag råder en organbrist vilket leder till att många liv som 
skulle gå att förlänga går förlorade, och andra vars tillstånd 
hade kunnat förbättras fortsätter att försämras. I avhandling-
en diskuteras organdonation ur en etisk synvinkel.

För att hantera utmaningen med brist på organ krävs ett 
tvåfaldigt tillvägagångssätt. Inom den närmaste tiden måste 
vi säkerställa en rättvis fördelning av tillgängliga njurar för 
transplantation. Långsiktigt måste vi hitta en politisk lösning 
som kan minska själva grundproblemet i organbristen. I 
avhandlingen analyseras introduktionen av en ekonomisk 
stimulans för att öka antalet organdonationer. 

Rättvis fördelning av njurar och ekonomisk kompensation 
vid donation är två ämnen som framkallar intressanta  
normativa frågor och etiska utmaningar. De etiska utma-
ningarna som bristen på njurar framkallar är svårlösta, men 
går inte undvika i längden. Vi kan dock skapa riktlinjer för  
organdonation, som inte kommer att vara fria från svåra 
etiska ställningstaganden, men som kanske gör att dona-
tioner kan öka på ett sätt som flertalet finner acceptabelt. 

Nya doktorander  
Johanna Wiss har läst nationalekonomi och skrev sin magisteruppsats ”Rättvis 
värdering av hälsa: en kvantitativ jämförelse mellan Person Trade Off- och Time 
Trade Off-metoden” vid Linköpings universitet. Som doktorand kommer hon att 
studera prioriteringar riktade mot patienter med ovanliga diagnoser. 

Erik Gustavsson är inriktad mot medicinens filosofi och etik. 2010 skrev han klart 
sin magisteruppsats med titeln ”Happiness and Well-being” vid Lunds  
universitet. Avhandlingen kommer att handla om behovsprinciper. 



Andra uppdrag

Utöver Prioriteringscentrums egen rapportserie är vi  
delaktiga i många andra arbeten, här följer två exempel;

Prioriteringar – en del av Vårdens utmaningar
Kvaliteten på svensk hälso- och sjukvård står sig väl i jämfö-
relse med många andra länder. Det finns dock stora utma-
ningar, inte minst vad gäller den långsiktiga finansieringen. 
Andra centrala frågor handlar exempelvis om prioriteringar, 
primärvårdens organisation, valmöjligheter och inflytande 
för patienterna, samverkan mellan primärvård och specialist-
vård, användningen av nya läkemedel och annan medicinsk 
teknologi.

Dessa frågor behandlas i boken ”Vårdens utmaningar” som 
getts ut av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 
Några av Sveriges främsta forskare resonerar i boken kring 
centrala policyfrågor och utmaningar för svensk sjukvård. 
I boken lyfter också Prioriteringscentrums Per Carlsson 
frågor och funderingar kring prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård.

De mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg
Prioriteringscentrum har i en förstudie åt Socialstyrelsen 
belyst hur ”de mest sjuka äldre” med komplexa vårdbehov 
beaktas i olika existerande behandlingsrekommendationer.

Ett delmål var också att ta fram förslag på hur patient- 
gruppen bättre ska kunna integreras i de nationella riktlinjer 
som tas fram av Socialstyrelsen. Detta bygger bland annat på 
en inventering av hur de mest sjuka äldre beaktas i olika  
befintliga behandlingsrekommendationer i andra länder.

En slutsats av denna begränsade genomgång är att det 
förefaller osannolikt att det finns bra internationella förebil-
der i att integrera mest sjuka äldre i riktlinjer som är direkt 
överförbara till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Däremot 
finns det riktlinjer som kan inspirera och ge idéer för utveck-
ling av svenska riktlinjer där äldre patienter eller sådana med 
komplexa hälsoproblem och särskilt de mest sjuka äldre 
integreras på något sätt.



Medarbetare 

Verksamheten vid Prioriteringscentrum bedrivs med hjälp 
av en mindre stab i Linköping om fem personer med rele-
vant blandning av kompetens samt med rådgivare som är 
placerade i andra delar av landet. I staben som helhet ingår 
både personer med egen erfarenhet från prioriteringar inom 
vård och omsorg och personer med forskningserfarenhet. 

Personer som under 2011 var anställda eller på annat sätt 
knutna till verksamheten: 

Per Carlsson
Avdelningschef, professor i utvärdering av  
medicinsk teknologi. 

Gösta Andersson
Rådgivare, hälso- och sjukvårdsplanerare i  
Landstinget Dalarna. 

Eva Arvidsson 
Rådgivare, doktorand, allmänläkare i Landstinget 
i Kalmar län.

Mari Broqvist
Projektledare, arbetsterapeut.

Karin Bäckman
Projektledare, samhällsvetare/ekonom.

Niklas Ekerstad
Projektledare, medicine doktor, kardiolog.

Peter Garpenby
projektledare, docent, statsvetare.

Magdalena Green
Kommunikatör.

Erik Gustavsson
Doktorand,  filosofi, etik.

Katrin Lindroth
Projektledare, redaktör, sjuksköterska. 

Karin Lund
Rådgivare, koordinator för PrioNet.

Ann-Charlotte Nedlund
Doktorand, statsvetare och nationalekonom. 

Faisal Omar
Filosofie doktor, etik.

Lars Sandman
Rådgivare, professor i vårdetik vid Högskolan i 
Borås.

Gustav Tinghög
Projektledare, filosofie doktor, nationalekonom.

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom. 



StyrelseKunskapsspridning

I Prioriteringscentrums uppdrag ingår att sprida aktuell  
kunskap om prioriteringar och pågående projekt i landet. 

Centrumets arbete går att följa på vår hemsida:  
www.liu.se/prioriteringscentrum 

Verksamheten går att även att följa genom vårt digitala  
nyhetsbrev, PrioNytt.

Eller följ de senaste diksussionerna kring prioriteringar 
inom vård och omsorg på:
www.facebook.com/prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum styrelse har representanter från  
centrumets huvudintressenter och organisationsföreträdare. 
Styrelsen har framförallt en rådgivande roll. Huvudsyftet är 
att ge synpunkter på verksamheten och bevaka olika sam-
hällsintressen, liksom att vara en mötesplats för centrumets 
huvudintressenter.

Styrelsen, inklusive ersättare, består av följande medlemmar:
Levi Eckeskog, Ordföreande,Landstinget i Östergötland
Eva Engström, Sveriges läkarförbund
Lena Haglund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Catrine Jacobsson, Svensk sjuksköterskeförening
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Sjöberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Lennart Nordenfelt, Linköpings universitet
Kristin Zeiler, Linköpings universitet
Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet
Kristina Nyström, Vårdförbundet
Birgit Rösblad, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Anders Tegnell, Socialstyrelsen

Vill du gå med i nätverket och seminarie-
verksamheten PrioNet eller få nyhetsbrevet 
PrioNytt kan du anmäla dig genom att 
maila till; prioriteringscentrum@liu.se
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