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Pånyttfött intresse för prioriteringar

Den nationella prioriteringskonferensen den 21-22 
oktober i Norrköping blev mycket lyckad. Fler deltagare 
än på föregående konferens och många uppskattade 
presentationer och diskussioner bidrog till framgången. 
För min egen del har de nationella konferenserna inne-
burit en hel del arbete, funderande och lite nervositet före, 
men en rejäl positiv injektion under själva konferensen. 
En stark upplevelse av att mycket är på gång inom 
prioriteringsområdet, vilket ger ny energi att fortsätta 
arbetet med att utveckla området. Förhoppningsvis delade 
många av deltagarna samma upplevelse. Det råder ingen 
tvekan om att konferenserna i sin nuvarande form 
fyller ett viktigt syfte som motiverar arbetsinsatsen för alla 
inblandande.

Flera personer från landstingsvärlden har under senare 
tid spontant sagt att de upplever ett pånyttfött intresse för 
prioriteringar. Från Prioriteringscentrums horisont kan vi 
notera att flera nya initiativ tagits i landsting och 
kommuner under året. Hur vi ska kunna utveckla vår 
existerande styr- och resursfördelningsprocess så att
prioriteringarna blir mer systematiska och bättre 
förankrade – är en frågeställning som flera brottas med på 
ett konkret sätt. Förhoppningsvis kommer påbörjade 
arbeten i Kalmar, Dalarna, Östergötland och Motala 
kommun resultera i handfasta resultat och nya värdefulla 
erfarenheter under 2016.

En annan utveckling som också skapat ett pånyttfött 
intresse för prioriteringar på den nationella nivån handlar 
om stora ekonomiska utmaningar och därmed komp-
licerade prioriteringar inom läkemedelsområdet. 
Genom det arbetssätt för beslut om läkemedelsförmån 
som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utvecklat 
under tretton år görs prioriteringarna på ett rigoröst sätt. 
Det innebär dock inte att besluten blir enkla. Hela tiden 
ställs myndigheten och hela samhället för nya svåra av-
vägningar mellan rättvis fördelning och hushållning av 
begränsade resurser. Införande av nya dyra läkemedel med 
en rimlig kostnad per hälsovinst men som leder till mycket 

höga totala kostnader t.ex. läkemedel för behandling av 
Hepatit-C kräver nya lösningar för att annan angelägen 
vård inte ska trängas undan. En annan typ av svåra prio-
riteringsbeslut som debatterats livligt under året gäller 
mycket dyra eller extremt dyra läkemedel för behandling 
av små patientgrupper med mycket svåra tillstånd. Läke-
medlet Soliris som det s.k. NT-rådet (knutet till SKL) tagit 
ställning till och inte rekommenderat att det ska användas 
är ett rekorddyrt läkemedel per hälsovinst. Den här typen 
av beslut får konsekvenser på olika sätt och väcker starka 
känslor. Samtidigt är det antagligen inte möjligt att kunna 
komma fram till var gränsen går för det offentliga åtagan-
det utan att få den här typen av extrema beslutssituationer 
att ta ställning till. Det är när svåra prioriteringsbeslut 
görs offentliga, diskuteras och vinner visst gehör som 
”regler” för kommande beslut formas. 

De besvärliga prioriteringsbesluten blottlägger också 
oklarheter/felaktigheter i metoder för att ta fram 
beslutsunderlag och hos prioriteringsprinciper som 
ligger till grund för besluten. Det finns många exempel 
på sådana oklarheter i den etiska plattformen vilket är 
otillfredsställande. Prioriteringscentrum har fortsatt att 
argumentera för en översyn. Vid prioriteringskonferensen 
var det flera medverkande personer i olika roller som var 
inne på samma linje, även om meningarna går isär när 
det gäller formen för en sådan översyn. Diskussionerna 

förväntas fortsätta under 2016.

Jag ser fram mot jobba med 
prioriteringar under 2016 
tillsammans med vår nya styrelse, 
myndigheter, hälso- och sjukvårds-
huvudmän och forskare.

Per Carlsson
Centrumchef
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Detta 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 2015

I vilken utsträckning kan särskild hänsyn tas vid prioritering av särläkemedel och 
läkemedel för behandling av sällsynta tillstånd? Bör man i vissa speciella situationer 
kunna acceptera sämre kostnadseffektivitet och lägre krav på vetenskapligt underlag? 
Om så, vad är det för villkor/kriterier som då bör vara uppfyllda? Hur stämmer ett 
sådant undantag med den etiska plattformen för prioriteringar? Finns det andra 
argument som talar för eller mot en särbehandling av sällsynta tillstånd? Detta är 
frågor som diskuteras i denna rapport som har tagits fram på uppdrag avLäkemedels- 
och apoteksutredningen. 

Rapporten är en reviderad version av en tidigare rapport, 2012:1. Den nya versionen 
innehåller en fördjupad analys av principer för prioriteringar av läkemedel som
använts vid sällsynta sjukdomar.

2015:1 Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av 
sällsynta sjukdomar

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman, Johanna Wiss

Vilka frågor har ställts till medborgare angående prioriteringar och ransoneringar i
hälso- och sjukvård? Vilken kunskap finns om vad medborgare tänker och anser om 
prioriteringar? Rapporten ger en översikt av vilka vetenskapliga studier som har 
gjorts med särskilt fokus på medborgares syn på öppenhet, prioriteringsprocesser 
och beslutsfattare.

2015:2 Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och 
beslutsfattare avseende prioritering och ransonering. En artikelöversikt

Barbro Krevers, Karin Bäckman, Mari Broqvist
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Är det aktuellt med en ny statlig utredning av den etiska plattformen för 
prioriteringar? Det finns signaler som pekar på oklarheter och tolkningsproblem 
med nuvarande etiska plattform, vilket talar för en översyn av plattformen. Denna 
rapport ger exempel på sådana tolkningsproblem och svårigheter att tillämpa den 
etiska plattformen för prioriteringar. 

Syftet med rapporten är att stimulera till debatt kring frågan om det behövs en ny 
statlig utredning för att reda ut oklarheter och utveckla plattformen för att hantera 
de prioriteringssituationer som hälso- och sjukvården ställs inför idag.

2015:3 Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i 
konkreta prioriteringssituationer? 
En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter

Lars Sandman

Har nationella riktlinjer lett till öppna och strukturerade prioriteringar för 
kommuner? Den frågan ställer Karin Lund i denna rapport. Hon har intervjuat 
ledande politiker och tjänstemän i fem kommuner med fokus på tre nationella 
riktlinjer för att få klarhet i frågan. En av slutsatserna är att om nationella riktlinjer 
verkligen ska vara ett verktyg för prioriteringar för just kommuner, så bör 
kommunala politiker och tjänstemän skaffa sig kunskaper om principerna för 
prioriteringar och hur riktlinjernas rangordning av olika åtgärder och insatser ser ut, 
på ett helt annat sätt än idag.

2015:4 Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kommunernas 
prioriteringar

Karin Lund
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Vetenskapliga artiklar 2015

Health-care needs and shared decision-making in priority-setting
Erik Gustavsson, Lars Sandman
Medicine, Health care and Philosophy, februari 2015

It takes a giraffe to see the big picture – Citizens’ view on decision makers in health care rationing
Mari Broqvist, Peter Garpenby
Social Science and Medicine, mars 2015

The influence of identifiability and singularity in moral decision making
Johanna Wiss, Gustav Tinghög, David Andersson, Paul Slovic, Daniel Västfjäll
Judgment and Decision Making, september 2015

Management by Knowledge in Practice: Implementation of National Healthcare Guidelines in Sweden
Almina Kalkan, Peter Garpenby, Johanna Sandberg
Social Policy and Administration, december 2015

Debattartiklar 2015

Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande
Erik Gustavsson, Lars Sandman, Niklas Juth, Christian Munthe
Läkartidningen 22 april 2015

Snäv tolkning av etisk plattform
Lars Sandman, Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Jan Liliemark
Läkartidningen 1 juni 2015

Dags att utveckla den etiska plattformen för prioriteringar
Lars Sandman, Per Carlsson
Dagens Medicin 26 oktober 2015

Vårdprofessionens roll som demokratins väktare i sjukvården
Ann-Charlotte Nedlund
Dagens Medicin 1 december 2015
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Vem ska fatta beslut om ransonering inom hälso- och sjukvård? Mari Broqvist, doktorand, har ställt frågan till 
medborgare och skrivit en vetenskaplig artikel på temat. Artikeln är publicerad i tidskriften Social Science and Medicine.
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Värden i vården - 
Dilemman vid prioriteringar
Åttonde nationella prioriteringskonferensen, oktober 2015

Vilken väg ska prioriteringsarbetet i Sverige ta? 
Hur används den etiska plattformen för prioriteringar 
och behöver den utvecklas? Hur ska vi se på prioriteringar 
i förhållande till politik, budgetunderskott och patient-
inflytande? Den åttonde nationella prioriterings-
konferensen, som arrangerades i Norrköping den 21-22 
oktober, lyfte många intressanta frågor.

Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening 
och talare under konferensen menade att det är viktigt att 
ha resonerat utifrån ett prioriteringsperspektiv när 
planering av vården görs och att perspektivet även är med 
i den vardagliga planeringen.

Lars Sandman, professor i vårdetik, knuten till 
Prioriteringscentrum talade om att han ser ett behov av att 
diskutera ett antal frågor när det gäller den etiska platt-
formen och de nuvarande principerna. Det handlar bland 
annat om vad som är ett behov, hur människovärdes-
principen ska tolkas och i vilken grad kostnad ska vägas in 
mot effekt när det gäller kostnadseffektivitet.

En viktig aspekt av prioriteringsdiskussionerna är de 
senaste årens starka utveckling mot en ökad delaktighet 
och ett högre självbestämmande för patienten. Inte minst 
är det tydligt uttryckt i den nya patientlagen. Här kan det 
finnas konfliktytor och mål som kan vara svåra att förena. 
Kjell Asplund, professor emeritus vid Umeå universitet 
och bland annat ordförande för Statens medicinsk-etiska 
råd, menade att den nya patientlagen och den starka 
betoningen på patientens delaktighet i dagens sjukvård, 
riskerar att öka klyftorna ytterligare. 

- Hur en patients självbestämmande förhåller sig till 
andras är en svårighet, säger han. Jag upplever att det 
finns ett etiskt dilemma här. En starkare själv-
bestämmanderätt för patienten är relativt oproblematisk 
så länge den inte går ut över någon annan. Att den som 
har starkast röst ska få mest och bäst vård går emot hela 
idén med prioriteringsarbete. 



9

Värden i vården - 
Dilemman vid prioriteringar
Åttonde nationella prioriteringskonferensen, oktober 2015
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Vi vet redan att när man kommer till sjukvården, så 
behandlas man inte lika. Och de som kan utnyttja de nya 
möjligheterna bäst är de med bäst utbildning. Vi måste 
följa upp patientlagen och se vilka effekter den får, 
konstaterade Kjell Asplund.

Vad är då nästa steg i prioriteringsarbetet? 
Catrine Jacobsson, vice ordförande i Svensk sjuksköterske-
förening skulle vilja se mer konkreta kliniska diskussioner 
om prioriteringar i vårdteamet. 

- Jag tror att vi behöver mer kontinuerliga etiska reflek-
tioner kring vardagliga prioriteringssituationer. Vi skulle 
behöva sitta tillsammans i teamet och diskutera hur vi 
arbetar och vilka prioriteringar vi har gjort. 

De flesta av paneldeltagarna i programpunkten ”Håller 
våra prioriteringsprinciper ännu” var överens om att det 
krävs någon form av utveckling av prioriteringsarbetet och 
av den grund som lades i prioriteringsutredningen. Men 
när det gäller hur och i vilken omfattning kunde synen 
skilja sig åt.

- Jag tror att vi behöver en konkretisering av riktlinjerna 
vi har, som ger en tydligare vägledning vid tuffa beslut, 
sa Lars Sandman. Den etiska plattformen skapar en del 
osäkerhet i de faktiska besluten och jag tror att vi behöver 
jobba med en precisering av den. Exakt var det arbetet ska 
ligga vet jag inte. Men min uppfattning är att verksam-
heten skriker efter verktyg för att lösa konkreta 
prioriteringssituationer.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, 
invigde årets prioriteringskonferens. På frågan om han vill 
se en ny prioriteringsutredning var svaret att politikerna 
måste stå upp för de grundvärderingar som är gjorda. 

- Vi måste fråga oss varför vi behöver en ny utredning, var 
Gabriel Wikströms besked. Är det för att vi behöver en 
annan värdering av principer, ja då kanske. Men om vi gör 
det för att det är för jobbigt att möta medborgarna i en ny 
diskussion om prioriteringar i vården, då är det fel 
anledning. 

- Jag tycker att Gabriel Wikström har rätt, menade Lars 
Sandman. Politikerna måste stå upp för prioriteringarna. 
Om prioriteringar handlar om att bedöma tillstånd och 
effekter, då är det ett grundarbete som måste göras på 
verksamhetsnivå. Men i slutändan är det politikerna som 
fattar besluten och bör försvara dem.

Texten är en kortversion av summeringen från 
konferensen. Läs hela artikeln på vår hemsida 
www.liu.se/prioriteringscentrum

Text: Anchi Alm
Foto: Staffan Gustavsson, Heléne Bäckström, Christian Nordén
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Konferensen uppmärksammandes i 
flera medier bl.a. 
Sveriges Radio, Norrköpings Tidningar 
och Folkbladet. 

Inslagen hittar du på 
Prioriteringscentrums Facebooksida 
www.facebook.se/Prioriteringscentrum
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Utbildningsinsatser

Medarbetarna vid Prioriteringscentrum anlitas löpande som konsulter, metodstödjare och föredragshållare av 
myndigheter, regioner/landsting och verksamheter som t.ex. önskar handledning och guidning i hur prioriterings-
processer kan genomföras. Här är ett axplock av årets utbildningsinsatser och aktiviteter.

Metodstöd
• Habiliteringen i Landstinget Västmanland
• Psykiatriverksamheten i Region Halland
• Arbetsterapienheten, Södertälje sjukhus
• Kommunal, Region Jönköpings län
• Landstinget i Kalmar län
• Hjälpmedelsverksamheten, Region Jönköpings län
• Motala Kommun
• Landstinget Dalarna
• Region Östergötland
• Socialstyrelsen
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• Program och prioriteringsrådet, Västra Götalandsregionen
• Prioriteringsrådet, Region Skåne
• NT-rådet (SKL)
• Etiska rådet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Föredrag, debatter och workshops
• Föredrag vid workshop om att definiera och mäta svårighetsgrad. Arrangör: TLV
• Panelsamtal: Vad betyder patientmaktutredningen för prioriteringar? Arrangör: LIF och Region Östergötland
• Föredrag om prioriteringar vid Region Östergötlands resursfördelningskonferens
• Workshop vid Arbetsterapiforum, Göteborg
• Föreläsning om öppna prioriteringar, Läkarutbildningen, Linköpings universitet
• Föredrag/workshop vid Prioriteringskonferens, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Landstinget i Kalmar län
• Panelsamtal om medfinansiering i vården, Almedalsveckan. Arrangör: SMER
• Föredrag om prioriteringar vid Hörselchefsdag. Arrangör: Forskningsinstitutet Hörselbron
• Medverkan vid Svenska Läkaresällskapets Etikdag som handlade om behovsprincipen. Föredrag om att mäta och 

värdera kostnadseffektivitet.
• Föredrag/workshop vid planeringskonferens om prioriteringar, Landstinget Dalarna
• Föredrag om utveckling av den etiska plattformen för prioriteringar vid temadag arrangerad av Nätverket Uppdrag 

Hälsa
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Handledningsgruppen - ett stöd i prioriteringsprocessen

Att organisera och genomföra ett prioriteringsarbete i sin verksamhet kan upplevas som en utmaning – hur ska arbetet 
genomföras och vilka ska vara med? För att stödja verksamhetschefer och projektledare erbjuder Prioriteringscentrum 
handledning i grupp. Handledningsformen innebär att deltagare från hela landet träffas vid fem tillfällen utspridda över 
minst ett och ett halvt års tid. 

Under 2015 har personer från bl.a. Rehabenheten vid Lessebo kommun, arbetsterapeutenheten vid Södertälje sjukhus 
samt Motala kommun deltagit i Handledningsgruppen. Parallellt med sitt deltagande har varje enhet genomfört en 
prioriteringsprocess inom respektive verksamhet. Deltagarnas frågor har varit utgångspunkt för träffarnas innehåll, där 
föreläsningar varvats med gruppdiskussioner. Exempel på frågor som diskuterats i gruppen är hur man hittar en 
struktur för systematisk prioritering. Hur tydliggör man vilka åtgärder för olika tillstånd som ska prioriteras och hur 
skapar man samsyn kring detta bland medarbetare? 

Deltagarna använder Nationella modellen för öppna prioriteringar i sina prioriteringsarbeten. Rehabiliteringen i 
Lessebo och arbetsterapeuterna i Södertälje har landat i färdiga rangordningslistor och har gått vidare med 
implementeringen av dessa. Motala kommun arbetar med en prioriteringsprocess som inkluderar alla kommunens 
förvaltningar, d.v.s även andra områden än hälso- och sjukvård. 

Deltagare från Handledningsgruppen 2015. Från vänster: Sigrún Stefansdottir, Sofia Luopa, Maria Svanborg, Jan Holmberg



14

Kurs för metodstödjare: Hur tillämpar man beslutstöd för prioriteringar 
på individnivå?

Under året arrangerade Prioriteringscentrum en kurs om beslutsstöd för prioriteringar på individnivå med fokus på 
hjälpmedelsförskrivning. Kursen riktade sig till personer med uppdrag att utbilda förskrivare i att tillämpa beslutsstöd 
för prioritering på individnivå inom just hjälpmedelsförskrivning.

Det individuella beslutsstödet syftar till att vägleda prioriteringsbeslut på individnivå i enighet med riksdagens riktlinjer 
och den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka förutsättningarna för 
att mer resurser ska fördelas till ändamålsenlig och effektiv vård till individer med störst behov. Syftet är också att skapa 
en ökad öppenhet i redovisningen av prioriteringar, dess grunder och konsekvenser för individen. Beslutsstödet är tänkt 
att kunna användas i olika situationer, t.ex. vid osäkerhet om en åtgärd är relevant i relation till andra alternativa 
åtgärder, eller som grund för kommunikation med vårdtagaren eller brukaren i en behovsbedömning.
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PrioNet om prioriteringar som kursmoment i vårdutbildningar

PrioNet är Prioriteringscentrums nätverk och står för den seminarieverksamhet som startade 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. 

Under år 2015 arrangerades ett seminarie som särskilt riktade sig till programansvariga inom hälso- och sjukvårds-
utbildningar, med tema Prioriteringar som kursmoment. Prioriteringsfrågorna måste uppmärksammas redan i 
grundutbildningarna till olika vårdyrken. Det handlar om att rusta blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjukgymnaster och andra yrkesgrupper för att lära känna och förstå också denna sida av vårdens verklighet. Detta slogs 
fast redan 2001, i Prioriteringsdelegationens slutrapport Prioriteringar i vården (SOU 2001:8).

Ett tjugotal personer från olika program och utbildningsorter träffades för att diskutera hur kunskap om prioriteringar 
i hälso- och sjukvård kan integreras i vårdutbildningar. Ett lärosäte som infört prioriteringskunskap i vårdutbildningar 
är Linköpings universitet. Från och med hösten 2015 lär sig alla studenter vid Medicinska fakulteten om prioriteringar i 
vården, bl.a. med syftet att ge studenterna kunskap om lagar och etiska principer.

Foto: Göran Billeson

Kurs för metodstödjare: Hur tillämpar man beslutstöd för prioriteringar 
på individnivå?
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Aktuella projekt under 2015

Här ges några exempel på aktuella projekt vid 
Prioriteringscentrum under 2015. Samtliga projekt 
fortsätter under 2016 och kommer att resultera i 
vetenskapliga artiklar eller rapporter.

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå
Under 2015 har ett beslutsstöd för bedömning av 
prioritering på individnivå prövats i olika typer av 
verksamheter. Beslutsstödet har bl.a. använts i syfte att 
arbeta mot mer jämlika bedömningar inom hjälpmedels-
verksamhet. Under 2016 kommer beslutsstödet att 
fastställas och göras tillgängligt på Prioriteringscentrums 
webbsida.

Prioriteringsprojekt i Motala kommun
Prioriteringar i kommuner har varit ett outvecklat 
kunskapsområde. I Motala kommun infördes under 2015 
ett brett systematiskt prioriteringsarbete som en del i 
kommunens verksamhetsanalys inom alla förvaltningar. 
Prioriteringscentrum följer Motala kommuns arbete bl.a. 
genom metodstöd, uppföljning och dokumentation, 
observationer och enkätstudier. 

Parallellt genomförs en studie som undersöker 
utvecklings- och arbetsprocesser för att skapa öppna 
systematiska prioriteringar inom en kommun. Fråge-
ställningar som belyses är bl.a. hur ett prioriteringsarbete 
kopplas till befintliga styr- och ledningssystem och vilka 
aktörer som är involverade.
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Hur kan en rangordningslista tolkas?
Syftet med denna studie är att analysera olika möjliga 
tolkningar av en rangordningslista och vilka implikationer 
olika tolkningar har för själva rangordningen. 
  
Internationell jämförelse av prioriteringsprocesser vid 
beslut om finansiering av särläkemedel
Studien beskriver och jämför prioriteringsprocessen 
gällande icke-kostnadseffektiva särläkemedel i fem 
europeiska länder – Sverige, Norge, England, Frankrike 
och Nederländerna. Fokus ligger på likheter och skillnader 
i prioriteringsprocessen vid subventionsbeslut gällande 
särläkemedel och i de värden/kriterier som används när 
dessa beslut fattas. 

Vad tycker medborgare om prioriteringar av behand-
lingar av sällsynta sjukdomar?
Del I: Det huvudsakliga syftet med projektet är att under-
söka om det finns samhälleliga preferenser som innebär 
att behandlingar till patienter med sällsynta sjukdomar 
ska värderas annorlunda i prioriteringssammanhang, det 
vill säga om en högre kostnad/effekt kan tillåtas. Även 
psykologiska effekter som skulle kunna förklara individers 
preferenser utforskas.
Del II: Syftet med projektet är att undersöka allmän-
hetens attityder kring den problematik som uppstår när 
beslut ska fattas om icke-kostnadseffektiva behandlingar 
till patienter med sällsynta sjukdomar. Vilka kriterier 
anses relevanta att ta hänsyn till vid denna typ av 
prioriteringar och hur balanseras olika kriterier mot 
varandra? 

Relationen mellan behovsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen
Att prioritera efter behov och att prioritera efter kostnads-
effektivitet ställs ofta emot varandra i prioriterings-
debatten. Denna skrift avser att tydliggöra en begreppsligt 
förvirrad debatt och visa när dessa två ”principer” 
faktiskt betyder samma sak och när de skiljer sig åt. 

Så arbetar landstingen med sin resursfördelning
Resursfördelning sker på olika nivåer i hälso- och 
sjukvården. Både mellan breda verksamhetsområden, på 
en landstingsövergripande nivå och inom olika 
verksamhetsområden. Systemet för ett landstings/regions 
fördelning av resurser bygger på kriterier av olika slag, 
men ofta är dessa inte öppna och transparenta för 
medborgarna. Hur förtroendevalda väger samman dessa 
kriterier och fattar beslut om fördelning av landstingets/
regionens resurser är inte heller känt. Hur ser politiker, 
högre tjänstemän och chefer i vården på den offentliga 
vårdens system för fördelning av resurser? 

Hur gick det sen? En sammanställning av exempel på 
uppföljningar av prioriteringsarbeten med olika syften 
och tillvägagångssätt.
Med flera prioriteringsarbeten gjorda runt om i landet, 
på olika nivåer i landsting/regioner, är det relevant att 
lyfta diskussionen om vilka olika typer av uppföljning av 
prioriteringar som gjorts av landstingen själva och hur 
man har gått tillväga. Det kan finnas olika aspekter på vad 
man har, eller önskar, följa upp när ett prioriteringsarbete 
genomförs i ett helt landsting/region/kommun eller en 
avgränsad enhet. Det kan t.ex. handla om: följsamhet till 
prioriteringsbeslut, ekonomisk uppföljning, hälso-
konsekvenser eller personalens uppfattningar om process 
och resultat. I detta projekt görs en sammanställning av 
några utvalda verksamheters arbete med uppföljning av 
sina prioriteringsarbeten. 
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Läkartidningen om Etikdagen 2015, där Per Carlsson 
medverkade. Mer offentlig diskussion kring hur vårdens 
resurser prioriteras behövs. Men hur involverar man med-
borgarna? Ett sätt att få igång debatten kan vara om 
regeringen tar initiativ till en översyn av den etiska platt-
formen för prioriteringar.

Norrköpings Tidningar om Prioriteringskonferensen.
Vården har begränsade resurser som ska fördelas rättvist 
och jämlikt men hur ska det gå till?

Folkbladet om Prioriteringskonferensen.
Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström 
menar att om inte politiken gör de nödvändiga 
prioriteringarna, så görs de av någon annan någon 
annanstans och då sker det godtyckligt. Då är det bättre 
att ha en fastställd ordning enligt fastställda principer. 

P4 Östergötland, Sveriges Radio
Hur ska pengarna fördelas? Lars Sandman intervjuades 
med anledning av Prioriteringskonferensen.

Vetenskapsradion, Sveriges Radio P1 om rökstopp inför 
operation och hur prioriteringsprinciperna ska tolkas i 
relation till patienters framtida livsstil.

Vetandets värld, Sveriges Radio P1 om livsstilsjukdomar 
och krav på patienter inför en operation.
Idag finns krav på människor att ändra sin livsstil inför en 
operation. Vad gör man med de patienter som inte kan 
eller vill ändra sin livsstil? Större krav på individer kan 
leda till ökad ojämlikhet när det gäller hälsa. Hur långt 
mot ojämlikhet kan man gå för att utnyttja resurserna på 
ett bra sätt? Detta bäddar för ett etiskt dilemma där 
prioriteringsprinciperna krockar.

Studio Ett, Sveriges Radio P1 om läkemedlet Soliris som 
kostar 4,5 miljoner per patient och år och som NT-rådet 
sa nej till fortsatt användning i Sverige. Vems ansvar är det 
att patienter inte får tillgång till läkemedlet? Företagen 
eller staten/landstingen?

Göteborgs-Posten om varför man säger nej till nya dyra 
läkemedel. 

Styrelse

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

Taina Bäckström, ställföreträdande generaldirektör, Socialstyrelsen (ordförande i styrelsen)
Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)
Catarina Engström, ordförande i HSN:s beredning för behovsstyrning, Region Östergötland
Christin Andersson, chef för avdelningen Värdebaserad prissättning, TLV
Sofia Traneus, chef för avdelningen Utvärdering och kunskapsluckor, SBU
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef för nationella riktlinjer, Avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen
Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Stefan Redéen, Ledamot i HSN, Region Östergötland
Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys, marknad och tandvård, TLV
Jan Liliemark, chef för avdelningen Utvärdering och upplysningstjänst, SBU



19

Medarbetare

Verksamheten vid Prioriteringscentrum bedrivs av en mindre stab i Linköping med relevant blandning av kompetens 
samt med rådgivare som är placerade i andra delar av landet. 

Personer som under 2015 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, medicine doktor, 
arbetsterapeut

Karin Lund
Rådgivare, koordinator för PrioNet

Ann-Charlotte Nedlund
Projektledare, filosofie doktor, statsvetare

Johanna Wiss
Doktorand, nationalekonom

Emma West
Kommunikatör

Gustav Tinghög
Projektledare, filosofie doktor, 
nationalekonom

Lars Sandman
Rådgivare och gästprofessor i vårdetik

Layout: Emma West. Foto: Göran Billeson, Katja Kircher, Emma West och Thinkstock Photos.
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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


