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Resumé: 
Prioriteringscentrum (PC) i Linköping startade i 2001 på grundval av ett avtal mellan 
staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet. PC är organisatorisk integrerat i 
Östergötlands landsting, samlokaliserat med Linköpings universitetssjukhus och 
Linköping universitet. 
Det är fråga om en regional modell med landstäckande funktioner. 
Det ingår i avtalets grundval att en utvärdering skall genomföras. 
 
Utvärderingens övergripande slutsats är en rekommendation att PCs värdefulla arbete 
får fortsätta ytterligare 5 år. 
 
Det presenteras 3 scenarier för PCs fortsatta verksamhet. 
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1. Utvärderingsavtal 
Mellan Landstingsförbundet och Finn Kamper-Jørgensen har ingåtts ett avtal om att genomföra en 
enmansutvärdering av Prioriteringscentrum i Linköping. 
De väsentligaste elementen i avtalet citeras nedan: 
 
Överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Finn Kamper-Jörgensen om 
utvärderingsuppdrag avseende Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och 
omsorg (Prioriteringscentrum) i Linköping 
 
1 Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har efter en rekommendation från 
Nationella rådet för vårdpolitik givit landstinget i Östergötland i uppdrag att genomföra nationellt 
utvecklingsarbete inom området för medicinskt programarbete och prioriteringar, genom att bilda 
ett regionalt kunskapscentrum. 
 
 Avsikten med sådana regionala centra är att 

- de aktivt skall bidra till att tillgodose hela landets behov, 
- utvecklingsarbetet skall ha tvärvetenskapligt anslag, 
- kommuner och landsting skall medverka och involveras i dialogen mellan forskning och 

utveckling och praktisk tillämpning. 
-  

2  Syftet med verksamheten vid Prioriteringscentrum är att   
- genom olika utvecklingsprogram och aktiviteter skapa ny kunskap om prioriteringar, 
- bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk verksamhet, 
- bidra till erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom vård och omsorg, förtroendevalda, 

organisationer och allmän [?]. 
 
3  Avtalet mellan Landstingsförbundet och Landstinget i Östergötland om utförande av nationellt 
utvecklingsarbete för medicinskt programarbete och prioriteringar och i anslutning till detta 
upprättade Arbetsplan för nationellt utvecklingsarbete om medicinskt programarbete och 
prioriteringar, båda daterade 2000-12-18, utgör den ram som utvärderingen genomförs utifrån.     
 
4  Utvärdering skall göras av om bildande av regionala kunskapscentrum är ett effektivt sätt att 
bedriva nationellt utvecklingsarbete. 
 
Utvärderingen bör innefatta 

- om verksamheten vid Prioriteringscentrum överensstämmer med uppdraget enligt avtalet, 
- i vilken utsträckning målen i arbetsplanen nåtts, 
- om verksamheten bedrivs i effektiva former, 
- om utvecklingsarbetet vid Prioriteringscentrum har kommit till användning hos 

sjukvårdshuvudmännen och i nationella utvecklingsprojekt, 
- rekommendationer till framtida inriktning och utveckling av verksamheten. 

 
5  Resultatet av utvärderingen skall redovisas i en rapport som överlämnas till Landstingsförbundet 
senast 2004-05-31. Rapporten skrivs på danska och omfattar ca 20 A4-sidor, samt därutöver ev. 
bilagor. Landstingsförbundet erhåller full äganderätt till materialet. 
 
I utvärderingsrapporten används följande förkortningar: 
PC = Prioriteringscentrum i Linköping 
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EVAL = Evaluator/utvärderare (Finn Kamper-Jørgensen) 
H&S = Hälso- och sjukvård 
 
 
2. Bakgrunden till bildandet av Prioriteringscentrum 
 
Etableringen av PC måste betraktas som en reaktion på flera väsentliga reformer i svensk H&S på 
1990-talet. 
 
I början av 1990-talet genomfördes nya organisatoriska modeller för H&S i flera landsting 
(Stockholmsmodellen, Dalamodellen osv.). Huvudprincipen var här att skilja på och renodla de tre 
rollerna: beställarrollen, producentrollen och rollen som medborgare/befolkning/patient. Början på 
en ändrad politikerroll grundlades i det sammanhanget. 
Samtidigt genomfördes Ädelreformen, där kommunerna fick en ny roll i H&S och socia lpolitiken. 
 
1997 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för prioritering i H&S, på basis av 
prioriteringsutredningens slutbetänkande från 1995.  
Man upprättade en etisk plattform för H&S i Sverige, baserad på tre huvudprinciper: 
• människovärdesprincipen, 
• behovs- och solidaritetsprincipen, 
• kostnadseffektivitetsprincipen. 
 

Den svenska lagstiftningen om H&S ändrades och lyder numera: 
 
”Målet för H&S är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges 
med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av H&S skall ges företräde till vården.” 
 
1997 beslutade riksdagen också att man skulle upprätta en prioriteringsdelegation. Delegationen 
initierade en rad aktiviteter och avgav sitt slutbetänkande 2001. 
 
Några landsting var tidigt inställda på att ta upp prioriteringstanken utifrån ett politiskt-
administrativt och professionellt utvecklingsperspektiv. Bland dessa fanns landstinget i 
Östergötland, som exempelvis 1999 publicerade: ”Modell för kunskapsbaserad prioritering och 
resursfördelning.” 2003 tog landstinget därefter politisk ställning till det samlade 
prioriteringsarbetet. 
 
Några få andra landsting har också inlett ett systematiskt utvecklingsarbete om prioritering, till 
exempel Västra Götalandsregionen, som 2002 publicerade rapporter om ”Mitt i 
prioriteringsprocessen” och ”De regionala medicinska sektorrådens bedömning av den medicinska 
utvecklingen kommande 10-årsperiod”. Den politiska fasen för prioriteringsarbetet har ännu inte 
genomförts. 
 
Utifrån en internationell bedömning är utvecklingen i Sverige unik. Etiska överväganden ingår i 
flera länders prioriteringsöverväganden, men den distinkta och tydliga genomslagskraften i svensk 
lagstiftning om H&S och utvecklingen på landstingsnivå måste betraktas som unik. 
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Man framställer av och till spridningen av medicinsk teknologi utifrån en fördelningskurva, som 
framgår av nedanstående figur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan emellertid också betrakta prioritering som en politisk-administrativ teknologi, som sprids 
efter diffusionsmodellens fördelning. 
Om man föreställer sig figuren tillämpad på svenska landsting, så är den vertikala axeln antalet 
landsting och den horisontella axeln en återgivning av de enskilda landstingen i förhållande till hur 
tidigt den nya politisk-administrativa teknologin – prioritering – tillämpas i landstinget. Få landsting 
– till vänster i figuren, initiativtagarna – startar, och så kommer fler efter – och till sist, till höger i 
figuren också eftersläntrarna. Några få avvisar den nya teknologin. 
 
EVALs bedömning av den aktuella svenska situationen rörande prioritering är följande: 
 
• Utifrån ett internationellt perspektiv måste den svenska tillgången till prioriteringsarbete 

anses ligga på initiativtagarnivån. Med prioriteringsdelegationens formuleringar är det fråga 
om ett internationellt unikt ”fullskaleprojekt” – inte bara punktvisa akademiska projekt. Det 
är fråga om en begynnande genomslagskraft på landstingsnivå. 

• En bedömning utifrån rent svenska premisser är att det på landstingsnivå finns en 
frontlöparposition. De första landstingen har presenterat modeller och utfört praktiskt arbete. 

• På kommunnivå är det inte tal om att man är på initiativtagarnivå. Prioritering betraktas som 
väsentligt, men det praktiska, systematiska arbetet är inte synligt. 

• På statlig nivå avspeglar socialstyrelsens nya publikation (2004) ”Socialstyrelsens riktlinjer 
för hjärtsjukvård” (remissversionen) en mycket tidig initiativtagarposition. Staten har för 
övrigt genom sin prioriteringsberedning och riksdagsinitiativ lagt den generella idégrunden 
för utvecklingen. 
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Allt som allt drar EVAL den slutsatsen om prioriteringens integrering i den professionella och 
politisk-administrativa verksamheten i Sverige, att man vanligtvis befinner sig på ett mycket tidigt 
diffusionsstadium – på initiativtagar- eller frontlöparnivån. 
 
Det är en internationell erfarenhet att det finns ett starkt behov av stöd från utvecklings-, kunskaps- 
och forskningsinstitutioner för att få den praktiska utvecklingen att gå från de tidiga 
diffusionsstadierna till att inbegripa skeptiker och eftersläntrare. 
Detta konstaterande präglar EVALs senare rekommendationer. 
 
3. Upprättande av Prioriteringscentrum – syfte, avtal 
 
Nationella rådet för vårdpolitik rekommenderade 2000 att de tre parter som ingår i rådet - 
socialdepartementet, Landstingsförbundet och Kommunförbundet – med Landstingsförbundet som 
samordnare – träffar avtal med landstinget i Östergötland om att genomföra nationellt 
utvecklingsarbete inom området ”medicinskt programarbete och prioriteringar inom vård och 
omsorg”. 
Man rekommenderar en 3-årsperiod och en budget på 5 miljoner kronor om året, finansiellt fördelat 
med 40 % från staten, 40 % från Landstingsförbundet och 20 % från Kommunförbundet. I en PM 
specificeras de framtida funktionerna. 
 
I landstingets regi etableras PC 2001. Landstinget är också principiellt ansvarig för driften av PC. 
Rent fysiskt placeras PC i en byggnad på Linköping universitetssjukhus område – samlokaliserat 
med vissa landstings- och universitetsfunktioner, bl.a. Centrum för utvärdering av medicinsk 
teknologi, som i sin tur ingår i det nybildade storinstitutet: Institutionen för hälsa och samhälle. 
Professorn i hälsoekonomi vid Linköpings universitet, Per Carlsson, utnämns till föreståndare för 
PC. Det upprättas vidare en brett sammansatt styrgrupp, som i princip endast har en rådgivande 
funktion i förhållande till PC. 
Det 3-åriga avtalet förlängs 2003 till att också omfatta ett fjärde år: 2004.  
Det genomförs för närvarande en utvärdering 2004. 
 
I avtalsunderlaget specificeras 8 programområden: 
 
1. Utveckling av en nationell kunskapsbas inom området prioritering. 
2. Bedriva ett grundläggande utvecklingsarbete med syfte att mer noggrant analysera och förtydliga   
ämnesområdet. 
3. Bistå landsting och kommuner med vissa konsult- och utbildningsinsatser. 
4. Sprida aktuell kunskap genom att anordna en årlig nationell konferens/workshop. 
5. Stimulera internationellt erfarenhetsutbyte och anordna en internationell konferens. 
6. Skapa ett nationellt nätverk där intresserade landsting och kommuner ges möjlighet till     
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
7. Sprida information om verksamheten genom egna publikationer, nyhetsbrev, hemsida etc. 
8. Projekt baserade på en forsknings- och utvecklingsplan. 
 
De 7 första programområdena har karaktären av basfunktioner, medan punkt 8 handlar om 
tidsbegränsad projektverksamhet. 
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Det överordnade målet formuleras med varierande nyanser i olika dokument. 
 
I bilaga 1 till förslaget från Nationella rådet för vårdpolitik till ställningstagande 2000-12-18 heter 
det: 
 
”I de nya formerna för nationellt utvecklingsarbete inom landstingens hälso- och sjukvård samt kommunernas vård och 
omsorg med nationella rådet för vårdpolitik initiativtagare, är avsikten att regionala kunskapscentra och/eller andra 
regionala samverkansformer aktivt ska bidra till att tillgodose hela landets behov. Utvecklingsarbetet ska ha 
tvärvetenskapligt anslag. Det är vidare angeläget att kommuner och landsting medverkar och involveras i dialogen 
mellan forskning och utveckling och den praktiska tillämpningen.” 
 
I PCs omfattande dokument, utarbetat 2004-05-14 som ett led i den samlade utvärderingen, heter 
det om övergripande mål: 
 
”Det övergripande målet för Prioriteringscentrum är att: 
- bedriva forskning och utveckling av metoder och processer som kan stödja prioriteringar 
inom vård och omsorg samt medicinskt programarbete; 
- skapa mötesplatser och mekanismer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att 
- tillhandahålla kunskap om öppna prioriteringar och stödja lokalt utvecklingsarbete.” 
 
I en senare del av utvärderingsrapporten diskuterar EVAL olika begrepp som utveckling, utredning, 
forskning och förmedling. 
Utvecklingsbegreppet verkar ha fått en central placering i uppdragsgivarens formulering av syftet, 
medan forskningsbegreppet betonas lika mycket i PCs senaste formuleringar. 
 
Med ett så brett uppgiftsområde som avtalet omfattar måste PC nödvändigtvis själv hamna i en 
prioriteringssituation när det gäller vilka uppgifter och uppdrag som det är viktigast att lösa. 
 
I PCs dokument av den 2004-05-14 heter det om precisering av uppdraget: 
 
” Centrumet har ett nationellt uppdrag som omfattar kunskapsuppbyggnad och stöd för 
medicinskt programarbete och prioriteringar inom vård och omsorg. Detta omfattar olika 
processer relaterade till medicinskt programarbete och prioriteringar inom stat, kommuner 
och landsting/regioner. Med ”prioriteringar” avses öppna prioriteringar d.v.s. beslut som 
är medvetna, motiverade och tillgängliga att ta del av för den som önskar.  Vi har valt att 
betrakta ”Medicinskt programarbete” som ett av flera arbetssätt för att underlätta öppna 
prioriteringar. ”Vård och omsorg” innefattar en stor del av kommunernas verksamhet. 
Efter diskussion i centrumets styrelse har uppdraget avgränsats till den del av 
kommunernas vård och omsorg som regleras av hälso- och sjukvårdslagen eller som finns 
i gränslandet mellan H&SL och socialtjänstlagen. I landstingen innefattas all hälso- och 
sjukvård inklusive tandvård.” 
 
 
4. Utvärderingsmodell och utvärderingsprocess 
 
Landstingsförbundet ville ha en extern enmansutvärdering med relativt kort varaktighet – inte en 
långt utdragen, panelbaserad extern utvärdering. 
 
 
4.1 Modell 
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Som grundläggande modell för den externa utvärderingen har EVAL valt en kombination av 
SWOT-konceptet och det välkända utvärderingskoncept som omfattar struktur, process och resultat. 
 
SWOT står för: S = Strengths, W = Weaknesses, O = Opportunities, T = Threats. 
Strengths och Weaknesses har att göra med utvärderingen av organisationen som den ser ut här och 
nu. Opportunities och Threats relaterar till den framtida utvecklingen i omvärlden – och hur denna 
framtida utveckling kan tänkas påverka organisationen. 
 
SWOT-konceptet har vanligtvis 5 huvudsteg: 
 
Steg 1: Grundläggande beskrivning av organisationen, däribland organisationens syfte, struktur 
samt ekonomiska och personella resurser och teknik, organisationens arbetsresultat och inverkan på 
omgivningen. 
Denna beskrivning görs i regel av organisationen själv och ställs till förfogande för utvärderare. 
 
Steg 2: Särskilda undersökningar och analyser – vanligen undersökning av hur konsumenter och 
avnämare av organisationens arbete och produkter ser på verksamheten. 
I den konkreta situationen är det av intresse att veta ur stat, landsting och kommuner ser på PCs 
verksamhet och utvärderar bidraget till utveckling av prioritering i den dagliga verksamheten. 
Några anspråkslösa element av konsumentvärderingar har kunnat infogas i denna utvärdering. 
 
Steg 3: Organisationen utvärderar sig själv – självutvärdering/intern utvärdering – på grundval av 
steg 1 och 2 och internt samlad erfarenhet. 
Ett väsentligt inslag i detta sammanhang är den koncentrerade SWOT-analysen – i regel förmedlad 
på 1-2 sidor i schematisk form. 
PC har med sitt dokument av den 2004-05-14 ”Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom 
vård och omsorg” utarbetat en sådan intern utvärdering och kombinerat den med en 
verksamhetsplan för åren 2005–2007 (inkluderas som bilaga 1 till utvärderingsrapporten). 
 
Steg 4: Extern utvärdering.  
I den konkreta situationen utfördes den som en enmansutvärdering av en person från Danmark med 
stor kunskap om både den svenska hälso- och sjukvårdspolitiska utvecklingen och om svenskt 
forsknings- och utvecklingsarbete på området. 
 
Steg 5: Ansvariga instanser följer upp. 
Detta steg innebär att de ansvariga myndigheterna (staten, Landstingsförbundet, 
Kommunförbundet) fattar beslut med den konkreta externa utvärderingsrapporten som en av 
utgångspunkterna för besluten. 
 
SWOT-konceptet som modell har den fördelen att organisationen som en premiss för 
förändringsprocesser i organisationen tvingas att betrakta sig själv kritiskt. Det skapar en bra 
grogrund för förändringsvilja. Den externa utvärderingen ser till att man gör en balanserad och 
oberoende utvärdering, däribland också att eventuella svagheter, som organisationen inte själv har 
lust att visa upp genom SWOT-analysen, kan komma fram. 
 
Det nämnda SWOT-konceptet används mycket som koncept för kvalitetsutveckling av utbildnings- 
och forskningsinstitutioner, bl.a. i Sverige. 
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I nedanstående figur visas den systematiska informationssökningsmodell som EVAL har tillämpat, 
och som relaterar till struktur, program, aktiviteter och resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren skall förstås på det sättet att man har en given struktur – i den konkreta situationen 
Östergötlands landsting. Man upprättar nu en ny struktur, PC, med syfte, ekonomiska och 
personella resurser och en intern struktur. I denna struktur genomförs ett arbetsprogram med 8 
programområden. Detta ger åter upphov till processer och aktiviteter i relation till de 8 
programområdena, till exempel arrangerande av konferenser, konsultverksamhet i ett landsting, 
genomförande av ett utredningsprojekt om prioritering osv. Resultaten av detta visar sig i konkreta 
publikationer, ändrad kunskap, ändrade attityder eller aktörernas beslut. 
 
4.2 Utvärderingsprocessen 

STRUKTUR 
Strukturell kontext. Uppgift. Personal. Ekonomi. Styrelse och intern struktur. 

PROGRAM 
1. Utveckling av en nationell kunskapsbas inom området prioritering. 
2. Bedriva ett grundläggande utvecklingsarbete med syfte att mer noggrant analysera och    förtydliga  

ämnesområdet. 
3. Bistå landsting och kommuner med vissa konsult- och utbildningsinsatser. 
4. Sprida aktuell kunskap genom att anordna en årlig nationell konferens/workshop. 
5. Stimulera internationellt erfarenhetsutbyte och anordna en internationell konferens. 
6. Skapa ett nationellt nätverk där intresserade landsting och kommuner ges  möjlighet till kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte. 
7. Sprida information om verksamheten genom egna publikationer, nyhetsbrev, hemsida etc. 
8. Projekt baserade på en forsknings- och utvecklingsplan. 

PROCESSER OCH AKTIVITETER 
 
Relatera processer och aktiviteter till ovanstående 8 program. 
Relatera till målgrupper och involverade aktörer. 

RESULTAT OCH EFFEKTER 
 
Påverkan på aktörernas kunskap, attityder, beteende och beslut. 
 
Aktörer: politiker, tjänstemän, professionella grupper och befolkningen. 
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Under utvärderingens gång har EVAL sökt information för att belysa komponenterna i den 
uppställda modellen. 
Denna informationssökning ger svar på de uppställda utvärderingsfrågor som presenteras i kapitel 1 
och 3. 
 
 
 
Följande komponenter ingår i utvärderingsprocessen: 
 
• I överensstämmelse med principerna i SWOT-konceptet har man kommit överens om att PC 

utarbetar bilaga 1: Verksamhetsredovisning 2001–2003, SWOT-analys, Verksamhetsplan för 
2005–2007. Denna bilaga har varit en mycket väsentlig sammanfattande informationskälla 
för EVALs överväganden. 

• Ett omfattande skriftligt material har överlämnats till EVAL, däribland PCs publicerade 
rapporter, planeringsdokument och årsberättelser, avtalsdokument, offentliga svenska 
betänkanden och en rad specialdokument om bland annat Östergötlands landstings 
prioriteringsarbete och socialstyrelsens arbete med prioritering på hjärtområdet. 

• Två besök har gjorts i Linköping med intervju av PCs personal och en rad politiker och 
tjänstemän från Östergötlands landsting. 

• Två besök har gjorts i Stockholmsområdet, det ena hos Landstingsförbundets kontaktperson, 
det andra vid PCs styrelsemöte, och i det sammanhanget intervjuades styrelsens medlemmar. 

• Konsument- och avnämarutvärderingarna har man försökt belysa genom tre initiativ:  
1. PC skickade ut en enkät till det s.k. PrioNet, som finns över hela Sverige. 74 personer av 
127 deltagare i PrioNEet svarade. Enkätsvaren finns i bilaga 2 till denna utvärderingsrapport 
2. Ett frågeformulär till användare av PCs hemsida under en kortare period gav så få svar att 
det inte ingår i utvärderingsmaterialet. 
3. 28 telefonintervjuer genomförda av EVAL med personer anvisade av 
Landstingsförbundets kontaktperson eller som EVAL känner i Sverige. Dessa personer är 
politiker, ledande tjänstemän eller personer från den kliniska sektorn. 

• Det ingår i spelreglerna för extern utvärdering att det inte bör förekomma faktafel i en 
utvärderingsrapport. EVAL har därför lagt fram utvärderingsrapporten för PCs föreståndare 
för eventuell korrigering av faktafel. 

 
Utvärderingen har tidsmässigt genomförts under perioden mars, april, maj 2004. 
 
I följande kapitel om resultaten av utvärderingen har EVAL sett det som sin huvuduppgift att göra 
värderingar – inte att återge de många fakta från årsrapporterna eller PCs självutvärdering. 
 
 
5. Resultat av den externa utvärderingen 
 
En inledande och viktig fråga för EVAL har varit: 
 
Ligger de förväntningar som uttrycks i avtalsdokumenten på en rimlig nivå i förhållande till den 
tids- och resursram som har ställts till förfogande för PC? 
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Det är EVALs erfarenhet från många års internationell utvärderingsverksamhet att det särskilt vid 
nyetablering av institutioner och institut ställs upp alltför ambitiösa och orealistiska mål i 
förhållande till det dagliga arbete som resurserna och processerna ger möjlighet till. 
 
Det är EVALs bedömning av föreliggande avtalsdokument att de opererar på en realistisk grundval, 
om de samtidigt kombineras med en medveten val- och prioriteringsprocess för den 3-årsperiod 
som avtalet omfattar (förlängt med ett fjärde år). 
Fokus för PC är ”medicinskt programarbete och prioritering inom vård och omsorg”. Som tidigare 
nämnts (bilaga 1) har man prioriterat ”öppna prioriteringar” i förhållande till landstingsnivån och 
minskad vård och omsorg på kommunnivån till det område som regleras av H&S. 
Det framgår inte uttryckligen av planeringsdokumenten hur man har valt att prioritera PCs insats 
inom utvecklingsarbete, utredning, forskning, förmedling eller konsulthjälp vid genomförandet av 
prioriteringspraxis.  
För EVAL råder därför en situation där nya tankar om prioritering i H&S i Sverige skall 
genomföras på statlig nivå, landstingsnivå och kommunal nivå med hjälp av en nyupprättad 
kunskapsorganisation med ett rätt brett skisserat verksamhetsområde: utveckling, utredning, 
forskning, förmedling och konsulthjälp. Det är fråga om en uppgift som skall utvecklas och verka 
nationellt, och de ekonomiska resurserna ligger på 5 miljoner kronor om året. 
 
Det är EVALs helt överordnade bedömning att ambitionsnivån för PCs verksamhet har satts mycket 
högt i avtalsdokumenten. Senare prioriteringsprocesser rörande PCs uppgiftsområde och insats ha r i 
viss utsträckning förmått skapa en realistisk förväntningsnivå – men det är fortfarande EVALs 
uppfattning att när en nation inleder helt nya utvecklingsspår i sin nationella, regionala, lokala och 
praktiska politik och i detta sammanhang tillsätter en kunskapsorganisation för att stödja denna 
ändringsprocess, så är det inte realistiskt att vänta sig stora och epokgörande resultat av en sådan 
verksamhet efter 3-4 års verksamhet. Grundläggande tänkesätt och ingrodda vanor i ett samhälles 
politiker och institutioner förändras inte inom en så kort tidshorisont. Så resultaten av en ny 
kunskapsorganisations verksamhet kommer mer att ge sig till känna i processer och produkter än i 
resultat som avspeglar ändring av den vardagliga prioriteringen och planeringen i stat, landsting och 
kommuner. 
 
 
5.1 Utvecklingsfaser vid PC 
EVAL har konstaterat att det finns en klar och logisk utvecklingsplan hos PC.  
 
Fas 1: Etablering 
Etablering, planläggning och inledande aktiviteter. Detta motsvarar i stort sett aktiviteterna 2001. 
 
Fas 2: Uppbyggnad av en allsidig drift 
Denna kännetecknas av att rekryteringen av personal i stort sett avslutas. Det byggs upp en 
tvärfacklig stab i Linköping bestående av 6–7 personer. Det etableras aktiviteter som gör PC känt. 
Man upprättar en mångsidig projektverksamhet och etablerar ekonomiskt och personellt stöd till 
utvecklingsprojekt runtom i landet. Vidare byggs PCs informationsfunktioner ut. 
Denna fas motsvarar i stora drag aktiviteterna 2002–2004. 
 
Fas 3: Stabil, fokuserad drift inom ett brett arbetsområde 
PC är på väg in i den stabila och fokuserade driftsfasen. 
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Man har byggt upp en kompetent medarbetarstab med god basförståelse av kärnan i PCs 
verksamhet. Man gör viktiga utvecklingserfarenheter, och resultat från avslutad projektverksamhet 
har kunnat avläsas med nödvändig extern feedback.  
I dialog med omgivningen fokuserar PC sin verksamhet på högt prioriterade områden framöver. 
 
5.2 Lever PC upp till avtalet? 
Ett väsentligt element i den externa utvärderingen är att svara på frågan om PC lever upp till det 
ursprungliga avtalet för PCs verksamhet. 
 
EVAL har haft tillgång till ett omfattande offentligt, publicerat och internt material om planering 
och årsrapportering samt sammanfattande beskrivning och egenutvärdering från PC för den 
sammanlagda verksamhetsperioden. 
Det hänvisas särskilt till PCs dokument av den 14 maj 2004, där verksamheten 2001–2003 beskrivs, 
där det genomförs en intern SWOT-analys och där planeringen för åren 2005–2007 presenteras. 
I samarbete med PCs styrelse genomförs en prioritering av PCs aktiviteter, se sidan 7. 
 
Utifrån denna genomgång drar EVAL den slutsatsen att PC i mycket stor utsträckning lever upp till 
avtalsdokumentets förpliktelser. Aktiviteternas övergripande balans är god, produktiviteten och den 
innehållsliga kvaliteten i arbetet är också god. PC har under sin korta tillvaro haft rimligt 
genomslagskraft i det svenska politisk-administrativa systemet för H&S – först och främst på 
landstingsnivå. 
 
 
5.3  Nås målen i arbetsplanen? 
Ett annat element i den externa utvärderingen är att besvara frågan om målen i arbetsplanen nås. 
Den mer generella strategiplanen och de årliga arbetsplanerna opererar både med kvalitativa och 
kvantitativa mål. 
 
Utifrån genomgången drar EVAL den slutsatsen att PC i mycket stor utsträckning lever upp till de 
planerade strategiska och årliga målen för planeringen.  
Avvikelserna från uppnåendet av de uppsatta målen är utan betydelse för den samlade 
utvärderingen av verksamheten. 
 
Med hänsyn till den framtida utvecklingen av PC anser EVAL att det är rimligt att senare diskutera 
om de avgränsningar av verksamheten som PC har gjort i överensstämmelse med PCs styrelse bör 
ändras eller omprioriteras. 
 
5.4 Effektiva arbetsformer? 
Bedrivs verksamheten i effektiva former? – frågas det i utvärderingen. 
I det grundläggande avtalsdokumentet finns en kort systematisk översikt över förväntningarna på 
PCs projektverksamhet och arbetsformer. 
Inom den uppsatta tidsramen för utvärderingen har det inte varit möjligt att gå igenom de enskilda 
projekten hos PC för att se om de bedrivs effektivt. Genom intervjuer med personalen har EVAL 
fått ett intryck av en engagerad och effektiv personal inom PC.  
EVAL bedömer att uppgifterna löses med professionell kompetens, och generellt förmedlar man 
resultaten brett och i begriplig form.  
Men om man skall ta detaljerna i avtalsdokumentet om styrning av projektverksamheten högtidligt, 
så är det inte EVALs intryck att alla punkter uppfylls. Man har till exempel inte utvecklat 
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försöksenheter, och det föreligger inte heller en systematisk bedömning av projektresultatens 
användbarhet i praktisk verksamhet. 
Detta förändrar emellertid inte EVALs helhetsbedömning att man inom PC arbetar effektivt och på 
en bra kvalitetsnivå. 
 
5.5  Används PCs arbete av sjukvårdshuvudmännen och i nationella utvecklingsprojekt? 
 
Det finns internationellt sett en välkänd effekt av lokalisering av FoU-institutioner: effekten av 
arbetet är störst i det lokala område där institutionen är placerad. Det hänger ofta samman med 
rekryteringen av medarbetare från det lokala området, den nära kontakten mellan institutionen och 
den lokala omvärlden och den ömsesidiga förståelsen för arbetet mellan berörda parter. 
 
Det råder inget tvivel om att Östergötlands landsting och PC har samverkat i ett synnerligen 
fruktbart utvecklingsförlopp. Den lokala effekten finns. 
 
För ett nationellt centrum för utveckling, med regional lokalisering, är det emellertid också 
avgörande att effekten av verksamheten kan spåras brett i Sverige – och att det finns en bred accept 
och positiv syn på det regionalt placerade centrumets insats och funktioner. 
 
EVALs bedömningar av dessa frågor kan sammanfattas på följande sätt: 
 
• Av både PrioNet-enkäten och EVALs telefonsamtal med landstingspolitiker och ledande 

tjänstemän framgår det att PC utför ett bra nationellt arbete och att PC är på god väg att bli 
känt över hela Sverige, och att material och service från PC utnyttjas i många landsting. 

• De flesta kontaktade ansvariga personerna på landstingsnivå har ganska samstämmigt sagt 
följande till EVAL i telefonsamtal: Landstingen i Sverige har en mycket hög grad av 
autonomi. Därför går de enskilda landstingen sina egna vägar. Men man utnyttjar samtidigt 
den kunskap och den konsulthjälp som kan fås från flera olika håll, inklusive från PC. 
Från flera håll har EVAL hört att man har en positiv uppfattning om PCs material och 
aktiviteter. PCs dokumentation av en bred kontaktyta understöder detta. 
Vissa kritiker säger att PCs aktiviteter är lokaliserade alltför snävt mot Östergötlands 
landstings utveckling av sin egen prioriteringsmodell. 

• Det finns en klar linje från Östergötlands och PCs arbete med prioriteringsfrågor till effekter 
på nationell nivå. Både publikationsmässigt och genom intervjuer kan det dokumenteras att 
PCs medverkan på nationell nivå har varit inspirerande och givande – till exempel som senast 
dokumenterat i socialstyrelsens publikation från 2004 om ”Riktlinjer för hjärtsjukvård”. Det 
är enskilda personer som har medverkat till denna brobyggnad från regionala erfarenheter till 
nationellt genomförande.  
Motsvarande medverkan kan dokumenteras i publikationen från Svenska Läkarsällskapet: 
”Öppna prioriteringar i hälso- och sjukvård” från 2004, och i ”Läkarförmånsnämndens 
allmänna råd om ekonomiska utvärderingar, LFNAR 2003:2”.   

• Man har inte lyckats genomföra ett bra utvecklingssamarbete med svenska kommuner om 
prioriteringsfrågor. PC erkänner det själv i sin senaste årsrapport. EVALs telefonsamtal med 
ordföranden för de svenska socialcheferna är i detta sammanhang symtomatisk för 
situationen: Ordföranden betraktade prioritering som en viktig problemställning, men visste 
inte att det i Linköping fanns ett nationellt centrum för prioritering – också för 
kommunnivån. 



 14

På sistone har man i samarbete med FoU-enheten i Kalmar och FoU Skåne träffat avtal om 
ett projekt med öppna prioriteringar tillsammans med 6-8 kommuner i Skåne. 

 
 
 
5.6  Strukturutvärdering 
I relation till den utvärderingsmodell som visas på sidan 9 kan man tala om strukturutvärdering, 
programutvärdering, processutvärdering och resultatutvärdering. Dessa ämnen behandlas nedan. 
 
Mot bakgrund av den sparsamma aktuella utvecklingen i Sverige av prioritering i H&S framstår 
PCs struktur i den aktuella situationen som ändamålsenlig. PC är en del av landstinget i 
Östergötland – en produktionsenhet – samlokaliserad med Linköpings universitetssjukhus och med 
andra breda universitetsfunktioner. Det finns ett klart politiskt intresse i landstinget för 
prioriteringsämnet och EVAL har fått intryck av stor uppbackning för PCs arbete. 
Det finns inga tecken på direkt politisk styrning av PCs arbete. Det är ramavtalet från 2001 som 
ligger till grund för arbetet, och PC har sin akademiska frihet att i dialog med styrelsen utforma och 
genomföra årsplaner. 
PCs aktuella strukturella integrering i landstinget signalerar användningsorienterat arbete och en 
orientering mot utveckling av praxis snarare än traditionell akademisk forskning. En integrering i 
Linköpings universitet skulle ställa krav på en annorlunda orientering mot internationella, 
akademiska  
normer för arbetet, däribland publicering på engelska i internationellt erkända vetenskapliga 
tidskrifter. 
 
PC är en liten och därmed sårbar enhet med 6-10 medarbetare (man kan räkna på olika sätt). I alla 
samtal med EVAL har det understrukits att PCs föreståndare, professor Per Carlsson, med sin 
allsidiga bakgrund från såväl akademisk verksamhet som politisk-administrativt arbete är av stor 
betydelse för det konkreta arbetet och för den tillit som omgivningen har till PC. Det har nu byggts 
upp en kompetent stab med kompetens inom flera områden, som arbetar med stor entusiasm, glädje 
och kompetens med prioriteringsuppgiften. 
 
De ekonomiska resurserna förefaller för närvarande vara rimliga, och det har varit möjligt att 
överföra oförbrukade driftmedel från de första åren för senare användning. 
 
EVAL diskuterar senare – med tanke på framtiden – olika scenarier för PCs strukturella placering. 
 
5.7 Programutvärdering 
De valda 8 programmen, som är fastställda i avtalsdokumentet från 2000, förefaller EVAL alla att 
vara viktiga och relevanta – och det råder en god inbördes balans mellan programmen sett från 
utvecklingssynpunkt.  
Från akademisk forskningssynpunkt konstateras det att forskningen inte är särskilt betonad i 
programmen. 
 
Det är strategiskt viktigt att stödja projekt i andra delar av Sverige, program nr 8, för att härmed 
understryka PCs nationella karaktär.  
Programmens output i form av processer och aktiviteter diskuteras kort nedan. 
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Även om EVAL generellt ser positivt på den samlade programprofilen har EVAL också senare 
kritiska kommentarer om den framtida utvecklingen. 
 
 
 
 
5.8 Processutvärdering 
Processutvärderingen avser processer och aktiviteter i de 8 programmen. I PCs självutvärdering 
(bilaga 1) finns en omfattande genomgång av de 3½ årens verksamhet hos PC och det finns i 
årsberättelserna och i interna dagböcker en mycket ingående beskrivning av aktiviteterna. 
EVAL har inte sett det som sin uppgift att återge alla dessa fakta i denna rapport – det hänvisas till 
detta material. Från EVALs sida ligger fokus snarare på mer sammanfattande värderingar. 
 
Det har gått att bygga upp en god kunskapsbas genom PCs egna rapporter och genom en elektronisk 
litteraturdokumentation. Det är EVALs intryck att denna kunskapsbas är långt ifrån känd bland 
relevanta aktörer. Det ligger en stor förbättringspotential i att satsa på en utbredd kännedom om 
detta arbete. 
 
PC har bidragit förtjänstfullt till att tydliggöra prioriteringsområdet genom sina konceptuella och 
metodiska rapporter. Man har i synnerhet inriktat sig på öppna prioriteringar. Den systematiska 
utvecklingen av metoder för olika element av en samlad prioriteringsprocess – och utvärdering av 
den – befinner sig fortfarande i en inledningsfas. Utvärdering av olika metoders betydelse för 
tänkande och praxis bland yrkesfolk, tjänstemän och politiker finns inte. 
 
Kunskapsspridning genom de nationella konferenserna bedöms positivt av deltagarna. 
 
Man ha ansträngt sig mycket från PCs sida att bistå landsting med konsult- och utbildningsinsatser 
– och i viss utsträckning kommuner och statliga myndigheter osv. Detta bistånd har först och främst 
karaktären av punktinsatser. Man har i allmänhet inte haft de personella resurserna inom PC för att 
gå in i mer omfattande och långvariga konsultförlopp vid utvecklingen av ett landstings 
prioriteringsinsats. Östergötlands landsting utgör ett undantag i detta sammanhang. 
Det kan också sättas frågetecken för om det på det hela taget är PCs uppgift att bistå landsting och 
kommuner med omfattande och långvariga konsultinsatser. 
På längre sikt kommer det antagligen att vara rimligast att ett sådant bistånd övergår till att ges på 
en privat konsultmarknad i linje med andra organisationsutvecklande och långvariga insatser i 
förhållande till landsting och kommuner. 
 
Internationellt erfarenhetsutbyte har varit prioriterat lågt i insatsen hittills och aktiviteterna har varit 
beskedliga som till exempel enstaka presentationer vid internationella konferenser, studiebesök osv. 
Det har upprättats en internationell litteraturdatabas. PC publicerar i stort sett ingenting på engelska, 
vare sig i form av översatta rapporter eller internationella, vetenskapliga tidskrifter. 
I en väletablerad, fokuserad driftsfas för PC är det naturligt att ha ett bra internationellt 
erfarenhetsutbyte på många olika nivåer. 
 
Man har lyckats etablera ett internationellt nätverk med olika grupper av aktörer – det s.k. PrioNet. 
Nätverket växer kontinuerligt och tillväxten stimuleras av PC. Man arrangerar bl.a. internationella 
seminarier om relevanta ämnen. Det har ingått i den samlade utvärderingsprocessen att be 
nätverkets medlemmar att utvärdera PCs verksamhet. 
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Det har skett en god informationsspridning genom PCs egna publikationer. Några av dessa 
publikationer är välkända i Sverige och ser ut att användas i det praktiska utvecklingsarbetet om 
prioritering. Det ser ut som om det först och främst är på landstingsnivå – inte kommunnivå – som 
denna kunskap finns. 
PC har en väl fungerande hemsida. Besöksfrekvensen på denna hemsida kan dock ökas betydligt 
framöver. 
Man planerar ett elektroniskt nyhetsbrev från 2005. 
 
Under den gångna 3½-årsperioden har utvecklingsarbetet i synnerhet varit inriktat på åtta 
programområden – citerat från PCs självutvärdering: 
•  Medborgarnas roll i prioriteringsprocessen. 
•  Kartläggning och analys av förekommande öppna respektive slutna prioriteringar 
    inom vård och omsorg. 
•  Medias roll när det gäller prioriteringar. 
•  Grundläggande principer för prioriteringar inom vård och omsorg. 
•  Prioritering av prevention och hälsofrämjande insatser. 
•  Systemanalys av samspelet mellan olika vårdgivare. 
 
EVAL finner denna prioritering relevant. Det framförs emellertid också senare synpunkter på den 
framtida prioriteringen av insatser. 
Det är principiellt och strategiskt viktigt att man har beslutat att utvärdera genomförandet av 
socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård. 
 
PCs styrelse bedömer inkomna ansökningar om externt ekonomiskt stöd. En rad relevanta FoU-
projekt har få tt stöd – sammanlagt 16 – till ett sammanlagt ekonomiskt värde av 2,6 miljoner 
kronor. Det är ännu för tidigt att utvärdera dessa projekts bidrag till prioriteringsutvecklingen i 
Sverige. 
EVAL instämmer i PCs självutvärdering att detta externa ekonomiska stöd bidrar till att förstärka 
uppfattningen av PC som ett nationellt och inte regionalt centrum. 
 
5.9 Resultatutvärdering 
Resultatutvärderingen handlar först och främst om i vilken mån aktörernas kunskap, attityder, 
beteende och beslut har påverkats – och eventuellt har ändrat sig. 
Det föreligger inga systematiska studier av detta, och tidshorisonten för PCs verksamhet är så kort, 
att det knappast är realistiskt att förvänta sig större ändringsresultat. 
För EVAL råder det emellertid efter läsning och samtal inget tvivel om att hela den svenska 
utvecklingen av prioriteringsinsatsen sker på många ställen och på många nivåer och att PC har en 
kunskapsstödjande och utvecklande roll som är synlig – mer för några aktörer än för andra. Det är 
helt enkelt inte möjligt att exakt utvärdera PCs direkta roll för ändringar i prioriteringsinsatsen. 
Det råder emellertid heller inget tvivel om att PC med sin verksamhet har nått längst ut inom 
landstingssektorn. PC är nästan osynlig inom kommunsektorn. 
Potentialen för att nå längst ut i båda sektorerna är enorm, men kommer också att kräva en större 
resursinsats än den nuvarande. 
 
5.10  PC som modell: regionalt centrum med landstäckande funktioner 
Det ingår i EVALs uppdrag att utvärdera modellperspektivet för PC som regionalt placerat 
kunskapscentrum med landstäckande funktioner. 
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EVAL har tidigare två gånger utvärderat SPRI och har haft förståelse för att Sverige behövde något 
annat än detta institut i sin fortsatta utveckling. När SPRI lades ned avsåg man samtidigt att etablera 
regionala centra som ersättning för SPRIs funktioner. 
 
Såvitt bekant är PC i dag det enda regionalt etablerade centrumet. 
På basis av nuvarande kunskapsunderlag betecknar EVAL centrumet som en framgång. 
 
Det är tre specifika omständigheter som kännetecknar PCs etablering i Linköping: 
1. Det har funnits ett långvarigt, regionalt, politiskt interesse för PCs ämne: Prioritering – även 
innan PC etablerades. 
2. Det har funnits en god samverkan mellan landsting, universitet och universitetssjukhus rörande 
kunskapsutveckling och akademisk utveckling. Exempelvis etablerade man för många år sedan 
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Såvitt bekant har landstinget också beslutat att 
finansiera Per Carlssons professur i hälsoekonomi vid universitetet, och samverkan mellan 
universitet och landsting har varit god när det gäller att utveckla temat: Hälsans värde – vårdens val, 
vid Linköpings universitet. 
3. Det har funnits en obestridlig ledare, Per Carlsson, för att utveckla och driva PC med bakgrund i 
såväl akademisk verksamhet som i politisk-administrativ verksamhet på nationell och regional nivå. 
 
För EVAL är det inte möjligt att generalisera den preliminära framgångserfarenheten från 
Linköping till hela landet. 
Om den regionala modellen med landstäckande funktioner utbreds till större delar av Sverige, anser 
EVAL att det är sannolikt att sådana specifika förhållanden som nämns ovan också måste existera 
vid placering av FoU-institutioner på andra platser i landet. 
 
5.11 Kort sammanfattande slutsats av den externa utvärderingen 
Efter 3½ års verksamhet som kunskapsorganisation inom ämnesområdet prioritering – och med 
ganska begränsade resurser – anser EVAL sammanfattningsvis att PC generellt har levt upp till det 
ursprungliga avtalet mellan staten, landstingförbundet och kommunförbundet. EVAL drar sig därför 
inte att beteckna PCs hittillsvarande utveckling och arbete som en framgång. Man tänker och 
handlar användningsorienterat utifrån en akademisk bas och stöder därigenom utvecklingsarbetet 
med prioritering. PCs insats har avsatt tydliga spår i Sverige. PCs verksamhet har emellertid fått en 
rätt begränsad spridning i landet, särskilt inom kommunsektorn men även delvis inom 
landstingssektorn. 
 
EVAL är fullständigt övertygad om att Sverige i många år kommer att behöva kunskapsstöd för 
utveckling av prioritering på olika politisk-administrativa nivåer och institutioner. 
 
PC bör därför fortsätta. 
 
 
 
6. SWOT-analys 
 
I PCs självutvärdering finns en SWOT-analys som återges nedan med EVALs kommentarer 
angivna kursivt. En rad punkter från denna analys utgör sedan underlag för de rekommendationer 
som framförs av EVAL. 
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Styrkor (S = Strengths) Svagheter (W = Weaknesses) 
 
•  Centrumet har väl fungerande kontakter och samarbete 
med enskilda landsting/kommuner och nationella 
organisationer. 
 
•  Det finns en god erfarenhet från praktisk hälso– och 
sjukvård liksom en god kompetens inom relevanta ämnen. 
Likaså finns det etablerade relationer till institutioner i 
Uppsala, Umeå och Stockholm som arbetar med 
prioriteringar, liksom med IHE (Institutet för 
hälsoekonomi) i Lund. 
 
•  Vidare finns det ett etablerat samarbete med 
Beställarnätverken, Svenska Läkaresällskapet och 
Vårdförbundet. Samarbete har också kommit igång med 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) och 
Förbundet för Sveriges arbetsterapeuter (FSA). 
 
 
•  Centrumet är väl baserat i det lokala landstingets 
utvecklingsarbete. Landstinget i Östergötland är antagligen 
det mest progressiva landstinget i landet i detta avseende. 
 
•  Det har hela tiden funnits en stor efterfrågan på de 
tjänster och produkter som PrioriteringsCentrum kunnat 
erbjuda. 
 
•  Verksamheten har bedrivits med en god effektivitet. 
PrioriteringsCentrum har en liten organisation med 
minimala overheadkostnader. Genom samverkan med 
andra organisationer har vi kunnat knyta specifik 
kompetens till centrumet genom delade tjänster. Vi 
redovisar en hög aktivitetsgrad i termer av föreläsningar, 
konsultinsatser samt produktion av rapporter i förhållande 
till kostnaderna för verksamheten. 
Verksamheten bedrivs effektivt genom att utnyttja 
samordningsfördelar med Landstinget i Östergötland och 
Linköpings universitet. 
 
•  Centrumet har bra förutsättningar att följa den nationella 
och internationella utvecklingen. 
 
•  PrioriteringsCentrum har en god överblick när det gäller 
utvecklingsarbetet i Sverige och har goda förutsättningar 
att bidra till efterfrågade standards både avseende 
begrepp och metoder. 
 
•  Den speciella organisationsformen skapar bra 
förutsättningar för att verka som en 
överbryggande enhet mellan akademin och 
verksamhetsutveckling. 
 

 
•  Organisationen är relativt sårbar på grund av att den är liten 
och delvis baseras på personer som har andra uppgifter eller har 
en lös koppling till centrumet. 
 
•  Omfattande och i vissa avseende oklart uppdrag riskerar att 
skapa alltför stora förväntningar på centrumet från avnämarna. 
 
•  Svårigheter att tillfredställa alla målgrupper. Trots att vi 
strävat efter att ta fram relativt korta rapporter och lagt oss vinn 
om att försöka skriva enkelt så har personer uppfattat en del 
rapporter som svåra. Även åsikter att inriktningen på projekten 
varit alltför akademisk har nått oss. Det är givetvis svårt att 
avgöra hur spridda dessa åsikter är samt vilka slutsatser som 
skall dras. 
•  Brist på kompetenta personer i landet inom ämnesområdet 
kan innebära svårigheter att rekrytera personer som har en 
adekvat kompetens. 
 
•  Udda organisationsform och för utomstående oklar 
organisationsform.  Ovanligt med landstingsenheter med ett 
nationellt uppdrag. 
 
•  Risk att PrioriteringsCentrum varken hör hemma i 
landstingsvärlden, statsförvaltning eller akademin. 
 
•  Fortfarande relativt okänd verksamhet, särskilt bland 
vårdpersonal. PrioriteringsCentrum som organisation är mer 
anonym än personer som finns vid Centrumet. 
 
•  Svår balansgång mellan att vara normativ eller begränsa sig 
till att vara deskriptiv. 
 
•  PrioriteringsCentrum kan komma att starkt förknippas med 
Landstinget i Östergötland och det utvecklingsarbete som 
bedrivs där. 
 
EVAL lägger dessutom till följande: 
 
• Med sin starka betoning av begreppet ”öppna 

prioriteringar” nedprioriterar PC samtidigt intresset för 
andra former av prioriteringsprocess. 

 
• Kommunerna har i alltför hög grad valts bort som 

studieobjekt.  
 
• Man har fokuserat mycket lite på omsorg hittills i PCs 

verksamhet – huvudintresset har legat på vård. 
 
• Forskning med internationell, engelskspråkig publicering 

har valts bort.  
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•  ”Varumärket” PrioriteringsCentrum börjar bli etablera 
 
EVAL tilføjer desuden følgende: 
 
• PC har en dygtig og dynamisk leder med en alsidig 

baggrund i både det akademiske liv og i det politisk -
administrative liv 

 
• PC har en lille, men samtidigt alsidig , kompetent og 

enthusiastisk stab, præget af pioner-ånd 
 

 
 

 
 
I sin analys av vad den framtida utvecklingen i omvärlden kan få för betydelse för PC framhåller 
PC nedan nämnda möjligheter och hot. 
EVAL har inget att tillägga till denna analys. 
 
Möjligheter (O = Opportunities) Hot (T = Threats) 
 
•  Ökad medvetenhet om behovet av prioriteringar i 
samhället. Kan skapa bättre förutsättningar att bedriva 
förändringsarbete. 
 
•  Förändrad ansvarsfördelning mellan stat, landsting och 
kommuner kan skapa en ökad uppmärksamhet kring 
behovet av prioriteringar. 
 
•  Bidra ytterligare till framtagande av en efterfrågad 
nationell standard rörande begrepp och metodik. 
 
•  Förändrad inställning till innebörden i begreppet 
prioriteringar. 
 
•  Vård och rehabiliteringspersonal efterfrågar i ökad 
utsträckning öppna prioriteringar. 
Likaså finns det flera exempel på att brukarorganisationer i 
vid mening inte bara börjat diskutera prioriteringar utan 
också ger sitt stöd för en utveckling mot mer öppna 
prioriteringar. 
 
•  Landstingens och kommunernas ekonomi ter sig mycket 
ansträngd vilket bör leda till en aktualisering av frågan om 
hur det offentliga uppdraget kan och bör avgränsas. 
 
•  Kunskapsområdet är under stark utveckling. Framförallt 
ur ett internationellt perspektiv händer det mycket i 
Sverige. 
•  Intresset för öppna prioriteringar har ökat i kommunerna 
under de allra senaste åren. 
 
•  Det har vuxit fram ett behov av att PrioriteringCentrum 
ska vara mer målgruppsorienterad i sitt arbetssätt. En mer 
systematisk målgruppsanalys kan vara ett sätt att 
effektivisera informationsspridning av den kunskap som 
finns inom centrumet. 

 
•  En bristfällig kontakt med våra primära uppdragsgivare 
Socialdepartementet, Landstingsförbundet och 
Kommunförbundet har resulterat i otydliga signaler 
angående vad de vill få ut av PrioriteringsCentrum samt ett 
dåligt stöd när det gäller spridning av information om 
centrumets arbete och resultat. 
 
•  Förändrad ansvarsfördelning mellan stat, landsting och 
kommuner. Framförallt kan en radikal förändring av 
uppgifts- och ansvarfördelning lamslå andra 
utvecklingsaktiviteter under lång tid. 
 
•  Orealistiska/outtalade förväntningar på verksamheten att 
kunna ge stöd i arbetet hos enskilda huvudmän, sjukhus 
m.fl. 
 
•  ”Prioriteringar” är ett negativt laddat begrepp, eller kan 
ha blivit det i den senaste debatten. 
 
•  Att politiker i allmänhet anser att det är orealistiskt med 
en ökad öppenhet i beslut som rör avgränsningar i 
kombination med en övertro på enkla lösningar. 
 
•  En liten organisation som PrioriteringsCentrum är 
riskerar leda till intern ”enögdhet”. 
 
•  Fortfarande oklart om allmänheten verkligen kräver 
ökad insyn och medbestämmande i hälso-och 
sjukvårdsfrågor. 
 
•  Avsaknad av internationella förebilder hämmar 
utvecklingen och intresset för öppna prioriteringar i 
Sverige. 
 
•  Komplicerat ämne som i allmänhet motarbetas av 
massmedia genom den kraftiga fokuseringen på individer 
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•  En ökad öppenhet mot andra strategier för prioriteringar 
kan stärka verksamheten ytterligare. En slutsats av detta är 
att möjligheten att sökande medel för projekt som söker 
utforska andra metoder/strategier än de som 
PrioriteringsCentrum primärt arbetar med bör 
vidmakthållas på något sätt. 
 
•  Det är få som arbetar med prioriteringar i Sverige men 
att det trots detta kan uppstå någon form av konkurrens 
ibland dessa aktörer. PrioriteringsCentrum skulle vara en 
otraditionell part som kan bilda en nod i ett nätverk av 
nationella institutioner.  
 
•  PrioriteringsCentrum skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse för hur sambanden ser ut mellan prioriteringar 
som styrmetod och andra sätt att effektivisera sjukvården. 
Till exempel skulle ett tydliggörande av hur systematiskt 
förbättringsarbete kan utnyttjas vara värdefullt. 
 
•  Möjligheterna att kunna dra lärdomar från försök och 
erfarenheter från andra länder kommer att öka dels som en 
funktion av den ökande kunskapen om prioriteringar i 
Sverige, dels tack vare en förväntad ökad aktivitet i vård 
omvärld. 
 

som ”drabbas”. 
 
 
 
 
•  Kommuners och landstings ekonomi kan i det korta 
perspektivet vara ett hot. Varför avsätta medel till en 
verksamhet som inte löser underskotten? 
 

 
 
7. Rekommendationer 
 
EVAL har också ombetts att framföra rekommendationer för PCs framtida utveckling. 
I ljuset av SWOT-analysen framförs nedanstående rekommendationer. 
 
En väsentlig, helt överordnad rekommendation från EVAL är att PC bör fortsätta minst 5 år till. 
Denna rekommendation motiveras först och främst med den diffusionskurva och de utvärderingar 
av svensk prioriteringsutveckling, som redovisas på sidan 5. Utvecklingen av prioritering går 
långsamt, är ett politiskt och professionellt känsligt ämne, metoderna för prioritering är långtifrån 
välutvecklade och det finns ett stort behov av understödjande kunskapsutveckling och utvärdering 
av de praktiska prioriteringsförsök som görs i Sverige och internationellt. Den aktuella 
utvärderingen har visat att det är värdefullt att fortsätta PCs arbete. 
 
Det nuvarande avtalsdokumentet är oklart i sin formulering av det överordnade målet med PC. 
EVAL rekommenderar att följande korta formulering läggs till grund: 
 
Det övergripande målet för Prioriteringscentrum är att: 
- bedriva forskning och utveckling av metoder och processer som kan stödja prioriteringar 
inom vård och omsorg samt medicinskt programarbete; 
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- skapa mötesplatser och mekanismer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att 
- tillhandahålla kunskap om prioriteringar och stödja lokalt utvecklingsarbete. 
 
 
EVAL anser generellt att PCs självutvärdering (bilaga 1), däribland Verksamhetsplan 2005–2007 är 
en bra utgångspunkt för PCs fortsatta verksamhet. I denna plan nämns fem strategiska områden: 
 
•  Hälso- och sjukvårdspolitiska prioriteringar i landsting. 
•  Medicinska prioriteringar. 
•  Öppna prioriteringar inom omvårdnad och rehabilitering. 
•  Öppna prioriteringar av läkemedel. 
•  Prioriteringar inom kommunal vård och omsorg. 
•  Gemensamma prioriteringar över sektors- och yrkesgränser. 
 
Det skall dock framföras vissa kritiska synpunkter med denna utgångspunkt. 
 
 
7.1 Tre scenarier för PCs framtida struktur 
I detta avsnitt diskuteras kort tre scenarier för PCs framtida strukturelle förhållanden. 
Utgångspunkten är i dag att PC är en liten organisation, strukturellt inplacerad som 
produktionsenhet i landstinget. 
 
Scenario 1: Fortsättning som tidigare 
Den strukturella integreringen i ett landsting signalerar användningsorientering av det framtida 
arbetet för andra svenska landsting, kommuner och stat. PC fungerar bra i dag, och PC är på väg in i 
en stabil och fokuserad driftsfas. 
 
Scenario 2: Fortsatt verksamhet och gradvis integrering i Linköpings universitet 
Under loppet av en rad år kommer prioritering att vinna insteg i de flesta landsting och kommuner 
osv. Allt fler medarbetare spridda runt i Sverige kommer att ha praktisk och teoretisk kompetens på 
området.  
Behovet av praktisk konsulthjälp och understödjande kunskap från PC kommer därför att minska 
eller tillfredsställas på en privat konsultmarknad. 
På lång sikt kommer det att behövas forskning och vetenskaplig utvärdering av prioritering och 
prioriteringsmetoder. Man kunde därför föreställa sig att den nuvarande organisationsformen 
fortsätter cirka 3 år, varefter man strukturellt inleder en integreringsprocess med Linköpings 
universitet, så att PC integreras i en större miljö vid universitetet. 
Man måste nog föreställa sig att funktionen som nationellt centrum for prioritering gradvis minskar, 
när kompetensnivån i en rad landsting och kommuner osv. ökar med tiden. 
 
Scenario 3: Nytt initiativ: Centrum för hälsovårdsforskning och prioritering 
EVAL har som ordförande för en internationell utvärderingspanel just avslutat en utvärdering av 
svensk folkhälsovetenskaplig forskning och arbetslivsforskning och givit rekommendationer för 
regeringens nära förestående forskningsproposition till riksdagen. 
En av de markanta slutsatser som presenteras i dokumentet: ”International evaluation of Swedish 
public health research” (publicerad av Swedish Council for Working Life and Social Research och 
Swedish National Institute of Public Health, februari 2004) lyder (sidan 36) om Health Services 
Research and Health Economics: 
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“There seems to be a general breakdown of health services research in Sweden.” 
Recommendation: develop a new national research strategy for health services 
research.” 

Man skulle kunna föreställa sig att landstinget tillsammans med Linköpings universitet tog ett 
markant initiativ för att gå i spetsen genom att etablera ett nytt, starkt storinstitut: ”Centrum for 
hälso- och sjukvårdsforskning, prioritering och teknologiutvärdering.” 
I Linköping har man goda förutsättningar för att ta detta initiativ mot bakgrund av de existerande 
instituten.  
Å andra sidan har EVAL under senare år som medlem av en grupp som skulle ta ställning till 
Vårdalsinstituttets placering av en svensk forskarskola för hälsovårdsforskning upplevt att det inte 
fanns en tillräcklig vilja hos ledningen för Linköping universitet att prioritera uppgiften. 
EVAL understryker att det krävs vilja från universitetets sida att prioritera uppgiften, om idén skall 
genomföras. 
 
EVAL, som utvärderade SPRI två gånger före dess nedläggning, måste konstatera att det blir allt 
mer synligt i Sverige, att det saknas kompetenta kunskapsorgan/institut till stöd för den nya 
utvecklingen av svensk H&S. 
Scenario 3 måste ses i detta perspektiv. 
 
EVAL anser att alla tre scenarier kan vara av intresse, värdefulla och realistiska. EVAL föredrar 
inget särskilt scenario, det måste avgöras av en intern svensk utvärdering. 
 
7.2 Några kritiska synpunkter på den framtida prioriteringen av PCs fokuseringar 
De kritiska synpunkterna på PCs framtida fokuseringar rör sig om 
• den nuvarande och planerade starka fokuseringen på ”öppna prioriteringar”, 
• den svenska tillgången till medicinsk prioritering, med utgångspunkt från diagnosgrupper, 
• den saknade fokuseringen på den kommunala sektorn, 
• bristen på material för distansundervisning. 
 
Öppna prioriteringsformer gentemot andra 
För EVAL ser det ut som om man med prioriteringsberedningen osv. med begreppet ”öppna 
prioriteringar” har infört ett nytt demokratiskt ideal i Sverige. I sin hittillsvarande verksamhet har 
PC fokuserat mycket på detta begrepp och dess implikationer för den praktiska vardagen i svensk 
H&S. 
Tankegången tycks vara att medborgarna utifrån demokratisynpunkt skall ha insyn i argumenten för 
prioritering och det praktiska genomförandet av prioriteringar. Detta har åter sin bakgrund i att man 
i en situation med bristande resurser för ett visst område i samhället måste prioritera resursinsatsen 
– för närvarande alltså H&S. Medborgarna kräver att få veta hur denna prioritering sker och 
praktiseras. 
 
EVAL har stor respekt för arbetet för ett demokratiskt ideal med ”öppna prioriteringar”. EVAL är 
också på det klara med att det kan betraktas som politiskt inkorrekt att sätta ett frågetecken för ett 
sådant demokratiskt ideal. Å andra sidan har uppdragsgivarna bakom denna utvärdering knappast 
väntat sig att man med inbjudan till en person utanför Sverige endast kan vänta sig politiskt korrekta 
uttalanden i en extern utvärderingsrapport. 
 
Det är mycket nödvändigt att skilja mellan olika prioriteringsnivåer – å ena sidan de professionellas 
prioritering: medicinsk prioritering (ofta kallad vertikal prioritering i förhållande till vissa diagnoser 
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eller specialiteter) – å andra sidan politisk prioritering mellan olika sektorer, och inom H&S mellan 
olika insatsområden såsom förebyggande åtgärder gentemot behandling, specialiteter och 
diagnosgrupper (ofta kallad horisontell prioritering). 
 
Den vertikala, medicinska prioriteringen ser ut att vara rimligt välutvecklad i delar av Sverige, trots 
vissa professionella gruppers fortsatta motstånd. 
Däremot finns det nästan ingenting praktiskt utvecklat om den horisontella, politiska prioriteringen 
mellan olika områden inom H&S. 
 
När EVAL är kritisk mot den ganska ensidiga satsningen från PC på öppna prioriteringar beror det 
på följande synpunkter. 
 
Politisk prioritering – ultimativt i form av budgetbeslut och prioritering av den offentliga budgeten 
– avspeglar maktutövningen. Maktutövningen återspeglar den politiska majoriteten. Den 
demokratiska valprocessen väljer in politiker för att tillvarata intressen. Därför avspeglar 
budgetprioriteringen en politisk majoritets vilja att tillvarata sina intressen. Maktutövningen är 
därför ett legitimt, demokratiskt ideal (även om ordet makt ofta har en negativ klang i den offentliga 
debatten). 
Kan demokratiskt maktutövande förenas med principen om öppna prioriteringar? 
Mot bakgrund av sin läsning av internationell statsvetenskaplig litteratur och otaliga praktiska 
exempel från de nordiska länderna har EVAL kommit till den uppfattningen att demokratiskt 
maktutövande sällan är en helt öppen process. Om det på grund av budgetrestriktioner införs 
begränsningar i det offentliga utbudet av H&S, kolliderar det i regel med medborgarnas uppfattning 
av tillgång till H&S-service som en medborgerlig rättighet.  
De politiker som öppet träder fram och försvarar begränsningar utbudet straffas ofta i följande val. 
Den politiska oppositionen, så som den för tillfället ser ut, kommer alltid att framhålla hur den 
existerande politiska majoriteten bortser från medborgarnas intressen genom att skapa en restriktiv 
tillgång till H&S-systemet. Därigenom hotas den politiska majoritetens position. 
Det är sådana processer som gör att EVAL är kritisk till den stora tilltron i Sverige till att mycket 
ensidigt inrikta sig på öppna prioriteringar. 
 
EVAL skulle vilja formulera den intressanta inriktningen på den framtida prioriteringsutvecklingen 
betydligt bredare: 
PC fokuserar på prioritering, på prioriteringsprocessen, på metoder för prioritering och på 
utvärdering av faktiskt genomförda prioriteringars konsekvenser för befolkningen och för H&S 
funktion och ekonomi – oavsett om det är fråga om öppna eller mer stängda prioriteringsprocesser 
och –resultat. 
Med andra ord: EVAL rekommenderar att man i framtiden accepterar att det både finns ett 
demokratiskt ideal i Sverige om öppna prioriteringar och en legitim, demokratiskt betingad 
maktutövning som inte nödvändigtvis har öppna prioriteringar – och att detta kommer att prägla 
PCs fokuseringar framöver. 
Konkret betyder det bl.a. att det kommer att vara intressant att studera även stängda 
prioriteringsprocesser, som involverar politiker och andra beslutsfattare. 
 
Befolkningen och personalen inom H&S måste ha en realistisk bild av demokratisk maktutövning 
och prioritering för att kunna förstå och agera i passande roller. 
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Befolkningsprioritering: från medborgare till diagnos 
För EVAL har det varit påfallande att de medicinska prioriteringssystemen, som hittills har 
utvecklats i Sverige, tar sin utgångspunkt i en diagnos eller en läkarspecialitet – och systematiskt i 
anslutning till denna diagnos eller diagnosgrupp, utvecklar metoder som kan prioritera en insats. 
Det är som om man alldeles glömmer att ställa frågan: Vad sker från att en medborgare upplever 
obehag, besvär och symtom tills medborgaren blir till en diagnos? Är det något som skall prioriteras 
i detta sammanhang? 
 
 Frågan kan belysas med danska siffror (se figuren): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mycket stor del av befolkningen upplever obehag, besvär och symtom, men det är få som söker 
sig till H&S. Och det är först vid mötet med H&S som medborgaren blir till en diagnos, som man 
därefter har utvecklat offentligt accepterade prioriteringar av. 
En mycket väsentlig synpunkt är att befolkningen själv i stort utsträckning hanterar sina egna 
symtom och besvär.  
Det är EVALs bedömning att de kommer att bli en ekonomisk katastrof för H&S och dess ekonomi, 
om gränsen mellan befolkningens självbehandling och sökning av H&S förskjuts väsentligt. 
Det sker en väsentlig prioritering på befolkningsnivå före alla de välutvecklade svenska medicinska 
prioriteringsmodellerna. Ingen svensk prioriteringsmodell har skenbarligen intresserat sig för denna 
befolkningsprioritering. 
 
Det är EVALs bedömning att temat ”Befolkningsprioritering: från medborgare till diagnos” bör 
inplaceras i PCs framtida verksamhet. 
 
Ökad fokusering på den kommunala sektorn 
Det är uppenbart att PC hittills har saknat fokusering på den kommunala sektorn. 
Det är EVALs uppfattning att det kommande årets verksamhet vid PC i större utsträckning måste 
fokusera på den kommunala sektorn, både på vård- och omsorgsfunktionerna i kommunerna. 



 25

 
Distansundervisning 
Boken och tidskriften ha traditionellt varit medel för distansundervisning. Under en rad år har det 
emellertid utvecklats en betydande kunskap om distansundervisning via Internet, video, DVD osv.  
Ett nationellt centrum bör utveckla distansundervisning som en av sina metoder för att sprida 
kunskap om prioriteringsarbete osv. Man bör över hela Sverige kunna sitta hemma eller på sitt 
arbete och lära sig prioritering via bra distansundervisningsmaterial. 
Man skulle till exempel kunna bygga upp undervisningsmaterial för Internet med dokumentation av 
utvecklingen av Östergötlands prioriteringsmodell kompletterat med videoinspelningar med de 
viktigaste beslutsfattarnas intryck och upplevelser. Något motsvarande skulle kunna göras för 
Västra Götalandsmodellen. 
 
Föredrag med tillhörande Powerpoint-serier skulle kunna läggas ut mer systematiskt på PCs 
hemsida, så att föredragsverksamheten kan spridas på det sättet. 
 
 
7.3 Sammanfattning av rekommendationerna 
I detta avsnitt sammanfattas EVALs rekommendationer. 
 
• Mot bakgrund av att den svenska prioriteringssituationen i H&S fortfarande befinner sig i de 

tidiga utvecklingsfaserna rekommenderar EVAL att PC som kunskapsorganisation fortsätter sin 
verksamhet minst 5 år till.  

 
• Det nuvarande avtalsdokumentet är oklart i sin formulering av det överordnade målet med PC. 

EVAL rekommenderar att följande korta formulering läggs till grund i framtiden: 
 

Det övergripande målet för Prioriteringscentrum är att: 
- bedriva forskning och utveckling av metoder och processer som kan stödja prioriteringar 
inom vård och omsorg samt medicinskt programarbete; 
- skapa mötesplatser och mekanismer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att 
- tillhandahålla kunskap om prioriteringar och stödja lokalt utvecklingsarbete. 

 
• EVAL har presenterat 3 scenarier för PCs fortsatta strukturella anknytning: 

- Scenario 1: Fortsättning som tidigare 
- Scenario 2: Fortsatt verksamhet och gradvis integrering i Linköpings universitet 
- Scenario 3: Nytt initiativ: Centrum för hälsovårdsforskning och prioritering 

 
• PCs eget dokument om Verksamhetsplan för 2005 – 2007 (bilaga 1) är en bra grund för den 

framtida ämnesmässiga prioriteringen.  
Här fokuseras på följande områden: 
•  Hälso- och sjukvårdspolitiska prioriteringar i landsting. 
•  Medicinska prioriteringar. 
•  Öppna prioriteringar inom omvårdnad och rehabilitering. 
•  Öppna prioriteringar av läkemedel. 
•  Prioriteringar inom kommunal vård och omsorg. 
•  Gemensamma prioriteringar över sektors- och yrkesgränser. 
 
Men detta bör kompletteras med nedanstående synpunkter. 
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• PC bör i framtiden fokusera på prioritering, prioriteringsprocessen, metoder för prioritering och 

utvärdering av faktiskt genomförda prioriteringars konsekvenser för befolkningen och för H&S 
funktion och ekonomi – oavsett om det är fråga om öppna eller mer stängda 
prioriteringsprocesser och –resultat. 

 
• De medicinska prioriteringarna i Sverige är vanligtvis uppbyggda utifrån diagnostiska grupper 

och läkarspecialiteter. Men det finns en viktig prioriteringsprocess i befolkningen innan 
medborgaren blir en diagnos vid mötet med det medicinska systemet. Därför bör man i 
framtiden dessutom fokusera på ”Befolkningsprioritering: från medborgare till diagnos”. 

 
• Man bör i framtiden fokusera mer på den kommunala sektorn. 
 
• Man bör utveckla material för distansundervisning, som är tillgängligt bl.a. på Internet. 

 
  


