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Inrättande av Metod- och prioriteringsråd  
 
Bakgrund 

Som en följd av den snabba utvecklingen av nya medicinska metoder, de snabba 

demografiska förändringarna och ökade krav och förväntningar från patienter 

och medborgare måste nya arbetssätt och behandlingar ständigt utvecklas och 

implementeras i hälso- och sjukvård. Samtidigt måste också ineffektiva metoder, 

efter evidensprövning, utmönstras. 

Grunden för ordnat införande och ordnad utmönstring är den så kallade HTA-

metodiken – en systematisk, transparent och kvalitetssäkrad metodik som resul-

terar i evidensbaserade underlag för välgrundade beslut som också innebär att 

ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt.  

 

Skånes universitetssjukvård (SUS) har sedan 2011, i samverkan med avdel-

ningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (enheten för kunskapsstyrning och 

enheten för läkemedelsstyrning), utvecklat en struktur för ordnat införande. 

Sedan 2014 finns också ett regionalt råd för prioriteringar som systematiskt 

utvärderat och prioriterat vissa kostsamma nya metoder som trombectomi vid 

stroke och nya metoder för fosterdiagnostik. 

En intern utvärdering under 2017 har pekat på att nuvarande struktur i flera avse-

enden är otydlig med risk för dubbelarbete. För att optimera arbetet med priorite-

ringar och ordnat införande har därför en ny struktur föreslagits. 
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Beslut 

Att ett regionövergripande Metod- och Prioriteringsråd inrättas med organisa-

torisk tillhörighet till Skånes universitetssjukvård med nära koppling till HTA-

Skåne (ersätter nuvarande regionala prioriteringsråd och styrgrupp på SUS)   

Att rådets uppdrag är att fokusera på metoder som inte redan genomgått HTA-

bedömning (eller motsvarande) på nationell nivå. Uppdraget avser såväl infö-

rande som utmönstring 

Att rådets yttranden lämnas till hälso- och sjukvårdsdirektören för fastställande 

och beslut om vidare hantering 

Att rådet tar emot ärenden från alla hälso- och sjukvårdsverksamheter och att 

inkomna ärenden först bedöms av ett arbetsutskott utifrån i förväg uppställda 

kriterier 

Att rådet tar fram såväl hälsoekonomisk värdering som konkret budgeteffekt av 

införande respektive utmönstring så att i de fall metoden kräver särskild finan-

siering ärendet kan gå vidare till lämplig budgetprocess  

Att i rådet ingår ledamöter från sjukvårdsförvaltningarna SUS, Sund, Kryh och 

Medicinsk Service samt även representanter för medicinska fakulteten, koncern-

kontoret, Etiska Rådet, HTA Skåne och hälsoekonomi  

 

Att ledamöterna nomineras av respektive förvaltning/organisation och fastställs 

av Regiondirektören som också utser ordförande 

  

Att ett arbetsutskott bildas med ansvar för prioritering och val av ärenden och att 

i detta ingår ordförande i rådet, ansvarig för kunskapsstyrning från avdelningen 

för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skånes läkemedelschef samt adjun-

gerad person från HTA-Skåne   

Att rådet ska vara en del av den nya nationella strukturen för kunskapsstyrning 

bland annat genom fortlöpande avstämning med Södra regionens representanter i 

de nationella programområdena (NPO)  

Att kostnaden för rådet och HTA-Skåne, som beräknas uppgå till 8 miljoner per 

år, fördelas på SUS med 3,25 mkr, Sund 1,375 mkr, Kryh 1,375 mkr, Medicinsk 

service 1,0 mkr och Koncernkontoret med 1,0 mkr  

Att medel enligt ovan överförs till SUS där rådet organiseras tillsammans med 

HTA-Skåne 
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Figur 1: Prio-rådets relation till några av regionens övriga råd. Kommittén för 

kunskapsstyrning är i nuläget endast ett förslag 


