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FÖRORD 
 

Med allt fler prioriteringsarbeten genomförda runt om i landet, på antingen 

övergripande landstings-/regionnivå eller inom olika typer av verksamheter 

inom landsting/regioner, har vi på Prioriteringscentrum mött ett ökat intresse för 

uppföljningsfrågor och ett önskemål om att få ta del av exempel på 

uppföljningar av prioriteringsarbeten. 

 

Finns det något som är generellt särskilt viktigt att följa upp? Om man bara har 

möjlighet att göra en enda uppföljning med ett enda fokus, måste svaret på 

frågan bli: följ upp om syftet med prioriteringsarbetet nåtts ‒ vilket kan visa sig 

behöva en nog så omfattande uppföljningsmetod. 

 

En väl genomförd uppföljning som ger svar på de frågeställningar som satts upp, 

och vars resultat sedan återförs till den verksamhet som berörs eller till relevant 

ledningsnivå, ökar chanserna till ett eget lärande över tid. Därmed blir 

prioriteringsarbetets effekter mer synliga och arbetssättet kan förbättras. En 

annan positiv effekt av en uppföljning som dokumenteras är också att 

erfarenheter kan spridas till andra verksamheter ‒ både erfarenheter av 

prioriteringsarbetet som sådant och av uppföljningsarbetet och dess resultat. 

 

För att ge inspiration till egna uppföljningar ges i denna rapport kortare 

beskrivningar av hur man har gått tillväga vid olika typer av uppföljningar. För 

mer detaljerad information om hur prioriteringsarbetena och uppföljningarna har 

genomförts är rådet att ta kontakt direkt med det aktuella landstinget/regionen 

eller verksamheten. Vi gör inte någon värdering av styrkan hos 

uppföljningsmetoden, utan har valt exemplen i rapporten för att de representerar 

olika angreppssätt. Dessutom finns det relativt få exempel att välja bland. 

 

Vi hoppas att denna rapport ska bidra till att fler gör uppföljningar och att på så 

sätt bidra till en spridning av systematiskt prioriteringsarbete inom vård och 

omsorg. 

 

Tack till de personer som bidragit med information om sina uppföljningar till 

denna sammanställning. 

 

Linköping november 2016 

Per Carlsson 
Professor, chef för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 

Uppföljning av prioriteringsarbeten. Exempel på olika tillvägagångssätt 

Karin Bäckman och Mari Broqvist, Prioriteringscentrum 

 

Denna rapport syftar till att ge inspiration och vara till hjälp för dem som 

funderar på hur ett prioriteringsarbete ska kunna följas upp. Vi har samlat 

exempel på uppföljningar som gjorts med avseende på olika frågeställningar och 

tillvägagångssätt. Det är exempel både från landstings-/regionövergripande nivå 

och från verksamhetsnivå. I några fall har uppföljningen gjorts internt i den egna 

organisationen medan andra har tagit hjälp av en extern part.  

 

Eftersom prioriteringsarbeten kan göras med många olika syften kommer 

därmed även uppföljningen av dem fokusera på olika aspekter och använda sig 

av olika metoder. De uppföljningar vi har tagit upp i rapporten fokuserar på:  

 följsamhet till prioriteringsbeslut samt dess ekonomiska effekter 

 uppfattningar om prioriteringsprocessen 

 kännedom och uppfattningar om samsyn om prioriteringar 

 patienters/brukares uppfattningar. 

 

För dessa uppföljningar ger vi exempel på olika angreppssätt för datainsamling 

som använts, såsom: 

 via journalsystem, bokningssystem eller databaser 

 via intervjuer, uppföljningssamtal eller enkäter  

 via interna möten 

 via sammanställning av flera olika källor. 

 

En avgränsning i rapporten är att vi inte gör någon resultatredovisning eller 

värdering av det prioriteringsarbete som respektive uppföljning riktar sig mot. 

Dels fanns det inte resultat ännu för pågående uppföljningar och dels ligger det 

utanför syftet med denna rapport. Här hänvisar vi istället till den dokumentation 

som nämns som referenser eller till att ta kontakt direkt med det aktuella 

landstinget/regionen eller verksamheten. 

 

Avslutningsvis diskuterar vi kort kring de exempel vi presenterat och om för- 

och nackdelar med olika typer av uppföljningar. 

 

Kontaktperson: Karin Bäckman, karin.backman@liu.se 
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SUMMARY 
 

Following up Priority Setting: Examples of different approaches 

Karin Bäckman & Mari Broqvist, National Centre for Priority Setting in Health 

Care 

 

This report aims to inspire and assist those who are considering how to follow 

up priority setting in health care. We have assembled examples of following up 

priority setting based on different questions and approaches. The examples 

cover both the county council/regional level and the departmental level. In some 

cases follow-ups were conducted internally within the organisation itself, while 

in other cases external partners were consulted. 

 

Since priority setting can be conducted for many different reasons, following up 

this work may focus on different aspects and apply various methods. The types 

of follow-up we have addressed in the report focus on: 

 compliance with priority decisions and their economic impact 

 perceptions of the priority setting process 

 awareness and perception of consensus concerning the priorities 

 perceptions of the patients/users. 

 

Regarding these follow-ups, we provide examples of different ways to collect 

data, e.g. 

 via patient record systems, scheduling systems, or databases 

 via interviews, follow-up interviews, or questionnaires 

 via internal meetings 

 via compiling several different sources. 

 

One limitation of the report is that we do not present an accounting of outcomes 

or a valuation of the priority setting work targeted by the respective follow-up 

efforts. Nor do we have the results of on-going follow-ups, but this falls beyond 

the objectives of the report. However, we refer to the documentation referenced, 

or suggest contacting the appropriate county council/region or operational unit 

directly. 

 

We conclude with a brief discussion of the examples presented and the 

advantages and disadvantages of different types of follow-ups. 

 

Contact: karin.backman@liu.se 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Prioriteringsarbeten görs med många olika syften och därmed ser behovet och 

önskemålen om uppföljning av dem också olika ut. Den som planerar att göra en 

uppföljning, oavsett hur prioriteringsarbetet genomförts, har ett antal 

allmängiltiga frågor att ta ställning till: 

 Vad är syftet med uppföljningen? 

 Vad är möjligt att följa upp? 

 Vad är mest angeläget att följa upp? 

 Hur snabbt behöver vi få ”svaren” från uppföljningen? 

 Vem ska genomföra uppföljningen? Vi själva inom vårt landsting/region/vår 

verksamhet eller ska en extern part anlitas? Har vi resurser, personella och 

ekonomiska, för endera? 

 Vilken metod för datainsamling ska användas? 

 Hur ska information som framkommer vid uppföljningen sammanställas, 

analyseras och dokumenteras? 

 Hur ska resultaten från uppföljningen tas omhand, vilken betydelse ska de få 

och är vi beredd att göra några förändringar (t ex i vår prioriteringsprocedur) 

utifrån uppföljningens resultat? 

 Ska resultaten från uppföljningen återföras till 

landstinget/regionen/verksamheten, i så fall till vilken nivå/gruppering och på 

vilket sätt ska det ske? 

 

När det gäller vad som ska följas upp kan detta förstås variera. Det kan t ex 

handla om att man vill följa upp följsamhet till ett prioriteringsbeslut, 

användbarheten av en prioriteringsordning eller ett system, kännedom och 

samsyn om en prioriteringsordning, ekonomiska effekter av ett beslut, 

uppföljning av hälsokonsekvenser eller medborgares/patienters/brukares 

upplevelser, eller uppföljning av personalens uppfattningar om process och 

resultat. 

 

I denna rapport använder vi oss av ”uppföljning” som samlingsbegrepp för olika 

typer av aktiviteter eller studier, t ex utvärderingsstudier, målutvärderingar, 

processutvärderingar eller implementeringsstudier där man t ex undersöker vilka 

faktorer som spelat roll för ett genomförande av något fenomen. Begreppet 

uppföljning är här valt som sammanfattande begrepp mot bakgrund av att vi 

uppfattar att det är det begreppet som oftast används när det handlar om 

verksamhetsnära uppföljningar, ofta gjorda av t ex ledningen själva inom en 

verksamhet.   
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I den internationella forskningen om prioriteringar finns det ‒ enligt vår 

kännedom ‒ få publicerade exempel på uppföljningar som explicit följer av 

praktiska prioriteringsarbeten som riktar in sig på ovan nämnda aspekter och 

som genomförts av den organisation som initierat arbetet eller av personer som 

själva medverkat i arbetet. Möjligen finns det uppföljningar som bara redovisats 

internt. Studier av genomförda prioriteringsarbeten i landsting/regioner i Sverige 

är också sällan publicerade internationellt, några exempel är dock studier av 

Västerbottens läns landstings prioriteringsarbete (Waldau 2010, Waldau, 

Lindholm och Weichel 2015) och en sammanfattande studie av svenska 

erfarenheter från fyra landsting (Garpenby och Bäckman 2016). Det finns 

däremot internationella studier som t ex undersökt vilka olika aspekter som av 

olika anledningar verkar vara viktiga när en prioriteringsprocess genomförs. Det 

kan t ex handla om hur processen utformas med syfte och ramverk, vilka aktörer 

som involveras och deras roller i arbetet, tekniker för hur man använder evidens 

och hur beslutsfattandet går till, hur beslut implementeras samt om intern och 

extern kommunikation och information. Se exempelvis Ham och Coulter (2001) 

och Robilson m fl (2012a, 2012b). Andra studier har försökt definiera vilka 

faktorer som kan leda till framgång eller misslyckande för genomförandet av ett 

prioriteringsarbete, något som kan skilja sig åt beroende på hur man definierar 

framgång samt vems perspektiv som antas (t ex beslutsfattares, vårdföreträdares 

eller patienters). Se exempelvis Sibbald m fl (2010) och Gibsom m fl (2004). 

Ytterligare exempel är studier som har utvärderat prioriteringsprocesser mot ett 

specifikt ramverk. Exempel på ett sådant ramverk som ofta använts är 

”accountability for reasonableness” (Daniels och Sabin 2002). Enligt detta 

ramverk ska en prioriteringsprocess uppfylla fyra kriterier för att upplevas som 

rättvis: relevans, publicitet, omprövning och tillämpning. Se exempelvis Kapiriri 

m fl (2007). 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att ge inspiration och vara en hjälp till de som 

funderar på hur ett prioriteringsarbete ska kunna följas upp. Rapporten är tänkt 

att vara en exempelsamling som visar på uppföljningar av olika aspekter och 

vilka metoder olika landsting/regioner eller verksamheter har använt sig av. Vår 

förhoppning är att läsaren skall få idéer till hur en uppföljning av det egna 

prioriteringsarbetet skulle kunna genomföras samt få förslag på enheter att 

kontakta för att få en fördjupad information om hur dessa har gått tillväga. 
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Vi har valt några exempel på uppföljningar av prioriteringsarbeten på olika 

nivåer, både på övergripande landstings-/regionnivå såväl som på 

verksamhetsnivå. De exempel vi valt att kortfattat presentera handlar både om 

uppföljningar som gjorts av enheter själva och uppföljningar som gjorts av 

extern part.  

 

Vårt fokus har handlat om hur uppföljningar genomförts, inte på vilket 

landsting/region/verksamhet som genomfört dem eller på hur de genomfört det 

prioriteringsarbete som uppföljningen avser. Resultaten av uppföljningar (t ex 

verksamhetsförändringar eller politiska beslut) har inte heller varit vårt syfte att 

beskriva. Givetvis kan det även finnas andra exempel på gjorda uppföljningar 

med goda metoder, men som inte vi beskriver här eller som vi inte känner till. 

Vi gör inte anspråk på att ge den totala bilden av alla olika uppföljningar som 

finns i hela landet. Vi har heller inte tagit med uppföljningar av 

prioriteringsprocesser som görs på den nationella nivån, t ex av myndigheters 

arbete med prioriteringar. 

 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

 

1.3.1 Bakgrund till rapporten 

Som en inledning på detta arbete, och för att få en bild av om det fanns ett 

intresse för uppföljningsfrågor i landet, bjöds deltagarna på den nationella 

prioriteringskonferensen i Gävle i oktober 2013 in till att vara med och planera 

ett seminarium om uppföljningsfrågor.  

 

Seminariet hölls i februari 2014 och de medverkande presenterade hur de arbetat 

med uppföljning av prioriteringar och vilka erfarenheter de hade av den metod 

de använt. De medverkande representerade verksamheter som var mitt uppe i 

olika prioriteringsarbeten och planerade för hur sin uppföljning skulle gå till och 

sådana som avslutat ett prioriteringsarbete och hade genomfört någon typ av 

uppföljning. Medverkande verksamheter som presenterade sitt arbete var: 

Landstinget Västmanland (landstingsövergripande nivå), Västra 

Götalandsregionen (habilitering), Region Skåne (habilitering), Landstinget i 

Östergötland (habilitering) samt Landstinget i Kalmar län (rehabilitering). 

Deltagarna vid seminariet diskuterade och utbytte erfarenheter i grupper. Dagen 

avslutades med en gemensam diskussion kring frågan ”bästa tipset för 

uppföljning eller fortsatt prioriteringsarbete” där flera tips och tankar 

formulerades. På seminariet uttrycktes även önskemål om att 

Prioriteringscentrum skulle arbeta vidare med att ställa samman exempel och 

erfarenheter som finns i landet till en rapport för att sprida ”goda” exempel.  
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1.3.2 Studiedesign och genomförande 

Denna sammanställning innehåller exempel både från landstings-/ 

regionövergripande nivå och från verksamhetsnivå. När det gäller exempel från 

verksamhetsnivån togs kontakter (via e-post eller telefon) med verksamheter där 

vi hade kännedom om att någon typ av uppföljning av prioriteringar ägt rum 

eller var planerad att genomföras. Frågan ställdes om de kunde bidra med 

information till denna sammanställning och de fick besvara några frågor i en 

mindre enkät. Vidare ombads de att skicka in olika dokument (PM, beslut, 

PowerPoint-bilder eller dylikt) som beskrev verksamhetens prioriteringsarbete 

och framför allt hur de arbetat/tänkt arbeta med uppföljning. Vid behov togs 

sedan ytterligare kontakter för att få kompletterande information och 

förtydliganden. Sammantaget har datainsamling pågått, från att de första 

kontakterna togs till de sista uppföljande kontakterna, under åren 2014-2016.  

 

Till skillnad från de verksamhetsnära exemplen bygger informationen om de 

landstings-/regionövergripande uppföljningarna på redan befintlig och 

tillgänglig dokumentation, såsom publicerade rapporter och olika typer av 

dokument från landstingen själva.  

 

Svaren på enkätfrågorna samt vad som framkom vid telefonkontakter och i 

dokumentationer har sammanställts utifrån vilka olika fokus/aspekter på gjorda 

uppföljningar som fanns i exemplen, nämligen:  

 följsamhet till prioriteringsbeslut samt dess ekonomiska effekter 

 uppfattningar om prioriteringsprocessen 

 kännedom och uppfattningar om samsyn om prioriteringar 

 patienters/brukares uppfattningar. 

 

Dessa olika aspekter på uppföljningar har i redovisningen även delats upp i 

underkategorier utifrån hur datainsamlingen skett (vilken metod som använts):  

 via journalsystem, bokningssystem eller databaser 

 via intervjuer, uppföljningssamtal eller enkäter  

 via interna möten 

 via sammanställning av flera olika källor. 

 

Totalt redogör vi för 20 exempel som är hämtade från 10 

landsting/regioner/verksamheter. I Tabell 1 ges en sammanställning av vilken 

typ av fokus och metod som exemplen representerar samt i vilket kapitel dessa 

tas upp.  
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När det gäller uppföljning på landstings-/regionövergripande nivå beskrivs 

exempel från:  

 Landstinget i Östergötland1 

 Västerbottens läns landsting 

 Landstinget Västmanland 

 NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen.  

 

För uppföljning på verksamhetsnivå ges exempel från: 

 Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne 

 Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting 

 Habiliteringen i Närsjukvården i östra länsdelen i Landstinget i Östergötland 

 Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen 

 Arbetsterapienheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra 

Götalandsregionen 

 Hälsa och Habilitering i Landstinget i Uppsala län. 

 

Kontaktpersoner vid de ingående landstingen/regionerna/verksamheterna har fått 

möjlighet att läsa igenom rapporten för att faktagranska beskrivningen av sin 

uppföljning innan rapporten trycktes.  

  

                                                 
1 Dåvarande namn, numera benämnt Region Östergötland. 
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Tabell 1. Sammanställning av de exempel på uppföljningar som ingår i denna rapport 
samt i vilket kapitel de presenteras. 

 Uppföljning via 
journalsystem, boknings-
system eller databaser 

Uppföljning via 
intervjuer, 
uppföljningssamtal  
eller enkäter 

Uppföljning via 
interna möten 

 

Uppföljning 
via samman-
ställning av 
flera olika 
källor 

Totalt 
antal 
exempel 

Uppföljning av 
följsamhet till 
prioriterings-
beslut samt 
dess 
ekonomiska 
effekter 
 
(Kapitel 2) 

Landstings-/regionnivå: 

NU-sjukvården, Västra 
Götalandsregionen1 

Verksamhetsnivå: 

Habilitering & Hälsa,  
Västra Götalandsregionen 
Habilitering & Hälsa, 
Stockholms läns landsting2 
Arbetsterapienheten, 
Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 
Västra Götalandsregionen2 
 
(Kapitel 2.1) 

Landstings-/regionnivå: 

Landstinget i 
Östergötland (två)1, 2 
Västerbottens läns 
landsting2 
Landstinget 
Västmanland2 

 
(Kapitel 2.2) 

 

Verksamhetsnivå: 

Habilitering & 
Hjälpmedel, 
Region Skåne2 
 
(Kapitel 2.3) 

 

Landstings-
/regionnivå: 

Landstinget i 
Östergötland1 
 
(Kapitel 2.4) 

 

10 

Uppföljning av 
uppfattningar 
om processen 
 
(Kapitel 3) 

 Landstings-/regionnivå: 

Västerbottens läns 
landsting (två) 1,1 
Landstinget 
Västmanland1 
Landstinget i 
Östergötland (tre)1,1,1 
 
(Kapitel 3.1) 

Verksamhetsnivå: 

Habilitering & 
Hälsa, Stockholms 
läns landsting2 

 
(Kapitel 3.2) 
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Uppföljning av 
kännedom 
och 
uppfattningar 
om samsyn 
om 
prioriteringar 
 

(Kapitel 4) 

 Verksamhetsnivå: 

Habilitering & 
Hjälpmedel,  
Region Skåne1 
Habiliteringen i 
närsjukvården i östra 
länsdelen, Landstinget i 
Östergötland1 
 
(Kapitel 4.1) 

  2 

Uppföljning av 
patienters/ 
brukares 
uppfattningar 
 
(Kapitel 5) 

 Verksamhetsnivå: 

Hälsa & Habilitering, 
Landstinget i Uppsala 
län1 
 
(Kapitel 5.1) 

  1 

Totalt antal 
exempel 

4 13 2 1 20 

1) Exempel på uppföljning som då den gjordes genomfördes som ett enstaka 

uppföljningstillfälle av ett prioriteringsarbete, där exemplet är en avslutad uppföljning 

(ytterligare uppföljningar kan dock ha genomförts sedan dess eller vara planerade).  

2) Exempel på uppföljning som genomförs som pågående, återkommande aktiviteter och som 

även kan inkludera en vidareutveckling av prioriteringsarbetet och uppföljningen.   
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1.3.3 Rapportens disposition 

Rapportens kapitel är indelade utifrån olika fokus/aspekter på uppföljningar. 

Inom respektive kapitel ges sedan exempel på hur uppföljningarna har gått till, 

vilken metod som använts. Varje avsnitt inleds med en kort sammanfattande 

bakgrund om det aktuella prioriteringsarbetet, dess syfte och hur det gick till. 

Därefter följer en beskrivning av uppföljningen, med syftet och 

tillvägagångssättet, vilken metod som använts. Ibland refereras även några korta 

resultat av uppföljningen (t ex om den gav upphov till någon förändring i 

kommande prioriteringsarbete) för att exemplifiera. För den som önskar 

komplettera med mer information om hur det aktuella prioriteringsarbetet har 

gått till hänvisar vi till de referenser vi angett för respektive arbete samt till att ta 

direktkontakt med den aktuella verksamheten för att få veta mer om hur deras 

uppföljningsarbete gått till (kontaktuppgifter finns i Bilaga 1). 

 

  



8 

 

 

2. FÖLJSAMHET TILL PRIORITERINGSBESLUT SAMT 
DESS EKONOMISKA EFFEKTER 
 

Följsamhet till prioriteringsbeslut kan t ex handla om: 

 att politiska beslut (om ransonering/bortval eller om särskilda satsningar i 

form av resursförstärkningar inom specifika tillstånd och åtgärder) efterföljs 

 att mäta eller uppskatta graden av måluppfyllelse 

 att medarbetarna inom en verksamhet i det dagliga patientarbetet arbetar efter 

den prioriteringsordning man kommit överens om inom sitt område 

 att medarbetarna använder ett beslutsstöd för prioritering som man 

tillsammans eller på ledningsnivå kommit överens om att använda i sin 

verksamhet.  

 

Följsamhet kan t ex mätas i form av registrering av antal tillstånd eller antal 

åtgärder av olika typ i verksamheten, med jämförelser bakåt i tid (innan man 

införde en prioriteringsordning eller fattade ett beslut om prioriteringar) och på 

så vis undersöka om ett beslut är helt genomfört, genomfört till viss del eller inte 

alls genomfört och vad orsakerna till detta är. Exempelvis kan en uppföljning 

göras av om åtgärder som ransonerats bort fortfarande genomförs. 

 

Det finns flera gjorda uppföljningar av följsamhet till prioriteringsordningar 

eller politiska beslut tagna utifrån ett prioriteringsarbete. Ibland har även 

ekonomiska effekter av beslut följts upp. Olika typer av förfaringssätt har 

använts vid uppföljningarna, såsom via: journalsystem, olika bokningssystem 

och uppföljningssystem, en databas särskilt framtagen och utvecklad för 

ändamålet, diskussioner på särskilt avsatta möte, enkäter och intervjuer eller via 

att ställa samman information från flera olika källor sammantaget.  

 

 

2.1. Journalsystem, bokningssystem eller databaser 

 

Ett sätt att följa upp prioriteringsarbete är att utnyttja det befintliga 

journalsystemet som landstinget/regionen använder eller att skapa en 

journalkonstruktion som kopplar ihop prioriteringsarbetet med journalsystemet.  

 

De exempel som beskrivs här handlar om när journalsystem, bokningssystem 

eller databaser använts till uppföljningar som fokuserar på: 

 följsamhet till beslut om prioriteringar/ransoneringar – om de prioriteringar 

som är beslutade genomförs. 

 användningsgrad av prioriteringsordning som beslutsstöd i klinisk vardag.  
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Vi presenterar här fyra exempel; ett som rör landstings-/regionövergripande 

prioriteringar och tre från olika verksamheter inom ett landsting/region.  

 

2.1.1 Journalgranskning kopplad till medicinska riktlinjer 

Syftet med prioriteringsarbetet 

I Västra Götalandsregionen har de medicinska sektorsråden2 (28 stycken) i flera 

år bedrivit ett prioriteringsarbete som resulterat i regionala medicinska riktlinjer3 

som gäller för de olika medicinska specialiteterna i regionen.  

 
Regionala medicinska riktlinjer (RMR) riktas till vårdpersonal, förvaltning- och 

verksamhetschefer. Behov av att utjämna skillnader i vården, sprida 

nytillkommen kunskap eller anpassa nya nationella riktlinjer är vanliga skäl till 

att en riktlinje tas fram. (Västra Götalandsregionen 2016) 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Riktlinjerna som sektorsråden arbetar fram består av: beskrivningar av 

symtom/diagnos (enligt ICD-10-kod4 och text), tillståndets svårighetsgrad, 

indikation, åtgärd (till exempel operation eller medicinsk behandling, enligt 

KVÅ-kod5), risk med åtgärd, patientnytta/effekt av åtgärd, evidens för 

patientnytta/effekt av åtgärd (vetenskapliga belägg för effekt), kostnad/vunnet 

levnadsår QALY6 (åtgärdens nytta i relation till kostnaden), hälsoekonomisk 

evidens, väntetid (medicinsk acceptabel väntetid (antal veckor) till besök eller 

behandling), vårdnivå och vårdform (egenvård, primärvård, länssjukvård, 

högspecialiserad vård), rangordning 1-10 samt eventuella kommentarer. (Västra 

Götalandsregionen 2008) 

  

                                                 
2 Läs mer om de medicinska sektorsråden på: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-

Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Sa-styrs-varden/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Enheter-och-

medarbetare/Strategisk-utvecklingsenhet/Medicinska-sektorsrad/  
3 Läs mer om de regionala medicinska riktlinjerna på Västra Götalandsregionens hemsida: 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/Regionala-

medicinska-riktlinjer/Regionala-medicinska-riktlinjer/  
4 ICD-10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ‒ Tenth Revision. En 

accepterad standard för klassificering av sjukdomar, utgiven av WHO. 
5 KVÅ-kod = Klassifikation av vårdåtgärder, en statistisk beskrivning av åtgärder, gemensam för olika 

verksamhetsområden och yrkeskategorier inom bl a hälso- ch sjukvård. Består av en kombination av bokstäver 

och siffror grundad på WHO:s ICF.  

Läs mer om KVÅ-koder på Socialstyrelsens hemsida: 

https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva .  

ICF = Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.  

Läs mer om ICF hos Socialstyrelsen och WHO: 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf  

http://www.who.int/classifications/icf/en/ 
6 QALY = Quality Adjusted Life Years. 
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Syftet med uppföljningen 

Utvecklingsenheten vid NU-sjukvården7 i Västra Götalandsregionen startade 

under år 2013 ett uppföljningsarbete av dessa medicinska riktlinjer. Syftet 

beskrivs vara: ”att följa upp den etiska plattformens principer från ord till 

handling och att säkerställa att NU-sjukvårdens åtgärder är till nytta för 

patienterna till en rimlig kostnad och inom tillgängliga medel.” Att en sådan 

uppföljning skulle göras ingick i vårdöverenskommelserna mellan styrelsen för 

NU-sjukvården och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. Uppdraget 

innebar att följa upp hur prioriteringar görs i förhållande till de 

regiongemensamma prioriteringarna (sektorsrådens medicinska prioriteringar 

som fastställts politiskt8), d v s att se över om klinikerna inom NU-sjukvården 

utför det som är överenskommet samt att kunna föra en diskussion om varför det 

ser ut som det gör och om pengar eventuellt används till saker som beslutats inte 

skall göras. (Mattsson och Berglund 2013a, Mattsson och Berglund 2013b) 

 

Metod för uppföljningen 

Uppföljningen av prioriteringsarbetet bestod av följande steg: 

1. Journalgranskning av de tio mest förekommande tillstånden/diagnoserna och 

de KVÅ-koder som registrerats i samband med dessa. I journalerna 

dokumenteras åtgärder med hjälp av KVÅ-koder. KVÅ-koder används också 

i de regionala medicinska riktlinjerna vilket gör det möjligt att göra den här 

typen av sökning i journalen. 

2. Avstämning mot prioritering i regional medicinsk riktlinje/vårdnivå.  

3. Uppföljningen redovisas utifrån följsamhet till de regiongemensamma 

medicinska prioriteringarna. 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Ett resultat av uppföljningen var att man fick kunskap om och kunde föra en 

diskussion om hur följsamheten till riktlinjerna såg ut för de olika 

tillstånden/diagnoserna, såväl vad det gäller använda åtgärder och på vilken 

vårdnivå åtgärderna utfördes.  

 

2.1.2 Prioriteringsordning sammanlänkad med journalsystem 

Syftet med prioriteringsarbetet 

Ett annat exempel där man skapat förutsättningar att göra uppföljningar av 

prioriteringar på ett ännu tydligare sätt via journalsystem än ovan är också 

hämtat från Västra Götaland.   

                                                 
7 I NU-sjukvården ingår Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus samt de tre lokalsjukhusen Dalslands 

sjukhus, Strömstads sjukhus och Lysekils sjukhus. 
8 I Regionstyrelsen (RS) och i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). 
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Det är Habilitering & Hälsa, ett verksamhetsområde med många anställda med 

olika professionella bakgrunder och därmed olika sätt att organisera sig på, som 

år 2012 påbörjade ett prioriteringsarbete. Målet var att skapa ett beslutsstöd för 

kliniskt arbete för att göra rätt saker i rätt ordning, i syfte att uppnå:  

 likvärdig vård 

 kvalitetsutveckling/säkring av kliniskt arbete 

 ett verktyg för inprioritering och utmönstring av metoder  

(Johansson och Björnhage 2013). 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Prioriteringsarbetet skedde stegvis på ett sätt som möjliggjorde en bred 

representation av olika professioner i olika arbetsgrupper ledda av en styrgrupp. 

Arbetsgrupperna tog sig i tur och ordning an varsitt avsnitt i den använda 

prioriteringsmodellen, som kallades beslutsstöd PrioHab (se Figur 1).  

 

 

Figur 1. Beslutstöd PrioHab (Johansson och Björnhage 2013, Björnhage 2014). 

 

Efter avslutat arbete prövades prioriteringsordningen av alla medarbetare. 

Prioriteringsordningen bestod då inom vuxenhabiliteringen av cirka 1500 

sökbara behandlande åtgärder kopplade till olika hälsotillstånd och inom barn- 

och ungdomshabiliteringen 1000 åtgärder. För att få hjälp med hur en utredning 

ska prioriteras kan en sökning göras i PrioHab på trolig behandlande åtgärd och 

dess rangordning fås. 

 

Syftet med uppföljningen 

Det bestämdes tidigt att den framtagna prioriteringsordningen i beslutstödet 

PrioHab skulle kopplas ihop med journalsystemet. En anledning var att 

prioriteringsordningen skulle bli lätt sökbar för användaren och vara ett 

beslutsstöd, men det öppnade också en möjlighet att göra prioriteringar i det 

dagliga vårdarbetet uppföljningsbara.  

 

Metod för uppföljningen 

Parallellt med prioriteringsarbetet infördes en ny vårdinformationstjänst, 

”AsynjaVisph”, där beslutsstödet PrioHab integrerades. Detta innebär att det 

finns en länk från beslutsstödet till journalsystemet.   
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Prioriteringsordningen kopplas på detta sätt ihop med journalsystemet (där den 

är sökbar) och används i det dagliga patientarbetet. Systemet är nätbaserat (se 

exempel i Figur 2) och prioriteringsarbetet utgör en del av utbildningen i det nya 

systemet. En förutsättning för sökbarheten har varit att samma 

klassifikationssystem har använts i beslutsstödet som i journalsystemet, 

nämligen ICF-koder för tillstånd och KVÅ-koder för åtgärder.  

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Arbetet med verktyget och dess implementering har fortskridit; medarbetare har 

utbildats i det gällande beslutsstödet och diskussioner i team och yrkesgrupper 

har genomförts för att nå samsyn. Beslutsstödet är tillgängligt för alla 

behandlare och finns med i rutinen att använda när man väljer behandling. 

Sammankopplingen med journalsystemet möjliggör löpande uppföljningar av 

följsamhet till prioriteringsbeslut. (Västra Götalandsregionen 2014b, Kullingsjö 

2015, Kullingsjö 2016a, Kullingsjö 2016b) 
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Figur 2. Exempel på sökning i beslutstöd PrioHab (Kullingsjö 2016). Hälsoproblem beskrivet enligt ICF-kod. 
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2.1.3 Webbaserat stöd för uppföljning av rangordningslistor 

Syftet med prioriteringsarbetet 

Att skapa ett beslutsstöd för prioriteringar i klinisk vardag var ett av flera syften 

inom habiliteringen i Stockholms läns landsting, enheten Habilitering och Hälsa 

bestående av cirka 40 enheter och cirka 700 medarbetare. Som en del i ett 

övergripande projekt att ta fram s k habiliteringsprogram genomfördes under år 

2012-2013 ett omfattande prioriteringsprojekt där prioriteringsordningar för sex 

målgrupper i alla åldrar togs fram.  

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Utifrån den nationella modellen för öppna prioriteringar har prioriteringar för 

samtliga åtgärder för dessa brukargrupper skapats och integrerats i 

habiliteringsprogram (vårdprogram), där även kvalitetsindikatorer för 

uppföljning har identifierats. Revidering av rangordningslistor är tänkt att ske 

årligen (t ex vad gäller ändring av rangordningssiffra, borttagande av insats och 

införande av ny insats) (Bjernerup Tinglöv 2014c). 

 

Syftet med uppföljningen 

Det fanns ett önskemål om att följa upp att rangordningslistorna används och att 

de förblir aktuella, men även att följa upp om man nått sina syften (att öka 

delaktigheten, att lägga mer resurser på högprioriterade insatser och att ha ett 

underlag för arbete med organisation och fördelning av resurser) (Bjernerup 

Tinglöv 2014d).  

 

Metod för uppföljningen 

Via ett utvecklat webbaserat stöd har alla medarbetare möjlighet att kunna söka i 

rangordningslistorna. Webbstödet introducerades vid s k dialogseminarier. 

Genom att följa upp hur mycket webbstödet används kan man ta reda på hur 

mycket rangordningslistorna används. I webbstödet har även en 

funktionsbrevlåda införts (en gemensam e-postadress som kontaktväg) och 

synpunkter som framkommer där och vid dialogseminarierna samlas in.  

 

Habilitering och hälsa har även gjort uppföljning av personalens uppfattningar 

om prioriteringsarbetet, se vidare i Kapitel 3.2. 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Arbetet med beslutstödet har fortgått i arbetsgrupper med bl a revidering av 

program och prioriteringar samt arbete med begrepp och formuleringar för att 

öka tydlighet och användbarhet av stödet. Fortsatt arbete består bl a av att 

utveckla webbstödet, att föra in ICF-förklaringar och att länka dokument i 

webbstödet samt att arbeta med begrepp och formuleringarna av hur insatser 

beskrivs.   



15 

 

 

På längre sikt planeras även att koppla ihop habiliteringsprogrammen med 

journalsystemet, vilket kommer möjliggöra uppföljning av följsamhet till 

prioriteringsordningen. (Bjernerup Tinglöv 2014a, Bjernerup Tinglöv 2014b, 

Bjernerup Tinglöv 2014c, Stockholms läns landsting 2015)  

 

2.1.4 Uppföljningssystem i kombination med bokningssystem 

Syftet med prioriteringsarbetet 

Med målet ”att ge en jämlik vård och utnyttja resurserna på ett optimalt sätt för 

att göra bästa nytta för patienterna” startades ett prioriteringsarbete vid 

Arbetsterapienheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset hösten 2009. 

Upprinnelsen var att ”flytta fokus från bemanningsnivåerna och diskussioner om 

minimibemanning till att handla om patientperspektivet”, då man upplevde att 

det inte fanns en tillräcklig tydlighet i prioriteringarna utifrån åtgärdernas nytta 

för patienten. Prioriteringarna skulle konkretiseras för att ge ett verktyg i den 

kliniska vardagen. (Lernestål 2010) 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Alla enhetens medarbetare engagerades i prioriteringsarbetet och delades in i 

arbetsgrupper utifrån verksamhetsinriktning för att ta fram respektive 

rangordningslista. Den nationella modellen för öppna prioriteringar användes 

som utgångspunkt för diskussionerna.  

 

Syftet med uppföljningen 

Ett mål med rangordningslistorna var att de ”ska vara ett stöd i och användas i 

det dagliga arbetet. De ska garantera god och jämlik vård oberoende av 

behandlare. Prioriteringsobjekten som finns ska kunna speglas i de 

kompetensutvecklingsplaner som finns.” (Lernestål 2010, Christiansson och 

Lernestål 2012). Med den utgångspunkten har man inom enheten arbetat med 

uppföljning som syftat till att undersöka hur god följsamheten är till 

rangordningslistorna.  

 

Metod för uppföljningen 

Vilka åtgärder som görs i praktiken har följts upp på gruppnivå via ett 

uppföljningssystem (”COGNOS/VEGA”) och kan göras i och med att det görs 

en registrering av åtgärder i journalsystemet för slutenvård (”Merliorjournalen”) 

och i bokningssystemet för öppenvård (”Elvis”). Uppföljning görs av KVÅ-

koder. (Christiansson och Lernestål 2012) 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Varje arbetsgrupp har diskuterat utfallet av uppföljningen samt tagit fram förslag 

på åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser (icke-önskvärda 

sådana). Dessutom har en kontroll gjorts om prioriteringslistorna upplevs 

fungera som ett stöd i praktiken (och eventuellt varför inte).   
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Sektionsledare är ansvariga för att vidta eventuella åtgärder vid avvikelser, t ex 

att personalresurser inom arbetsgrupperna omfördelas så att högst rangordnade 

aktiviteter genomförs. Rangordningslistorna ska vara integrerade i rutiner och 

vårdprogram som revideras och i nya som skapas. Revidering görs med två års 

mellanrum. De faktaunderlag som finns som stöd för den effekt som beskrivits, 

utgör också en utgångspunkt för vilka utvecklingssatsningar som är mest 

angelägna att genomföra (t ex evidenssökningar, pilotstudier, 

forskningsaktiviteter eller utbildningsaktiviteter). En gång per år görs denna 

genomgång. (Christiansson och Lernestål 2012) 

 

 

2.2 Intervjuer eller uppföljningssamtal 

 

Uppföljning av följsamhet kan också göras utan att inrätta några nya web-/it-

system eller speciella arbetsformer. Det kan t ex ske genom intervjuer, 

uppföljningssamtal eller enkätundersökningar. De exempel vi ger på detta är alla 

hämtade från landstings-/regionövergripande prioriteringsarbeten. 

 

Syftet med en uppföljning av följsamhet till prioriteringsbeslut via intervjuer 

eller uppföljningssamtal har i de exempel vi ger i detta avsnitt bl a handlat om: 

 att undersöka om beslut om ransonering genomförts. 

 att undersöka om de resultat som verksamheterna avsett med sina förslag 

(t ex i form av minskade kostnader) uppnåtts. 

 

Intervjuerna har gemensamma drag, t ex att: 

 de har vänt sig till chefer på olika nivåer (t ex närsjukvårdsdirektörer, 

centrumchefer eller verksamhetschefer). 

 de har genomförts efter en tidsperiod som möjliggjorde att aktuellt 

prioriteringsbeslut hunnit genomföras. 

 

Det som skiljer intervjuerna åt är om: 

 de har genomförts via individuella intervjuer eller samtal i mindre grupper. 

 de genomförts av personer på t ex landstingets ledningsstab, hälso- och 

sjukvårdsstab eller ekonomistab, eller av en extern part. 

 

De fyra exempel på uppföljningar som vi redovisar här är hämtade från 

Landstinget i Östergötland (två exempel), Västerbottens läns landsting och 

Landstinget Västmanland. 
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2.2.1 Intervjuer och uppföljningssamtal med verksamhetsföreträdare 

Syftet med prioriteringsarbetet ‒ exempel I 

Ett av de första landstingen som arbetat systematiskt med prioriteringar i sin 

övergripande resursfördelning var Landstinget i Östergötland (Bäckman m fl 

2004, Landstinget i Östergötland 2004, Garpenby och Bäckman 2013, Garpenby 

och Bäckman 2016). Landstingets första prioriteringsprocess skedde samtidigt 

som landstinget genomförde generella effektiviseringar och gjorde strukturella 

förändringar i landstingets organisation. Sammantaget gjordes alla dessa insatser 

med syftet att undvika ett befarat ekonomiskt underskott om 300 miljoner 

kronor (fyra procent av budgeten).  

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Efter många år av förberedelser, genom att tillämpa behovsstyrning utifrån 

behovsanalyser och att arbeta med medicinskt programarbete som bland annat 

inkluderade att rangordna tillstånd och åtgärder inom olika sjukdomsområden, 

genomförde landstinget 2003 ett landstingsövergripande prioriteringsarbete 

inom länssjukvården. Verksamhetsföreträdare upprättade rangordningslistor 

över sina insatser inklusive konsekvensbeskrivningar för vad effekterna skulle 

bli om åtgärder togs bort. Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 

(efter tjänstemännens beredning av materialet) därefter ett beslut om att 

begränsa vårdutbudet med de lägst rangordnade objekten. Det politiska beslutet 

bestod av 76 delbeslut och var en blandning av beslut om utbudsbegränsningar 

(att sluta utföra åtgärder/sjukvårdsinsatser), indikationsskärpningar, överföringar 

till annan vårdgivare eller vårdnivå och avgifter. Dessa förändringar skattades 

leda till en kostnadsbesparing om cirka 38 miljoner kronor9. Landstinget har 

sedan dess fortsatt att arbeta med prioriteringar och resursfördelningsfrågor, om 

än i lite olika former (se vidare i Kapitel 3.1.4). 

 

Syftet med uppföljningen ‒ exempel Ia 

Östergötlands arbete med prioriteringar har genom åren följts upp på olika sätt, 

både av landstinget själva och av utomstående personer10. Ett exempel på en 

uppföljning av följsamhet till prioriteringsbeslut är en uppföljning som gjordes 

två år efter de politiska besluten togs år 2003 (Bäckman m fl 2006). 

Uppföljningen fokuserade på vilka effekter besluten haft i verksamheterna vid 

länets sjukhus när det gällde t ex om besluten genomförts eller ej och om det 

fick de konsekvenser som beskrevs i förslagen.  

 

  

                                                 
9 Siffran kan sättas i relation till landstingets totala omsättning som var cirka åtta miljarder kronor. 
10 Se t ex följande rapporter av Prioriteringscentrum: Bäckman m fl 2004, Bäckman m fl 2005, Bäckman m fl 

2006, Bäckman m fl 2008 och Bäckman 2013. 
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Metod för uppföljningen 

Intervjuer gjordes med centrumchefer, verksamhetschefer och 

närsjukvårdsdirektörer. Frågeställningar var bl a: 

 Stämmer besluten överens med de egna förslagen? 

 Har beslutade utbudsbegränsningar genomförts (helt eller delvis) och om så 

är fallet; hur gick det till? 

 Blev resultatet av utbudsbegränsningarna som verksamhetsansvariga chefer 

tänkt sig? 

 Har det skett några andra förändringar inom centrumet/kliniken, utöver 

beslutet, som påverkat verksamheten? 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Intervjuade verksamhetschefer uppgav att de inte hade någon möjlighet att följa 

upp beslutens effekter med hjälp av tillgängliga statistiksystem inom landstinget, 

vare sig gällande volymer eller ekonomiska effekter. Att följa upp ett politiskt 

beslut om utbudsbegränsningar via intervjuer med chefer som hade ett ansvar 

för beslutets genomförande var en metod som gav möjlighet för de som 

intervjuades att resonera fritt och delge sina upplevelser och erfarenheter. 

Uppföljningen avslutades med en dokumentation av resultaten i en rapport och 

presenterades för landstingets tjänstemannaledning. (Bäckman m fl 2006) 

 

Syftet med uppföljningen ‒ exempel Ib 

Det andra exemplet är Landstinget i Östergötlands egna uppföljningar i form av 

uppföljningssamtal, som gjorts löpande av årliga beslut om prioriteringar och 

resursfördelning (som följt efter den första prioriteringsprocessen). 

Uppföljningarna handlade om måluppfyllelse och om de ekonomiska tillskotten 

som beslutats av politiker hade förbrukats eller ej. Denna typ av uppföljning har 

gjorts vid flera tillfällen, t ex för beslut om medel för åren 2011 och 2012 

(Landstinget i Östergötland 2011b, 2013).  

 

Metod för uppföljningen 

Genom uppföljningssamtal med anvariga vårdchefer undersöktes om större 

delen av de utökade resurserna som de fått hade förbrukats eller ej, respektive 

inte förbrukats eller endast till liten del förbrukats under året, samt om de inom 

sjukdomsområdet hade genomfört utlovade åtgärder/uppdrag eller ej eller om de 

genomfört dem endast i slutet av året (Landstinget i Östergötland 2013). 

Resultaten har sammanställts per sjukdomsområde. 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Resultaten av dessa uppföljningar har presenterats och diskuterades på 

landstingets årliga s k resursfördelningskonferenser (som ingår som ett moment i 

landstingets prioriterings-/och resursfördelningsprocedur).   
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Där har verksamhetsföreträdare, politiker, tjänstemän, fackliga representanter 

och privata vårdgivare (vissa år) träffats för att bl a diskutera och arbeta fram en 

landstingsgemensam rangordningslista som senare utgjort förslaget till 

politikerna på vilka åtgärder/verksamheter som bör finansieras med extra medel. 

 

Syftet med prioriteringsarbetet ‒ exempel II 

Ett annat landsting som följt upp följsamhet till ett beslut om prioriteringar 

genom intervjuer är Västerbottens läns landsting. Landstinget genomförde åren 

2008 och 2010-2011 två omfattande prioriteringsprocesser (Broqvist 2009, 

Waldau 2009, Waldau 2013, Waldau, Lindholm och Weichel 2010, Waldau 

2015, Västerbottens läns landsting 2010, Garpenby och Bäckman 2013). Även 

här hade arbetet med prioriteringsrelaterade frågor pågått en längre tid, t ex i 

form av att öka allmänhetens insikt om prioriteringar samt framtagande av 

interna riktlinjer. Båda omgångarna hade syftet att omfördela befintliga resurser 

till satsningar med högre prioritet, med målet att omfördela tre respektive fyra 

procent av nettobudgeten. Såväl vårdande verksamheter som icke-vårdande 

verksamheter (t ex administration, intern service och den politiska 

organisationen) omfattades av arbetet. 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Proceduren för prioriteringsarbetet innehöll olika faser och bestod kortfattat i att 

verksamhetschefer fick i uppdrag att identifiera de lägst prioriterade åtgärderna 

inom sitt område (motsvarande tio procent av nettobudgeten). En prioritering 

mellan verksamheter skedde därefter i arbetsgrupper bestående av representanter 

för olika verksamheter inom landstinget. Syftet var att komma överens om de 

lägst prioriterade åtgärderna motsvarande 4-5 procent av nettobudgeten. 

Parallellt togs förslag fram på s k inprioriteringar, objekt som omfördelade 

resurser skulle satsas på istället. Efter tjänstemannaberedning av gruppernas 

underlag redogjorde därefter verksamhetschefer för förslagen inför politiker vid 

ett s k prioriteringsforum. Politiska beslut fattades sedan om 

utbudsbegränsningar samt ramförändringar. Totalt omfördelades 61 miljoner 

kronor vid den första omgången och 52 miljoner kronor vid den andra, 

motsvarande drygt en procent av nettobudgeten. 

 

Syftet med uppföljningen 

Några år efter den första prioriteringsprocessen år 2008 gjordes en uppföljning 

med syfte att se vilka beslut som var genomförda eller ej samt vad detta hade 

inneburit i minskade kostnader (Västerbottens läns landsting 2011).  
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Metod för uppföljningen 

Ekonomistaben tog kontakt med berörda verksamhetschefer och frågade om de 

genomfört de delar av beslutet som rörde dem, eller inte gjort det samt i 

förekommande fall av vilken anledning. Alla förslag prissattes noga och en 

kalkyl gjordes över vad de som genomförts inneburit i minskade kostnader.  

 

Lärdomar/följder av uppföljningen  

Uppföljningen indikerade att 66 procent av beslutade åtgärder var genomförda 

under 2009 till ett ekonomiskt utfall motsvarande 66 procent av planerade 

besparingar. Nästkommande år, 2010, var 86 procent av de planerade åtgärderna 

genomförda, men till ett ekonomiskt utfall om 49 procent av planen. Den 

ekonomiska effekten uppgavs dock vara svår att beräkna exakt, då det visade sig 

att vissa föreslagna besparingar inte gick att realisera (t ex kunde det röra sig om 

att delar av tjänster togs bort, att arbetssätt förändrades eller att man sett ett 

utrymme till att föra in något nytt i verksamheten). (Västerbottens läns landsting 

2011)  

 

Syftet med prioriteringsarbetet ‒ exempel III 

Ett tredje exempel, där uppföljningssamtal användes, är Landstinget 

Västmanland. Utgångspunkten när Landstinget Västmanland år 2009 startade ett 

landstingsövergripande prioriteringsarbete var insikten att traditionella metoder 

såsom att förändra strukturer, effektivisera och rationalisera inte skulle vara 

tillräckliga för att möta de framtida utmaningar man såg i form av ökade 

medicinska möjligheter, en önskan om en mer öppen och rättvis fördelning av 

landstingets resurser och en befarad minskad ökningstakt av skatteintäkterna 

(Östling m fl 2010, Garpenby och Bäckman 2013, Garpenby och Bäckman 

2016). 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Västmanlands procedur för arbetet liknade Östergötlands och Västerbottens, så 

till vida att den började med att verksamhetschefer tog fram förslag i form av 

rangordningslistor och avslutades med ett politiskt beslut. En förändring var 

dock att man efter verksamhetschefernas arbete införde ett granskningsled för att 

säkerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt innan verksamhetschefer 

träffades och diskuterade varandras rangordningslistor, varefter divisionschefer 

fick i uppgift att sammanfoga listorna till en helhet. En annan skillnad var att 

man arbetade parallellt med prioriteringar och effektiviseringar genom att 

förslagen ställdes mot varandra och jämkades för att tillsammans nå det 

ekonomiska målet som satts upp. Landstingsstyrelsens beslut uppskattades till 

cirka 106 miljoner kronor (motsvarande 2,4 procent av nettobudgeten) och 

bestod av cirka 160 objekt: objekt föreslagna för bortprioritering, objekt där 

dialog med framför allt kommunerna bör startas samt objekt som rörde avgifter 

och bidrag.   



21 

 

 

Syftet med uppföljningen 

På uppdrag av Landstingsstyrelsen gjorde Ledningsstaben en uppföljning för att 

ta reda på om Landstingsstyrelsens beslut om prioriteringar år 2010 hade 

genomförts eller inte under år 2011 och om det gick att se några ekonomiska 

effekter av besluten (Elfvendahl 2011). Utgångspunkten var att försöka 

kartlägga utfallet med hjälp av ett fåtal frågor.  

 

Metod för uppföljningen 

Uppföljningen gjordes genom att ledningsstaben kontaktade respektive 

verksamhetschef för ett samtal. Utifrån befintliga listor med beslutade 

prioriteringsförslag ställdes frågan om förslagen var utförda eller ej och fyra 

alternativa svarsmöjligheter gavs: Ej utfört, Utfört, Utfört men återinfört eller 

Delvis utfört. Varje beslutat förslag diskuterades igenom. (Elfvendahl 2011) 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Resultatet av den uppföljning som gjordes visade att 60 procent av förslagen 

hade genomförts, 20 procent hade delvis genomförts, 18 procent hade inte 

genomförts och 2 procent hade genomförts med sedan återinförts igen. Vid 

intervjuerna framkom att det ekonomiska utfallet inte upplevdes blivit som 

beräknat. I uppföljningen nämns att i landstingets landstingsplan för år 2011-

2013 beräknades genomförda förslag gett ekonomiska effekter om 47 miljoner 

kronor. Det visade sig dock svårt att avgränsa vilka ekonomiska effekter som är 

kopplade till vilka åtgärder, samt att en kostnadssänkning inom ett område kan 

motverkas av en kostnadsökning inom ett annat, men förvaltningarna gjorde 

bedömningen att genomförda åtgärder ändå genererat de beräknade ekonomiska 

effekterna. Resultatet av uppföljningen sammanställdes i en intern PM 

(Elfvendahl 2011).  

 

 

2.3 Interna möten 

 

Ett sätt att arbeta med uppföljning av följsamhet kan vara att planera in och 

avsätta tid för diskussioner kring uppföljning. Ett exempel på hur det kan gå till 

visas med en modell från en verksamhet inom habilitering. 

 

2.3.1 Diskussioner i tvärprofessionella team 

Syftet med prioriteringsarbetet 

Barn- och ungdomshabiliteringen vid Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne 

har bedrivit ett prioriteringsarbete med syftet att: ”Säkerställa att befintliga 

resurser används på rätt sätt ‒ att vi gör rätt saker med de resurser vi har” 

(Edin 2014). 
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Så gick prioriteringsarbetet till 

Barn- och ungdomsenhetens prioriteringarbete innebar i korthet att prioriteringar 

har gjorts i sammansatta tvärprofessionella arbetsgrupper. Arbetsgrupperna 

träffades vid 16 tillfällen under ett års tid för att arbeta med olika hälsotillstånd 

utifrån den nationella modellen för öppna prioriteringar och samtidigt skedde en 

kontinuerlig dialog ute i teamen på enheterna. Styrgruppen som ledde 

prioriteringsarbetet granskade sedan arbetsgruppernas material och en 

sammanställning av rangordningslistorna gjordes. Dokumentation av 

rangordningen har skett i det arbetsblad som finns framtaget för den nationella 

modellen för öppna prioriteringar och de hälsotillstånd som bearbetades gjordes 

tillgängliga via Habilitering & Hjälpmedels intranät. (Edin 2011) 

 

Syftet med uppföljningen 

Syftet med uppföljningen har varit att dels säkerställa att syftet med 

prioriteringsarbetet uppnåtts och dels att säkerställa att alla medarbetare har 

kunskap om prioriteringsarbetet samt arbetar utifrån det (Edin 2014). 

 

Metod för uppföljningen 

Uppföljningen, som sker fortlöpande, genomförs i flera steg och på olika nivåer 

i organisationen (Edin 2014). I det första steget fördelas hälsotillstånd med 

tillhörande åtgärder och dess rangordning för granskning till medarbetarna i 

teamet. Medarbetarna går därefter igenom tilldelat material utifrån en instruktion 

med frågeställningar enligt följande: 

 
Läs och lär känna det/de hälsotillstånd du fått dig tilldelat. 

Du ska kunna göra en kort presentation för teamet, ca 2-3 minuter. 

Avsätt ca 2 timmar för detta arbete. 

Fundera på och tag fram svar för nedanstående tre frågor (utgångspunkten är 

bemanningen i teamen när alla tjänster är besatta). 

1. Är det något av det som är högt rangordnat som vi inte gör på gruppnivå? 

Vad kan det i så fall bero på, gör din egen analys 

2. Är det något av det som är lågt rangordnat (8-10) som vi regelbundet gör på 

gruppnivå? 

3. Hur långt ned på rangordningen ges insatser på gruppnivå för ”ditt” 

hälsotillstånd? Förhåll dig till de olika domänerna inom ICF. Rådgör med 

andra professioner om du inte har kunskap själv. (Edin 2014) 

 

Vid ett senare möte med teamet redovisar respektive medarbetare sin 

bedömning. Dessutom diskuterar teamet frågor om: vilka insatser man ger/inte 

ger, hur man ska tänka kring brukare som innefattas i mer än ett hälsotillstånd, 

d v s har flera diagnoser, samt om det finns hälsotillstånd alternativt diagnoser 

som på gruppnivå omfattar många brukare eller kräver stora resurser som saknas 

i prioriteringsarbetet. (Edin 2014) 

 



23 

 

 

I det andra steget tar ledningsgruppen för prioriteringsarbetet del av de olika 

teamens diskussioner och gör en plan för hur dessa ska sammanfattas, 

presenteras och diskutera på hela enheten. Detta kan ske på arbetsplatsträffar 

eller på särskilt avsatt tid. Det förs också en gemensam diskussion vid ett möte 

på enheten (över teamgränserna) om hur man ska arbeta vidare på enheten för 

att säkerställa att man arbetar med de tillstånd och åtgärder som man ska. (Edin 

2014) 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Det tredje steget i uppföljningsmodellen innebär att ledningsgruppen för 

prioriteringsarbetet sammanställer materialet från teamens redovisning och den 

gemensamma diskussionen på enheten. Sammanställningen ska innehålla de 

olika teamens resultat med analys och en sammanfattning för enheten inklusive 

analys. Detta utgör det underlag som kommer att diskuteras i ledningsgruppen 

för enheten. Sammanställningen ska ge svar på:  

 
- På vilken prioriteringsnivå ger man insatser till barn/unga?  

- Vad utförs/utförs inte av insatserna i ramverket?  

- Vad är det vi inte gör men bör göra av det som är högt rangordnat? 

- Vad gör vi för mycket av det som är lågt rangordnat? 

- Analys av utfallet. (Edin 2014) 

 

Andra synpunkter, än om följsamhet, som kommit fram kring 

prioriteringsmaterialet i denna arbetsprocess ska i första hand via 

metodstödjarna läggas till revideringsförslag alternativt diskuteras i styrgruppen. 

 

Den beskrivna kontinuerliga uppföljningen av prioriteringsarbetet innebär att 

man har tagit fram en återkommande verksamhetsövergripande implementering 

av prioriteringsarbetet (Edin 2014).  

 

 

2.4 Sammanställning av flera olika källor 

 

Att använda kombinationer av olika källor, såsom redan befintliga mätningar 

och sammanställningar, olika officiella statistiksammanställningar, 

verksamhetsstatistik av olika typ samt dialog med verksamheter, är också ett sätt 

att göra uppföljningar av följsamhet och som kan ske på t ex tjänstemannanivå 

inom ett landsting/region eller av någon extern part. Här visar vi ett exempel på 

en sådan uppföljning. 

  



24 

 

 

2.4.1 Sammanvägning av redan genomförda mätningar och kompletterande 

datainsamling 

Syftet med uppföljningen 

Landstinget i Östergötlands tidiga arbete med prioriteringar har beskrivits i 

Kapitel 2.2. Därefter fortsatta landstinget att arbeta med prioriteringsfrågor, fast 

med en något förändrad procedur. Landstingets ledningsstab gjorde år 2008 en 

uppföljning av graden av måluppfyllelse (genomförande) av prioriteringsarbetet, 

för de elva huvudområden som fick utökade resurser i Hälso- och 

sjukvårdsnämndens beslut i januari 2007; ”Syftet med hälso- och 

sjukvårdsnämndens uppföljning är att redovisa om resultatet blev som nämnden 

tänkt och beslutat.” (Landstinget i Östergötland 2008). 

 

Metod för uppföljningen 

Uppföljningen skedde genom en sammanvägning av olika redan genomförda 

mätningar och avtalsuppföljningar som fanns i landstinget, t ex 

väntetidsmätningar, verksamhetsspecifika mätningar. Dessa kompletterades med 

datainsamling via avtalsansvariga tjänstemäns dialog med verksamhetsansvariga 

chefer och via skriftliga redovisningar från centrumchefer och 

verksamhetschefer. Inom de elva huvudområdena (t ex ”Ungdomars hälsovård” 

eller ”Cancersjukdomar”) finns en eller flera särskilda satsningar (t ex ”ökat 

behov av canceroperationer av prostata”). För respektive satsning beskrivs kort 

vad satsningen avser och vilka resultat som uppnåtts och en värdering görs av 

hur målet har uppmåtts i form av stjärnor:  

 tre stjärnor ‒ målet har nåtts helt eller i huvudsak 

 två stjärnor ‒ satsningen har gjorts men målet har nåtts ”halvvägs”  

 en stjärna ‒ satsningen har påbörjats men resultaten är svårbedömda.  

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Ur uppföljningen fås information om vad verksamheterna har gjort för att nå de 

uppsatta målen och en värdering görs av i vilken mån verksamheternas arbete 

motsvarar det som nämnden beställde och i vilken grad målen har uppnåtts; 

”Uppföljningen ska också skapa ny kunskap och ge underlag för att ta ställning 

till förändrade uppdrag och prioriteringar samt vilka insatser som behöver 

korrigeras.” (Landstinget i Östergötland 2008).  
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3. UPPFATTNINGAR OM PRIORITERINGSPROCESSEN 
 

Uppföljningar som inriktar sig mot att ta reda på personalens uppfattningar om 

och upplevelser av en prioriteringsprocess kan ha flera olika fokus. De kan t ex 

handla om att ta reda på hur de ser på processen som den var/är planerad 

respektive hur de ser på hur processen har genomförts i praktiken. Oavsett fokus 

på uppföljningen kan det vara intressant att göra uppföljningar både bland dem 

som varit direkt involverade under prioriteringsarbetets gång liksom bland de 

medarbetare som inte varit direkt involverade i arbetet. 

 

De exempel vi tar upp här har använt sig av olika angreppssätt för sina 

uppföljningar: vissa har genomfört enkäter och/eller intervjuer (ibland bara den 

ena metoden och ibland båda metoderna kompletterande varandra), medan andra 

har arrangerat särskilda diskussionsdagar eller haft med en diskussionspunkt på 

möten som varit avsatta för att diskutera uppföljning av ett prioriteringsarbete. 

 

 

3.1 Intervjuer eller enkäter 

 

Intervjuer eller enkätundersökningar kan användas som metod för att göra en 

uppföljning efter en prioriteringsprocess, t ex för att undersöka uppfattningar om 

olika aspekter på processen. De kan också användas som en kombinerad 

mätning både före och efter en prioriteringsprocess för att exempelvis mäta om 

en förändring i uppfattningar skett i något avseende. Uppföljningar kan också 

genomföras löpande i takt med att prioriteringsarbetet fortskrider för att mäta 

uppfattningar och upplevelser av olika steg i prioriteringsarbetet. Anledningen 

till det senare upplägget kan vara att man önskar studera deltagarnas uppfattning 

av processen utan att den färgas av det beslut som sedan tas. Hypotesen är då att 

ett resultat som upplevs som ”negativt” kan leda till mer negativa föreställningar 

om processen och vise versa. 

 

I detta avsnitt redovisar vi fyra exempel med olika upplägg på uppföljningar av 

personalens uppfattningar/upplevelser om prioriteringsprocessen: 

 upprepade enkäter under pågående prioriteringsarbete 

 upprepade intervjuer under pågående prioriteringsarbete 

 enkäter efter avslutat prioriteringsarbete 

 intervjuer efter avslutat prioriteringsarbete. 

 

Två exempel är hämtade från Västerbottens läns landsting, ett från Landstinget 

Västmanland och tre från Landstinget i Östergötlands län. Samtliga är 

uppföljningar gjorda på landstingsnivå.  
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3.1.1 Upprepade enkäter under pågående prioriteringsarbete 

Syftet med uppföljningen  

Parallellt med att Västerbottens läns landsting genomförde sitt 

prioriteringsarbete år 2008 (beskrivet i Kapitel 2.2) följde processledningen via 

upprepade enkäter personalens erfarenheter och uppfattningar om processen 

(Waldau 2009, Waldau, Lindholm och Weichel 2010). Uppföljningens syfte var 

framför allt att bidra med kunskap till landstingets fortsatta utveckling av 

processen.  

 

Metod för uppföljningen 

Enkäter skickades ut via e-post vid tre tillfällen under processen för att täcka in 

processens olika delar (Västerbottens läns landsting 2008): 

 

1. Erfarenheter av prioriteringen inom respektive verksamhet (den första fasen). 

 Utskick efter den första fasen, då verksamhetsvisa prioriteringsförslag 

tagits fram, till 225 personer: verksamhetschefer, stabschefer och läkare 

med ledningsansvar.  

 Frågorna berörde: information och kommunikation (anvisningar), syfte 

(kännedom och acceptans), metodik (vilken, metod, kännedom om den 

och dess användbarhet), den egna arbetsprocessen (tidsåtgång, tidplan, 

kvalitén i arbetet och graden av delaktighet), stödorganisation 

(metodstödjare, controllers, personalspecialister), kunskapsunderlag (vilka 

användes) och resultatet som helhet av den första fasen (öppen fråga). 

 

2. Erfarenheter av prioriteringen mellan olika verksamheter (den andra fasen). 

 Utskick efter den andra fasen till 91 personer: verksamhetschefer 

(mestadels) från alla verksamhetsområden (primärvård, övrig närsjukvård, 

diagnostik och medicinsk service, specialiserad sjukhusvård, tandvård, 

handikappverksamhet, allmän service, regional utveckling/kultur och 

administration).  

 Frågorna berörde: syfte och uppdrag (acceptans och underlag), 

arbetsprocess (tidplan, arbetsformer, process, öppenhet kring underlag och 

diskussion, granskningsledarens och administratörens roller), innehåll 

(etiska perspektiv och genusperspektiv), metodik (svårighetsgrad i arbetet 

och metodens lämplighet) och resultat som helhet av den andra (acceptans 

i form av hur genomarbetat och hur genomförbart, nya upptäckter samt 

syn på framtida processer). 
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3. Uppfattningen om hela prioriteringsprocessen och dess resultat. 

 Utskick efter det politiska beslutet till samtliga deltagare: landstingets 

tjänstemannaledning, verksamhetschefer och övriga deltagare samt 

politiker.  

 Frågorna handlade om hur man såg på arbetsprocessen (upplägg, tidplan, 

kvalitet, information), resultatet som helhet (acceptans) och för den egna 

verksamhetens del samt om lärdomar för egen del och för landstingets del. 

 

Förutom dessa tre enkäter skickades även en enkät ut till personer som fungerat 

som stödpersoner under processen (t ex metodstödjare eller administratör) i syfte 

att utvärdera hur de upplevde sin roll i processen och deras uppfattningar om 

processen som den var planerad (Västerbottens läns landsting 2008). 

 

Dessutom, för att följa upp hur kommunikationen fungerat under 

prioriteringsprocessen skickades även en enkät ut till ett slumpvis urval av 

”övriga” medarbetare i landstinget, som inte varit direkt involverade i arbetet. 

Cirka 200 enkäter skickades ut efter det politiska beslutet till ett representativt 

urval av avdelningschefer, olika yrkeskategorier och verksamhetsområden 

utöver deltagare i den första och andra fasen. Frågorna i denna enkät berörde: 

syftet (kännedom om prioriteringsarbetet och acceptans för öppet 

prioriteringsarbete i allmänhet), den egna delaktigheten, kännedom om metoden 

och dess lämplighet, kännedom om bakgrunden till inprioriteringarna, om det 

politiska beslutet och om resultatet som helhet för den egna enheten, bedömning 

av resultatets konsekvenser samt en sammanfattande bedömning av landstingets 

prioriteringsarbete (öppen fråga). (Västerbottens läns landsting 2008) 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen  

Processledningens sammanvägda bedömning var att prioriteringsprocessen var 

framgångsrik och att syftet att skapa en kompletterande ekonomisk strategi 

fullföljdes. En lärdom från uppföljningen var att prioriteringsprocessens 

grundläggande struktur fungerade väl och visade också att det fanns ett stöd hos 

personalen för att upprepa prioriteringsarbetet samt vilka förfiningar av 

processen i olika avseenden som borde göras. Förbättringsförslagen 

sammanställdes och redovisas även i rapporten som beskriver hur 

prioriteringsarbetet och uppföljningen gick till samt resultaten av 

enkätundersökningarna (Waldau 2009). 

 

3.1.2 Löpande intervjuer under ett prioriteringsarbete 

Syftet med uppföljningen 

Parallellt med att prioriteringsprocessen pågick i Västerbottens läns landsting 

genomfördes även en uppföljning av arbetet genom intervjuer. Uppföljningen 

gjordes av Prioriteringscentrum på uppdrag av landstinget (Broqvist m fl 2009).   



28 

 

 

Denna uppföljning syftade till att beskriva och analysera variationer i 

uppfattningar om prioriteringsarbetets genomförande hos de som deltagit i 

prioriteringsarbetet.11  

 

Metod för uppföljningen 

Tre intervjuomgångar genomfördes med totalt 41 personer: 

 efter att prioriteringen inom respektive verksamhet genomförts 

 efter att prioriteringen mellan olika verksamheter genomförts 

 efter att landstingsstyrelsen fattat sitt prioriteringsbeslut.  

 

Både verksamhetschefer, tjänstemän och politiker ingick i det strategiska 

urvalet, där urvalet grundade sig på några korta frågor om inställningen till 

prioriteringsarbetet, med målet att fånga upp olika uppfattningar. 

Intervjuundersökningen fokuserade på hur deltagarna såg på: syfte och motiv för 

arbetet, genomförandet av prioriteringsarbetet i de olika faserna och dess 

beslutsunderlag, användbarheten av den nationella modellen för vertikala 

prioriteringar, ansvar och roller, inprioriteringar samt intern och extern öppenhet 

och information. Intervjuerna följde i förväg upprättade intervjuguider. 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Ett av skälen för denna studie var att det fanns moment i landstingets arbete som 

var helt nya eller genomförda på ett annat sätt än tidigare prioriteringsarbeten i 

landet och att det därför kunde finns lärdomar att dra från processen i 

Västerbotten som kunde användas såväl internt i landstinget som av andra 

huvudmän. Resultatet av studien finns redovisat i en rapport, där det även 

framgår mer i detalj hur intervjuerna genomfördes (Broqvist m fl 2009). 

 

3.1.3 Enkäter efter avslutat prioriteringsarbete 

Syftet med uppföljningen 

I början av år 2010 gav landstingsdirektören i Landstinget Västmanland i 

uppdrag åt Prioriteringscentrum att genomföra en uppföljning av det pågående 

prioriteringsarbetet (beskrivet i Kapitel 2.2). Syftet med uppföljningen var i 

första hand att bidra till landstingets interna lärande och utvecklingsarbete 

(Östling m fl 2010). 

 

Metod för uppföljningen 

Uppföljningen genomfördes via enkäter, per post, till olika grupper av 

medarbetare i landstinget tre månader efter Landstingsstyrelsens 

prioriteringsbeslut. Syftet var att fånga erfarenheter och synpunkter från de olika 

arbetsstegen i processen.   

                                                 
11 Som ett komplement till dessa intervjuer genomfördes även en observationsstudie i en av arbetsgrupperna för 

prioriteringar mellan olika verksamheter (den andra fasen). 
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Enkätundersökningen omfattade sammantaget 471 personer: politiker i 

landstingsstyrelsen inklusive ersättare och utskottsordföranden, 

koncernledningen, verksamhetschefer och medarbetare. 

 

Frågorna i enkäterna var i huvudsak detsamma för de olika grupperna, men med 

några specifika frågor till respektive grupp (Östling m fl 2010). Enkäterna tog 

upp frågor om:  

 

 hur man såg på prioriteringsarbetet som helhet (var prioriteringsarbetet 

motiverat, var sättet det bedrevs på ändamålsenligt, fick man tillräckligt med 

information under arbetets gång, vad man ansåg varit mest värdefullt 

respektive negativt med prioriteringsarbetet som helhet och var det lämpligt 

att tillsammans bedöma medicinska och icke-medicinska verksamheter) 

 

 det egna deltagandet (om uppgiften var tydliggjord och om den gick att 

genomföra, kvalitén och formen på underlagsmaterialet samt om de gick att 

påverka och om man kunde skapa sig en helhetsbild av dem, om man haft 

lämpliga stödresurser under arbetet, att ge och få återkoppling på de vertikala 

rangordningslistorna samt om man upplevde att det fanns möjlighet att 

påverka det gemensamma resultatet) 
 

 det politiska beslutsfattandet (om beslutet vilar på en säkrare grund jämfört 

med tidigare och om processen gav utrymme för politiska bedömningar i 

rimlig omfattning) 

 

 dialog och öppenhet (fanns det tillräckligt med utrymme för dialog mellan 

verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän och om klimatet dem 

emellan var förtroendeingivande, om det skapats en ökad öppenhet internt 

respektive externt och om man trodde att det politiska beslutet var begripligt 

för medborgarna) 

 

 synen på eventuellt framtida prioriteringsarbete (bör det upprepas och ska i 

så fall några modifieringar göras, vilken roll skall politiker ha och skulle man 

personligen vilja delta igen).  

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Genom uppföljningen kunde projektledningen fånga upp idéer till 

vidareutveckling av ett eventuellt fortsatt prioriteringsarbete i landstinget. 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningen varierade stort mellan grupperna och 

var lägst bland landstingets medarbetare som inte varit personligen involverade i 

arbetet. Resultaten från uppföljningen finns presenterade i en rapport 

(Östling m fl 2010). 
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3.1.4 Intervjuer efter avslutat prioriteringsarbete 

Exempel på uppföljningar genom intervjuer efter det att ett prioriteringsarbete 

har genomförts är tre uppföljningar från olika år hämtade från långvarigt 

prioriteringsarbete i Landstinget i Östergötland12. Detta har möjliggjort 

jämförelser och ett lärande över tid, såväl internt i landstinget som för andra 

huvudmän. Samtliga är genomförda av utomstående personer 

(Prioriteringscentrum).  

 

Respektive uppföljning fokuserar på uppfattningar/upplevelser av: 

 den polisiska beslutsprocessen i prioriteringsprocessen 

 prioriteringsprocessens genomförande och dess utveckling över tid 

 prioriteringsprocessens genomförande. 

 

Så gick prioriteringsarbetet till ‒ exempel I 

Det första exemplet är en uppföljning av Landstinget i Östergötlands 

prioriteringsarbete år 2003 (Bäckman m fl 2004), vilket har beskrivits i tidigare 

kapitel.  

 

Syftet med uppföljningen 

Via individuella intervjuer gjordes en studie av den politiska beslutsprocessen 

vid 2003 års prioriteringsarbete, med huvudsakligt fokus på om den politiska 

beslutsprocessen kan uppfattas som rättvis och legitim (rimlig och accepterad av 

flertalet), enligt ett internationellt känt ramverk13, men även på deltagarnas 

upplevelser av arbetet och medborgarnas uppfattningar om arbetet (Bäckman 

m fl 2004).  

 

Metod för uppföljningen 

Politiker, tjänstemän och verksamhetschefer intervjuades (totalt 13 personer). 

Frågorna med fokus på den politiska beslutsprocessen handlade t ex om: hur såg 

beslutsprocessen ut och är den att betrakta som öppen, vilka aktörer deltog i 

besluten, hur resonerade politikerna för att komma fram till besluten, vad fanns 

det för hinder för öppna prioriteringar och vad fanns det för framgångsfaktorer. 

Andra frågor som handlade om deltagarnas uppfattningar om processen, 

handlade bl a om: hur man såg på den information och det stöd som getts under 

processen, hur man såg på intern och extern öppenhet, om arbetet fungerat bra 

och om man ville förändra något i proceduren samt om processen motsvarade de 

förväntningar man hade.   

                                                 
12 Som komplement till alla de tre beskrivna intervjustudierna genomfördes även observationer under 

processernas gång samt sammanställning av information från olika typer av dokument som rörde processerna. 
13 Uppföljningens frågor byggde på ramverket ”Accountability for Reasonableness” (A4R) beskrivet av Daniels 

och Sabin (1997) i kombination med en föreslagen modell med komponenter som kan ha betydelse för att 

prioriteringsbeslut ska uppfattas som rättvisa och legitima ”The Diamond Model for priority setting” beskriven 

av Gibson (2002) samt Bales undersökningsschema för att klassificera beteende i små grupper som sysslar med 

problemlösning beskrivet av Swedner (1961). 
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Lärdomar/följder av uppföljningen  

Uppföljningen visade att proceduren för prioriteringar som fanns i landstinget 

hade fungerat relativt väl, men att det även fanns brister, samt att 

beslutsprocessen på flera punkter uppfyllde villkoren för att en beslutsprocess 

ska uppfattas som rättvis och legitim men att ett par villkor var dåligt 

bearbetade. Denna uppföljning avrapporterades bl a med en rapport, i vilken 

författarna pekar på förbättringsområden för kommande prioriteringsprocesser i 

landstinget (Bäckman m fl 2004). 

 

Så gick prioriteringsarbetet till ‒ exempel II 

Efter det första inledande landstingsövergripande prioriteringsarbetet i 

Landstinget i Östergötland fortsatte arbetet med prioriteringsfrågor i landstinget. 

Formerna för landstingets arbete har dock ändrats över tiden (Bäckman m fl 

2008, Bäckman 2013, Landstinget i Östergötland 2011a). På senare år har 

verksamhetschefer under benämningen ”Resursfördelningsprocessen” 

uppmanats att rangordna förslag på vad de bedömer vara angelägna resursbehov 

för nya behov och åtgärder som kräver utökade resurser. Vid 2006 års 

prioriteringsarbete tog verksamhetsföreträdare fram rangordningslistor och 

politikerna fattade ett beslut som innebar att utöka resurserna inom elva 

huvudområden. 

 

Syftet med uppföljningen 

Syftet med den efterföljande uppföljningen som gjordes var dels att studera 

2006 års procedur (hur den gått till och vad de som deltagit i arbetet ansåg om 

proceduren) och dels att belysa eventuella skillnader i hur prioriteringar har 

gjorts över åren 2003-2006 och hur de som deltagit i arbetet uppfattade dessa 

(Bäckman m fl 2008).  

 

Metod för uppföljningen 

Intervjuer gjordes med totalt 15 personer (politiker, tjänstemän och 

verksamhetschefer). Fokus vid intervjuerna var på om det skett några 

förändringar i målsättningar, procedur och praktiskt arbete under tidsperioden, 

samt på deltagarnas upplevelser, förväntningar, resonemang och syn på 

rollfördelning och på öppenhet.  

 

Lärdomar/följder av uppföljningen  

Även denna uppföljning finns redovisad i en rapport (Bäckman m fl 2008). En 

lärdom som drogs var att politiska prioriteringar inte bör vare sig beskrivas eller 

bedrivas utifrån en generell mall, utan mer troligt måste ske på olika sätt 

anpassade efter den rådande situationen, men att öppenheten i processen kräver 

ett visst mått av systematik för att det ska vara möjligt att motivera sina beslut 

på ett trovärdigt sätt.   
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I studien identifierades ett antal moment som återkommer i prioriteringsarbetet 

samt konstaterades att dessa moment eller faser sker med olika grad av 

medvetenhet och systematik. En följd av resultatet från uppföljningen var att en 

modell togs fram för att på ett lämpligt sätt att karaktärisera en procedur för 

politiska prioriteringar genom att resonera utifrån sex olika faser.  

 

Så gick prioriteringsarbetet till ‒ exempel III 

Landstinget i Östergötland fortsatte efterföljande år att arbeta med 

prioriteringsfrågor, om än i en annan form. I Östergötlands process under år 

2012 diskuterade representanter för olika verksamheter de förslag på angelägna 

resursbehov som de själva tagit fram, tillsammans gruppvis under två heldagar 

(kallat Resursfördelningskonferens). Respektive grupp rangordnade förslagen 

och slutligen togs ett förslag fram som var gemensamt för hela landstinget. Detta 

förslag omfattande 14 objekt och som lämnades över till Landstingsdirektören. 

Tjänstemännen gick sedan igenom förslagen på den landstingsövergripande 

rangordningslistan, varefter politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 

beslut om resurstillskott i samband med den ordinarie budgetprocessen om 62 

miljoner kronor. (Bäckman 2013, Garpenby och Bäckman 2016) 

 

Syftet med uppföljningen 

Syftet med den uppföljning som gjordes av detta prioriteringsarbete var att dels 

fånga några av deltagarnas erfarenheter och synpunkter på processen och föra 

tillbaka dessa till landstingsledningen och dels att beskriva för andra hur 

landstingets resursfördelningsprocess 2012 gick till (Bäckman 2013). Ett motiv 

var att denna prioriteringsprocess skiljer sig åt i tillvägagångssätt jämfört med 

landstingets första prioriteringsprocess som genomfördes 2003.  

 

Metod för uppföljningen 

Intervjuer gjordes med tio personer (politiker, tjänstemän och 

verksamhetschefer). Övergripande frågeställningar i uppföljningen var: 

 Hur såg uppdraget ut och vilka förväntningar fanns hos deltagarna? 

 Hur såg arbetsmodellen och tidplanen ut? 

 Hur genomfördes arbetet i dess olika steg? 

 Hur ser deltagarna på dialogen ‒ öppenhet och information ‒ i arbetet? 

 Vilka erfarenheter och reflektioner kring processen finns os deltagarna? 

 

Vid intervjuerna diskuterades också ämnen som t ex om förväntningar uppfyllts, 

vad man ansåg hade fungerat bra och mindre bra, vilka lärdomar man dragit och 

idéer om hur framtida resursfördelningsprocesser kunde utformas. 
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Lärdomar/följder av uppföljningen  

Studien av landstingets arbete visade att man kan omvandla tidigare erfarenheter 

och metoder till ett arbetssätt som passar för ledningens rådande 

verksamhetsstyrning. Ett viktigt resultat var att de som intervjuades ville att 

landstinget skulle upprepa processen. De gav även olika förslag till förändringar. 

De uppfattningar och erfarenheter som de intervjuade uttryckte vid 

uppföljningen gavs som återkoppling till landstingsledningen och 

verksamhetschefer. De kan dock även ge inspiration till andra landsting som står 

i beredskap att utveckla procedurer för prioriteringsarbete. Även denna 

uppföljning finns presenterad i en rapport (Bäckman 2013).  

 

 

3.2 Interna möten 

 

Ett sätt att arbeta med uppföljning av ett prioriteringsarbete kan vara att en 

verksamhet avsätter vissa möten (ibland hela dagar) till enbart denna diskussion 

för att kunna koncentrera sig och arbeta igenom sina frågeställningar. Vi ger ett 

exempel på hur en verksamhet i Stockholms läns landsting använt sig av detta 

tillvägagångssätt. 

 

3.2.1 Conversation café 

Metod för uppföljningen 

Som ett komplement till annan typ av uppföljning har Habilitering och Hälsa i 

Stockholms läns landsting (se en beskrivning av deras prioriteringsarbete i 

Kapitel 2.1) använt sig av en metod kallad ”Conversation Café” för att följa upp 

uppfattningar och upplevelser hos personalen av deras prioriteringsarbete. 

Metoden innebär i korthet att medarbetare samlas i mindre grupper för att 

diskutera ett ämne. Under cirka en minut var får varje person i gruppen yttra sig, 

vilket sedan upprepas en andra omgång så att alla fått yttra sig två gånger. 

Därefter öppnar man upp för konversation i gruppen. Alla yttranden 

dokumenteras, sammanställs och visas därefter för all personal. Se fotnot för 

fördjupad information om denna metod 14. 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Upplevelsen hos projektledningen var att detta var en bra metod för att få fram 

vad alla deltagarna tycker och för att säkerställa att få in synpunkter från alla 

medarbetare, för att kunna arbeta vidare med implementering och revidering av 

prioriteringarna, men också för att kunna förfina framtida prioriteringsprocesser. 

(Bjernerup Tinglöv 2014b, Bjernerup Tinglöv 2014d).   

                                                 
14 Läs mer om denna metod på: http://www.conversationcafe.org  
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4. KÄNNEDOM OCH UPPFATTNINGAR OM SAMSYN OM 
PRIORITERINGAR 
 

Vissa prioriteringsarbeten har som primärt syfte att skapa en ökad kunskap och 

samsyn om prioriteringar och dess grunder hos medarbetarna i en verksamhet. 

Bakgrunden kan vara en upplevelse av att vården är ojämlik i bemärkelsen att 

för vissa hälsotillstånd kan den åtgärd som erbjuds patienten variera mellan 

olika vårdgivare. Att följa upp hur stor kännedomen är om prioriteringar och i 

vilken grad samsyn råder bland personalen före och efter ett prioriteringsarbete 

kan då vara motiverat. 

 

 

4.1 Enkäter 
 

4.1.1 Enkäter före och efter ett prioriteringsarbete 

Som exempel på uppföljningar som bygger på före-efter undersökningar 

presenterar vi här två olika exempel (Edin m fl 2011). Båda gäller uppföljningar 

av prioriteringsarbeten i tvärprofessionella team inom habiliteringsverksamhet, 

som skiljer sig åt i storlek. Den ena är en enhet med cirka 40 medarbetare i 

Landstinget i Östergötland (Habiliteringen i östra länsdelen), den andra en 

verksamhet bestående av 12 enheter utspridda på en hel region, Region Skåne 

(Barn- och ungdomshabiliteringen vid Habilitering & Hjälpmedel), med cirka 

390 medarbetare (vars prioriteringsarberte har beskrivits i tidigare kapitel).  

 

Syftet med prioriteringsarbetet 

I båda verksamheterna var målet med prioriteringsarbetet att skapa samsyn om 

prioriteringar och dess grunder i teamen. I den mindre verksamheten (i 

Östergötland) var teamen relativt nybildade och s k teambuildning var därför ett 

viktigt delmål. 

 

Så gick prioriteringsarbetet till  

I den mindre verksamheten (i Östergötland) deltog all personal i 

prioriteringsarbetet, i den stora (i Skåne) utsågs speciella arbetsgrupper och 

övriga personal hölls informerad och engagerad på andra sätt. Bägge 

prioriteringsarbetena pågick under ett års tid. I korthet skedde arbetet genom att 

teamen identifierade de tillstånd och åtgärder som ingick i deras verksamhet och 

arbetade med dem enligt den nationella modellen för öppna prioriteringar. 

Granskningar av materialet skedde sedan mellan arbetsgrupperna, varefter de 

gemensamma rangordningslistorna fastställdes. (Edin m fl 2011) 
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Syftet med uppföljningen 

Syftet med uppföljningarna i båda verksamheterna var att studera i vilken grad 

förändring skett vad det gäller: 

 kännedom om vilka tillstånd och åtgärder det egna teamet arbetade med 

 kännedom om kollegors prioriteringar och grunderna för dessa 

 samsyn inom teamet när det gällde prioriteringar och grunderna för dessa 

 öppenhet i teamets prioriteringar. 
 

Metod för uppföljningen 

Eftersom det inte fanns en uttalad målnivå för när samsynen kunde anses 

tillräckligt bra så gjordes istället en mätning före respektive efter 

prioriteringsarbetet för att studera om det blev någon förändring i och med 

arbetet. Samma enkäter användes i båda verksamheterna. En första enkät 

bestående av 14 påståenden med bundna svarsalternativ delades ut innan en 

första introduktionsföreläsning till prioriteringsarbetet genomfördes.  

 

Ett exempel på hur ett påstående om kännedom var formulerat är följande: 

 Jag känner mig väl insatt i hur andra teammedlemmar resonerar om 

prioriteringar. 

 Jag kan med lätthet redogöra för vilka åtgärder/insatser som teamets 

medlemmar jobbar med. 

 Av de åtgärder/insatser som teamets medlemmar arbetar med vet jag vilka 

som ger stor respektive liten nytta för patienten/brukaren. 

 

Andra påståenden om kännedom handlade om svårighetsgrad, 

kostnadseffektivitet, fakta/erfarenhetsbaserad kunskap som grund för 

prioriteringar och extern kännedom om prioriteringar.  

 

Påståenden som rörde vilken samsyn som rådde i verksamheterna var t ex: 

 Jag tycker att mitt team har en samsyn i hur vi bör prioritera olika tillstånd 

och åtgärder/insatser. 

 Jag tycker att mitt team har en samsyn i vilka tillstånd som har stor 

respektive liten svårighetsgrad. 

 

Övriga påståenden om samsyn gällde patientnytta och kostnadseffektivitet. 

 

Samma enkät delades ut igen i nära anslutning till att teamen/arbetsgrupperna 

fastställt sina rangordningslistor. I Region Skåne hade några frågor adderats till 

enkäten för att kunna identifiera olika subgrupper i personalen. På så sätt kunde 

de se om det fanns en skillnad när det gäller hur samsynen påverkats mellan de 

mest involverade i prioriteringsarbetet, de som mer var referenspersoner och 

som inte alls deltagit i arbetet.   
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Lärdomar/följder av uppföljningen 

Enkäterna besvarades individuellt och anonymt. Resultatet analyserades med 

andra ord endast på gruppnivå och inga attitydförändring på individnivå har 

varit möjligt att studera. Genom den här typen av före-efter-mätning kunde 

verksamheterna få kunskap om hur samsynen om teamets prioriteringar 

förändrats, liksom om hur mycket kunskapen om varandras prioriteringar ökat. 

Målet med en ökad samsyn ansågs väl uppfyllt, medan fortsatt utvecklingsarbete 

bedömdes motiverat kring hur prioriteringar skulle kommuniceras externt. De 

båda verksamheternas prioriteringsarbete och uppföljningen presenteras i en 

gemensam rapport. (Edin m fl 2011) 
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5. PATIENTERS/BRUKARES UPPFATTNINGAR 
 

En uppföljning av patienters/brukares uppfattningar om prioriteringar kan 

handla om hur prioriteringsbeslut påverkar t ex tillgång till vårdåtgärder eller om 

de har kännedom om ett fattat beslut om prioriteringar, t ex om 

utbudsbegränsningar. Det kan också vara en uppföljning som fokuserar på 

patienters/brukares kännedom om vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

vilken vårdåtgärd de erbjuds. 

 

 

5.1 Enkäter 
 

Vi ger här ett exempel på en uppföljning av patienters/brukares 

uppfattningar/upplevelser av ett beslutsstöd för hjälpmedelsförskrivning. 

 

5.1.1 Enkäter före och efter införande av ett beslutsstöd 

Syftet med prioriteringsarbetet 

Inom verksamheten Hälsa och Habilitering i Landstinget i Uppsala län 

genomfördes under år 2011 ett projekt för att utarbeta riktlinjer och beslutsstöd 

för en behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning, ”Riktlinjer och beslutsstöd för 

behovsanpassad hjälpmedelsförskrivning”. Syftet med beslutsstödet var att 

skapa mer jämlika prioriteringar oberoende av vilken förskrivare 

patienten/brukaren möter. (Winberg 2012, Winberg m fl 2014) 

 

Så gick prioriteringsarbetet till 

Ett beslutsstöd till hjälpmedelsförskrivare utarbetades för att vara en hjälp för att 

bedöma individuella behov och att kunna göra prioriteringar på individnivå. 

Beslutsstödet byggde på riksdagens etiska principer och riktlinjer för 

prioriteringar och följde den nationella modellen för öppna prioriteringar. I 

arbetet ingick att ta fram en hjälpmedelspolicy och allmänna riktlinjer som var 

politiskt beslutade. 

 

Syftet med uppföljningen 

Både före och efter beslutsstödets införande genomfördes enkätundersökningar, 

med syftet ”att skapa underlag för att kunna utvärdera projektets effektmål” 

(Winberg 2012).   
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De förväntade effekterna av projektet var: 

 ”att det finns bättre, tydligare och mer lättåtkomlig information om riktlinjer 

för hjälpmedelsförskrivning 

 att delaktigheten i förskrivningsprocessen har ökat hos hjälpmedelsanvändare 

 att kostnadsmedvetenheten hos förskrivare har ökat 

 att förskrivare bedömer hjälpmedelsbehovet på ett mer likartat sätt.” 

(Winberg 2012)  

 

Syftet med den första enkätundersökningen, innan beslutstödet infördes, var att 

undersöka vad brukare av förvaltningens hjälpmedel samt olika personalgrupper 

involverade i förskrivningsprocessen tyckte om olika områden som definierats 

viktiga för projektet: Information, Delaktighet, Effekt/nytta, 

Kostnadsmedvetenhet och Säkerhet i bedömning.  

 

Den andra enkätundersökningen genomfördes efter att projektet avslutats och de 

nya riktlinjerna samt arbetssättet med beslutsstöd för prioriteringar på 

individnivå använts under en tid. Syftet var att jämföra den andra enkätens 

resultat med resultaten från den första enkäten för att mäta förändringar för de 

förväntade effektmålen. (Winberg 2012) 

 

Metod för uppföljningen 

Enkäterna skapades i ett webbaserat verktyg. Den första enkäten, före 

beslutsstödet infördes, skickades ut till tre olika grupper: hjälpmedelsanvändare, 

förskrivare och konsulenter/tekniker. Hjälpmedelsanvändare (100 personer) fick 

enkäten (40 frågor) i pappersform medan förskrivare (121 personer) och 

konsulenter/tekniker (26 personer) fick enkäten (45 respektive 22 frågor) i 

elektronisk form. Frågorna i enkäten till personal var konstruerade med en 

inledande fras som sedan fortsatte med olika frågor och en skala för svaren, se 

exempel i Figur 3. 

 

 

I vilken utsträckning känner du till 7 6 5 4 3 2 1 Ej aktuellt 

 hur det går till att få låna ett hjälpmedel från landstinget?          

 landstingets regler och riktlinjer för att låna hjälpmedel?          
 
7 = i mycket stor utsträckning, 6 = i stor utsträckning, 5 = i ganska stor utsträckning, 4= i viss 
utsträckning, 3 = i liten utsträckning, 2 = i mycket liten utsträckning, 1 = inte alls. 

Figur 3. Exempel på fråga till hjälpmedelsförskrivare (Winberg 2012). 
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Enkäten till hjälpmedelsanvändare prövades innan utskick på en äldre person. 

Då denne upplevde att det var svårt att förstå att den inledande frasen gällde för 

alla efterföljande frågor, konstruerades enkäten till hjälpmedelsanvändare om, så 

att frågorna med respektive svarsalternativ ställdes en i taget, se exempel i 

Figur 4.  

 

 

Behöver du veta vart man vänder sig när man behöver låna ett hjälpmedel? 
 7 Ja, i mycket stor utsträckning 
 6 Ja, i stor utsträckning 
 5 Ja, i ganska stor utsträckning 
 4 Ja, i viss utsträckning 
 3 Ja, i liten utsträckning 
 2 Ja, i mycket liten utsträckning 
 1 Nej, inte alls 
 0 Ej aktuellt 

Figur 4. Exempel på fråga till hjälpmedelsanvändare (Winberg 2012). 

 

 

För de frågor som var gemensamma för både hjälpmedelsanvändare, förskrivare 

och konsulenter/tekniker jämfördes svaren mellan grupperna (genom att jämföra 

procentuella andelar svar), inom de identifierade frågeområdena: 

 Information (alla undersökningsgrupper) 

 Delaktighet (hjälpmedelsanvändare och förskrivare) 

 Effekt/nytta (hjälpmedelsanvändare och förskrivare) 

 Kostnadsmedvetenhet (förskrivare) 

 Säkerhet i bedömning (förskrivare). 

 

Efter projektets avslutande och beslutsstödets införande genomfördes ytterligare 

en enkätomgång år 2014, till samma målgrupper. Denna omgång innehöll något 

färre frågor, då några av de ursprungliga inte var relevanta. Ett exempel på en 

fråga som ställdes ges i Figur 5.  

  



40 

 

 

Har du, när ditt behov av att få låna hjälpmedel bedömts, informerats om på vilka 
grunder du fått/ej fått låna hjälpmedel? 
 7 Ja, i mycket stor utsträckning 
 6 Ja, i stor utsträckning 
 5 Ja, Ja, i ganska stor utsträckning 
 4 Ja, i viss utsträckning 
 3 Ja, i liten utsträckning 
 2 Ja, i mycket liten utsträckning 
 1 Nej, inte alls 
 0 Ej aktuellt 

Figur 5. Exempel på fråga till hjälpmedelsanvändare (Hälsa och Habilitering 2014). 

 

 

Lärdomar/följder av uppföljningen 

Syftet med den andra enkäten var att jämföra resultaten med resultaten från den 

första enkäten för att mäta de förväntade effektmålen. Analys och av svaren från 

denna omgång och jämförelser med svaren på den första enkäten (för att studera 

förändringar) har i skrivande stund ej avslutats. (Winberg 2016) 
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6. DISKUSSION 
 

I denna rapport har vi presenterat en exempelsamling på några olika typer av 

uppföljningar av prioriteringsarbeten som vi känner till. Dessa uppföljningar har 

olika fokus och de har genomförts på olika sätt. Det är exempel på uppföljningar 

av stora prioriteringsarbeten på landstingsövergripande nivå och på 

prioriteringsarbeten inom olika typer av verksamheter inom landsting/regioner. 

Vissa uppföljningar är genomförda av personer som själva haft en tydlig roll i 

eller ansvarat för prioriteringsarbetet, medan andra är genomförda av 

utomstående personer. Båda sätten har sina fördelar. Att personer som finns 

inom den aktuella organisationen som studeras genomför uppföljningen har 

fördelar som t ex en förståelse av verksamhetens komplexitet och dess 

omgivande sammanhang och ofta med en tydlig bild av vad det är man önskar 

följa upp och varför, medan en utomstående utvärderare är mer fri och kan se på 

prioriteringsarbetet och dess uppföljning mer generellt och mer oberoende. 

Vissa uppföljningar har gjorts en gång (tvärsnittsstudier), medan andra har 

genomförts löpande vid upprepade tillfällen (longitudinella studier).  

 

De olika metoder för uppföljning som vi tagit upp i denna rapport är: 

 via journalsystem, bokningssystem eller databaser 

 via sammanställning av flera olika källor 

 via interna möten 

 via intervjuer, uppföljningssamtal eller enkäter. 

 

Uppföljning via journalsystem, bokningssystem eller databaser har exempel 

hämtade från både landstings-/regionnivå och verksamhetsnivå. De har handlat 

om följsamhet till beslut om prioriteringar/ransoneringar (om de prioriteringar 

som är beslutade genomförs) och om användningsgrad av prioriteringsordning 

som beslutsstöd i klinisk vardag. Uppföljningarna uppgavs ha skapat nya 

möjligheter till diskussioner t ex om följsamhet till beslut och 

prioriteringsordningar, begrepp och formuleringar i dokument och program och 

gett idéer till vilket utvecklingsarbete som skall bedrivas. Vi kan konstatera att 

denna metod ger en uppföljning och en användning direkt kopplad till klinisk 

vardag med möjlighet att genomföras löpande utan allt för mycket extraarbete.  

 

Uppföljning via sammanställning av flera olika källor har i vårt exempel 

genomförts på landstings-/regionnivå med syftet att mäta måluppfyllelse på 

verksamhetsnivå, d v s att följa upp om resultatet av ett politiskt beslut om 

utökade resurser blev som det var tänkt.   
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Genom att hämta information och ställa samman data från flera olika källor, t ex 

befintliga mätningar eller olika typer av verksamhetsstatistik, olika typer av 

rapporter, nationella/lokala register, har man fått information om hur ett 

resurstillskott har använts och vad verksamheterna har genomfört för att nå de 

uppsatta målen. Uppföljningen gav underlag för att ta ställning till förändrade 

uppdrag och prioriteringar. Att ställa samman olika typer av information kan 

sammantaget ge en ny kunskap som enskild information i sig kanske inte ger. 

 

Uppföljning via diskussioner på interna möten, med exempel hämtade från 

verksamhetsnivå inom olika landsting/regioner, har varit ett tillvägagångsätt för 

att på ett tydligt sätt avsätta tid för att diskutera uppföljning och dess resultat 

inom verksamheterna samt ett sätt att få med synpunkter från många 

medarbetare och kunna diskutera dem tillsammans i gruppen och analysera 

utfallet. En fördel vi ser med detta arbetssätt är att ledningen signalerar att 

medarbetarnas synpunkter och den gemensamma diskussionen är viktig, att det 

kan bidra till ökad delaktighet och engagemang i prioriteringar och att det ger 

möjligheter att kunna koncentrera sig och arbeta igenom sina frågeställningar 

ordentligt. 

 

Uppföljning via intervjuer eller uppföljningssamtal ger vi flera exempel på från 

landstings-/regionnivå, där uppföljningarna genomförts efter ett avslutat 

prioriteringsarbete. Intervjuundersökningarna, som varit omfattande i antal 

frågor och i avsatt tid per intervju, har vänt sig till ett strategiskt urval av 

personer, t ex politiker, tjänstemän och olika typer av verksamhetschefer ‒ färre 

personer än uppföljningarna via uppföljningssamtal, som innefattat färre frågor 

och vänt sig till t ex samtliga verksamhetschefer. Intervjuundersökningarna har 

genomförts för att t ex undersöka dels hur ett prioriteringsarbete bedrivits och 

dels för att ta reda på olika uppfattningar om prioriteringsprocedur och process 

eller om olika fenomen som t ex grunder för prioriteringar eller öppenhet om 

prioriteringar.  

 

Uppföljningssamtal har främst varit inriktade på att ta reda på om ett politiskt 

beslut har genomförts i landstingets verksamheter eller ej och vad som i 

förekommande fall var anledningen till att det inte genomförts.  

 

Fördelar med att använda intervjuer och uppföljningssamtal som metod är att 

man kan få en djupare kunskap om de aspekter man vill följa upp, då de ger 

möjlighet att ställa många frågor, inklusive följdfrågor på de svar man får. 

Intervjuer kan antingen följa en i förväg upprättad strukturerad frågeguide eller 

vara av mer öppen karaktär där den som blir intervjuad får berätta mer fritt 

utifrån frågeställningen. Vid intervjuer kan också missförstånd och oklarheter i 

tolkningen av frågor rättas till och förklaras.   
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En nackdel med intervjuer kan dock vara att det alltid finns en risk för ömsesidig 

påverkan mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, d v s att 

intervjuaren påverkar den som intervjuas i sina svar, eller tvärt om. Den som 

intervjuas är heller inte anonym för intervjuaren, men i sammanställningen av 

resultaten av flera intervjuer är det dock vanligast att utelämna uppgifter om 

vems åsikter som redovisas. Intervjuer innebär också ett omfattande efterarbete 

med att t ex transkribera ljudfiler och analysera textmaterialet. 

 

Uppföljning via enkäter har i våra exempel använts både på landstings-/ 

regionövergripande nivå och på verksamhetsnivå. I exemplen på uppföljningar 

på landstings-/regionnivå har enkäterna genomförts efter ett avslutat 

prioriteringsarbete, medan enkätuppföljningarna som gjorts på verksamhetsnivå 

genomförts som en kombination av enkäter före och efter ett prioriteringsarbete. 

De senare gav i ena fallet möjlighet att studera förändringar över tid i t ex 

attityder. I enkäterna har både slutna och öppna svarsalternativ använts, liksom 

en möjlighet att lämna övriga synpunkter. Hur hög svarsfrekvens som nåtts har 

varierat i undersökningarna, beroende på målgrupp. Det har t ex visat sig svårt 

att nå en hög svarsfrekvens när enkäter ställts till medarbetare som inte varit 

direkt involverade i prioriteringsarbetet på ett aktivt sätt.  

 

Enkäter är en metod som möjliggör att man når fler personer än vid intervjuer, 

både personer som varit direkt involverade i prioriteringsarbetet men även t ex 

övriga medarbetare i organisationen eller patienter och medborgare. På så sätt 

kan metoden fånga en bredd och variation av åsikter. Vid enkätundersökningar 

finns ingen intervjuarpåverkan men heller ingen intervjuare som kan förklara 

frågorna och föra diskussionen vidare genom spontana följdfrågor. Vill man att 

uppgiftslämnaren ska skyddas passar enkäter bättre än intervjuer då de kan 

besvaras anonymt. Är man intresserad av att ställa s k öppna frågor, d v s frågor 

utan fasta svarsalternativ, kan intervjuer vara en lämpligare metod än enkäter, då 

det finns en risk att de som besvarar enkäter inte tar sig tid att svara utförligt på 

öppna frågor eller att den som svarar inte har den förmågan. Enkäter som metod 

är oftast billigare att genomföra än intervjuer, men innebär även de ett stort 

efterarbete med inmatning i datafil och analys av resultat.  

 

Att förbereda för uppföljning samtidigt som man startar sitt prioriteringsarbete är 

en framgångsfaktor för att kunna genomföra den typ av uppföljning som 

besvarar de frågor som finns ‒ vad är det vi vill/måste följa upp, när i tiden ska 

det ske och är det något vi ska tänka särskilt på när vi arrangera vår 

prioriteringsprocedur så att detta går att mäta löpande eller i efterhand? Ett svar 

på dessa frågor är att gå tillbaka till vilket syfte man hade med att genomföra ett 

prioriteringsarbete och följa upp om syftet har uppfyllts. Det är sannolikt även 

en del av svaret på frågan vad som är mest angeläget att följa upp.   
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En annan fråga att ställa sig är om de uppgifter man vill följa upp redan finns i 

något av landstingets/regionens olika system, eller om man måste samla in dem 

på något sätt. Om möjligt kan man även i starten av prioriteringsarbetet fundera 

på om det finns andra aspekter man bör och kan följa upp, som någon annan part 

kanske skulle kunna vara intresserad av, än de som uttryckts i syftet. En 

kontinuerlig uppföljning av ett löpande prioriteringsarbete kan också kopplas till 

styrnings- och ledningsarbetet i landstinget/regionen eller i den egna 

verksamheten. Uppföljningar och diskussioner om dess resultat bidrar till ett 

internt lärande om prioriteringar och kan t ex användas som ett moment i årliga 

budget- och resursfördelningscykler. 

 

Att kunna studera det man önskar i en uppföljning har ibland visat sig vara svårt 

och ibland inte alltid möjligt. Landstingens/regionernas befintliga 

informationssystem har upplevts vara otillräckliga i sin utformning för att följa 

upp vissa frågor i samband med prioriteringsarbeten. Ett exempel som visat sig 

svårt att följa upp är ekonomiska effekter av beslut om att sluta erbjuda vissa 

åtgärder för vissa hälsotillstånd, men även beslut om resurstillskott till vissa 

åtgärder eller verksamheter. Det kan vara svårt att avgränsa en ekonomisk effekt 

till en specifik åtgärd som kanske utgör en del i en större insats. Ett beslut kan 

också handla om att minska personalinsatser med en procentsiffra, vilken kan 

vara svårt att realisera i ekonomiska termer, då personalen fortfarande finns kvar 

i verksamheten men sysslar med något annat istället. Landstingens ekonomi- 

och uppföljningssystem har visat sig vara otillräckliga för detta 

uppföljningssyfte.  

 

Att återföra resultatet till dem som är berörda inom en tid som man finner 

relevant och rimlig, är ytterligare en punkt att fundera över när det gäller val av 

tillvägagångssätt och metod för uppföljning. Här gäller det att göra en avvägning 

mellan insats och nytta. Exempelvis så tar omfattande intervju- och 

enkätundersökningar lång tid att genomföra, vilket gör att den kunskap som 

kommer fram kanske inte kan omsättas och föras tillbaka i en löpande 

prioriteringsprocess innan en eventuell nästa prioriteringsomgång planeras och 

startas upp. Å andra sidan kan en omfattande intervjuundersökning ge svar på 

betydligt fler frågeställningar och ta fram mer nyanserade bilder av t ex 

upplevelser och uppfattningar än vad en kortare och enklare uppföljningsmetod 

kan ge.  

 

Vi summerar slutligen att olika sätt att göra uppföljningar på har olika fördelar 

och nackdelar, och att valet av angreppssätt måste ske utifrån de egna 

förutsättningarna och det egna syftet med uppföljningen. Ingen metod torde vara 

det allenarådande bästa valet.  
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Kontaktuppgifter 

 
För den som vill veta mer om hur ett enskilt prioriteringsarbete har genomförts 
och/eller hur olika uppföljningar av prioriteringsarbeten har gått till, rekommenderar vi 
att ta kontakt direkt med de landsting/regioner och enheter som ingår i denna 
rapports redovisning.  
 
Uppföljningar på landstings-/regionövergripande nivå 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Ledningsstaben 
Region Östergötland 
010-103 00 00 
region@regionostergotland.se 
http://www.regionostergotland.se/ 
 
Staben för verksamhetsutveckling 
Västerbottens läns landsting 
090-785 00 00 
landstinget@vll.se 
http://www.vll.se 
 
Centrum för hälso- och sjukvård 
Landstingskontoret 
Landstinget Västmanland  
021-17 30 00  
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http://www.ltv.se 
 
Ledningskansliet, NU-sjukvården 
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010-435 00 00 
nusjukv.kansli@vgregion.se 
http://www.nusjukvarden.se 
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Verksamhetsutveckling staben 
Habilitering & Hälsa 
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010-441 37 10 
habiliteringochhalsa@vgregion.se 
http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/ 
 
  



 

 

 

Habilitering & Hälsa 
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08-123 350 00 
habilitering@sll.se 
http://habilitering.se 
 
Habilitering & Hjälpmedel 
Region Skåne 
040-33 30 00 
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Närsjukvården i Östra länsdelen 
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Arbetsterapienheten  
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
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031-3432492 
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fysioterapi/enheter/arbetsterapi-sahlgrenska/ 
 
Utvecklingsenheten 
Hälsa och Habilitering 
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018-611 67 71 
hoh@lul.se 
http://www.lul.se/hoh 
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