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FÖRORD  
 
”Jag förväntar mig att detta första exempel på beslutsstöd för prioriteringar på 
individnivå snart kommer att följas av fler inom andra områden av hälso- och 
sjukvården.” 
 
Så skrev Per Carlsson, Prioriteringscentrums tidigare föreståndare, i ett förord i 
juni 2014. Då publicerades den första rapporten om ett beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå, ett beslutsstöd som var ämnat att användas vid 
hjälpmedelsförskrivning (Winberg et al. 2014). I den rapporten beskrevs ett 
mödosamt men också framgångsrikt sätt att utveckla ett beslutsstöd på 
individnivå i samverkan med Region Uppsala som grundade sig i riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar. Sedan dess har beslutsstödet fortsatt att utvecklas 
och implementeras, framför allt inom hjälpmedelsverksamhet men även i viss 
mån, precis som förutspåddes, inom annan typ av hälso- och sjukvård. Det 
beslutsstöd som presenteras i den här rapporten är därför, utöver att tillämpas 
inom hjälpmedelsverksamhet, även tänkt att kunna prövas i andra typer av 
hälso- och sjukvårdskontexter. Det vänder sig till er som ser behov av att göra 
prioriteringar på individnivå systematiskt och i linje med de riktlinjer om 
prioriteringar som riksdagen beslutat om. 
 
Du som tidigare är bekant med rapporten om ”Att prioritera på individnivå – 
beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning” (Rapport 2014:2) kommer att känna 
igen en hel del av texten i denna rapport. Även om vissa formuleringar ändrats i 
manualen så är grundkonstruktionen av beslutsstödet, i princip, oförändrad. 
Snarare är det strukturen på rapporten som är omarbetad för att förhoppningsvis 
bli mer överskådlig. Eftersom beslutsstödet framför allt används inom  
hjälpmedelsområdet kommer exemplen även i denna rapport huvudsakligen från 
detta verksamhetsområde. Framför allt gäller det exempel av hur beslutsstödet 
används för hjälpmedelsförskrivning i Region Jönköpings län. Det imponerande 
sätt de arbetar med implementeringen av beslutsstödet har fått ett eget kapitel i 
denna rapport.  
 
En viktig lärdom som förmedlas i denna rapport är hur verktyg för prioriteringar 
utvecklas bäst genom nära samspel med de verksamheter som använder sig av 
dem och att deras erfarenheter är ovärderliga för att verktygen ska bli än mer 
stödjande i det dagliga prioriteringsarbetet. 
 
 
 
 
 



 
 
Jag vill slutligen framföra ett tack till Ulla-Britt Blomquist, som var 
medförfattare till rapport 2014:2 Att prioritera på individnivå – Beslutsstöd vid 
hjälpmedelsförskrivning och som givit oss sitt tillstånd att återanvända viss text 
från denna rapport.  
 
 
Linköping december 2019 
Lars Sandman 
Professor, föreståndare för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING  
 
Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – exempel från 
hjälpmedelsverksamhet 
Mari Broqvist, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet 
Lovisa von Goes, Carina Svensson, Pernilla Volmevik Lundberg, 
Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län 
Anette Winberg, tidigare anställd vid Hälsa och habilitering, Region Uppsala  
 
Alltsedan 1997 då den etiska plattformen för resursfördelning introducerades i den svenska 
hälso- och sjukvården har metodutveckling pågått i syfte att stödja vårdens aktörer i de svåra 
avvägningar som prioriteringar ofta innebär. Fokus har varit på de stora frågorna, om 
resursfördelning på regionnivå och policybeslut i olika verksamheter, men det stora antalet 
prioriteringar görs på daglig basis i mötet mellan personal och patienter. 
 
Den här rapporten vänder sig till er som vill arbeta med att göra prioriteringar på individnivå 
på mer likvärdiga grunder i linje med de riktlinjer om prioriteringar som riksdagen beslutat 
om. Här presenteras ett verktyg, Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå, som syftar till 
att styra insamlandet och analys gällande vårdbehov så att behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar beaktas vid 
bedömningen. Beslutsstödet är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete, byggt på 
erfarenheter framför allt inom hjälpmedelsverksamheter i flera olika regioner. Utöver att 
användas vid hjälpmedelsförskrivning är beslutsstödet även tänkt att kunna prövas för andra 
typer av hälso- och sjukvårdsåtgärder. 
 
Beslutsstödet som används för att avgöra hur prioriterat en persons hälsoproblem och en tänkt 
åtgärd bör vara består av ett bedömningsformulär och en manual. Svårighetsgrad, patientnytta 
och patientnytta i relation till kostnad bedöms där i ett antal bedömningspunkter som styr 
bedömningen mot en prioriteringsgrad. 
 
Ett syfte med beslutsstödet är att skapa prioriteringar på mer lika grunder. Infört på ett 
välorganiserat sätt, kan det bidra till att skapa förståelse och acceptans för gemensamma 
grunder och en större öppenhet i prioriteringar. I den här rapporten ges ett exempel på en 
genomtänkt implementeringsprocess från hjälpmedelsverksamheten i Region Jönköpings län. 
En viktig slutsats av det arbetet är att stöd från ledning och politiker, metodstöd till 
användarna av beslutsstödet samt uthållighet är huvudingredienser för att lyckas i ett sådant 
arbete.  
 
Kontaktperson: mari.broqvist@liu.se
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SUMMARY  
 
Decision support for priorities at the individual level – examples from center for 
assistive technology 
Mari Broqvist, National Center for Priority Setting in Health Care, Linköping University 
Lovisa von Goes, Carina Svensson, Pernilla Volmevik Lundberg,  
Center for Assistive Technology, Region Jönköpings län 
Anette Winberg, Region Uppsala 
 
Since 1997, when the ethical platform for resource allocation was introduced in the Swedish 
health care system, methods have been in development with the aim of supporting the health 
care providers in the difficult decisions of assigning priorities. The methodological focus has 
been on the major issues, on the allocation of resources at regional level and policy decisions 
in various activities, but the large number of priorities are made on a daily basis in 
interactions between health care staff and patients. 
 
This report is addressed to those who strive to prioritize at individual level on more equal and 
explicit grounds, in line with the guidelines on priorities that the Riksdag has decided on. The 
tool presented here is called Decision support for priorities at the individual level. It aims to 
guide the analysis of the persons´ health care needs so that the need-solidarity and the cost-
effectiveness principle are taken into account in the assessment. It is the result of many years 
of development work and tested in practice in Center for assistive technology in different 
regions for several years. In addition to being used in prescribing such technology, decision 
support is also possible to test for other types of health care interventions. 
 
The decision support consists of an assessment form and a manual. Severity, patient benefit 
and patient benefit in relation to costs are the variables that should be assessed and direct the 
health care staff in assigning a priority. 
 
One aim of using the decision support is to facilitate priorities on more equal grounds. 
Introduced in a well-organized manner, it can contribute to, but not alone, create such 
priorities. In order to create mutual understanding and acceptance for grounds and 
transparency in priorities, a thought-out implementation process is also required. In this 
report, such an example is given from Region Jönköpings län and prescribers of assistive 
devices. The main ingredients for succeeding in such work seem to be support from the 
management and political level, methodological support and constant perseverance. 

 
Contact: mari.broqvist@liu.se 
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OM DENNA RAPPORT 
 
Denna rapport är uppdelad i tre delar:  
 
Del 1 (kapitel 1) innehåller en kort bakgrund om tillkomsten av Beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå samt en överblick över vad beslutsstödet innehåller, dess 
syfte och till vad det är tänkt att användas. Här beskrivs även viktiga begrepp som 
kommer att användas i rapporten.  
 
Del 2 (kapitel 2–3) innehåller en stegvis presentation av beslutsstödets samtliga 
bedömningspunkter. Först presenteras dock grunden för beslutstödet, dvs riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar och den etiska plattformen med människovärdesprincipen, 
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Här presenteras också 
Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård som också är ett 
verktyg för prioriteringar men på gruppnivå (Prioriteringscentrum 2017). Beslutsstödet 
på individnivå bygger i huvudsak på samma aspekter som denna modell. 
 
Del 3 (kapitel 4-6) är för dig som vill veta mer om historiken bakom beslutsstödet. Här 
kan du också ta del av hur en implementering av beslutsstödet kan gå till. Rapporten 
avslutas med några allmänna reflektioner och erfarenheter av beslutsstödets 
användbarhet samt hinder och framgångsfaktorer vid införande av ett sådant stöd. 
 
En kort presentation av rapportens olika kapitelförfattare: 
Mari Broqvist, koordinator på Prioriteringscentrum och ansvarig för framtagande av 
såväl det ursprungliga beslutsstödet som beslutsstödet som presenteras i denna rapport. 
Lovisa von Goes, f d verksamhetschef Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län 
och ansvarig för implementeringen av beslutsstödet i den regionen. 
Pernilla Volmevik Lundberg, enhetschef, Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings 
län och delaktig i deras metodledningsgruppen för implementeringen. 
Carina Svensson, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings 
län, metodstödjare i Nässjö kommun under tre år, delaktig i metodledningsgruppen på 
Hjälpmedelscentralen sedan 2017. 
Anette Winberg, f d projektledare för vidareutveckling och implementering av det 
ursprungliga beslutsstödet inom Hälsa och habilitering, Region Uppsala. 
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1. INLEDNING 
Mari Broqvist 
 
Prioriteringar sker på alla nivåer inom vården. Val görs vid de stora resurs-
fördelningarna i en region mellan olika typer av ohälsa. Men inte minst sker 
prioriteringar i det personliga mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.  
I den här rapporten presenteras ett beslutsstöd, Beslutsstöd för prioriteringar på 
individnivå. Det riktar sig till er som vill arbeta med att göra prioriteringar på 
individnivå på mer lika grunder i linje med de etiska principer och riktlinjer om 
prioriteringar som riksdagen beslutat om.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Efterfrågan på ett beslutsstöd för prioriteringar på individnivå kom ursprungligen från 
olika hjälpmedelsverksamheter och det är också där det framförallt har tillämpats 
hittills. Bakgrunden var ett skifte i synen på förskrivning av hjälpmedel, där mer 
stelbenta regler utifrån diagnos och hjälpmedelsortiment ersattes av förskrivningar 
som skulle styras av personens individuella behov. Att identifiera vad som var ett 
större behov till skillnad från ett mindre behov blev därmed viktigare. Ett annat viktigt 
skäl var att prioriteringen av samma hjälpmedelsbehov kunde skilja sig åt, beroende på 
vilken förskrivare personen träffade. Grunderna för dessa olikheter var inte alltid 
tydliga, varken för den person som efterfrågade hjälpmedlet eller medarbetare 
sinsemellan. Risken för ojämlik vård var med andra ord uppenbar. Lagmässiga krav på 
en större patientdelaktighet (SFS 2014:821), underströk ytterligare önskemålen inom 
hjälpmedelsverksamheter om ett mer gemensamt synsätt kring prioriteringsgrunder.   
 
Initiativet till det beslutsstöd som presenteras i den här rapporten togs ursprungligen 
för 10 år sedan av Prioriteringscentrum tillsammans med dåvarande 
Hjälpmedelsinstitutet1 och ett antal intresserade landsting2/kommuner.  
Under ett antal år därefter skedde ett ambitiöst utvecklings- och implementerings-
arbete inom Hälsa och habilitering i Region Uppsala. Du kan läsa mer om det 
utvecklingsarbetet i kapitel 4 samt i den tidigare upplagan av beslutsstödsrapporten 
(Winberg et al. 2014).  
 

 
1 Nationellt kunskapscenter som upplöstes maj 2014. Delar av Hjälpmedelsinstitutet fördes över till Myndigheten för 
delaktighet som bildades tillsammans med Handisam från maj 2014. 
2 Från och med år 2019 har samtliga landsting bytt namn till regioner. I denna rapport används därför genomgående (med 
undantag av referensangivelser) dessa nya beteckningar för att öka igenkänningsfaktorn även om den aktivitet som 
beskrivs skedde före namnändringen. 
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Användningen av beslutsstödet spred sig sedan inte bara till andra 
hjälpmedelsverksamheter som till exempel Region Västernorrland och Region Kalmar 
län, utan började även tillämpas på andra hälso- och sjukvårdsåtgärder t ex inom 
habilitering. Det beslutsstöd som presenteras i den här rapporten bygger på de samlade 
erfarenheterna från sådana arbeten.  
 
 

1.2 Beslutsstödet – en översikt 
 

Beslutsstödet består av två delar (Figur 1): 
• ett bedömningsformulär  
• en manual 

 

 
Figur 1. Bedömningsformulär och manual till Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. 
 
 
Du finner bedömningsformuläret i sin helhet i Bilaga 1, manualen i Bilaga 2.3  
 
 
 

 
3 Du hittar alltid den senaste versionen av beslutsstödet på Prioriteringscentrums hemsida (Prioriteringscentrum 2019).  
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Beslutsstödets olika delar kommer stegvis att gås igenom här i rapporten.  
Det består i korthet av följande delar: 
 
Beskrivning av det hälsoproblem som ska åtgärdas, aktuell åtgärd och mål med 
åtgärden 
Utöver att uppge patientdata, innebär första stegen i bedömningsformuläret att 
beskriva vilket hälsoproblem och vilken åtgärd som ska bedömas, samt målet med 
åtgärden.  

 
Bedömning av svårighetsgrad om åtgärden inte sätts in 
Bedömning av svårighetsgrad inkluderar personens egen upplevelse av hur svårt 
problemet är, den professionella bedömningen av problemets svårighetsgrad i relation 
till andra hälsoproblem, problemets varaktighet, hur ofta problemet uppstår hos 
personen ifråga samt risken för att framtida stor ohälsa ska utvecklas. 

 
Bedömning av patientnytta av åtgärden 
Bedömning av vad som är känt om åtgärdens effekt på gruppnivå samt utifrån 
personens unika förutsättningar, hur varaktigt personen förväntas ha nytta av åtgärden 
samt om åtgärden bedöms kunna utföras utan betydande komplikation/skaderisk.  

 
Bedömning av patientnytta i relation till kostnad 
Bedömning av den patientnytta som åtgärden bedöms ha för personen i relation till 
kostnaden för att genomföra åtgärden. 

 
Prioriteringsgrad 
Bedömningspunkterna i svårighetsgrad, patientnyttan med åtgärden samt patientnyttan 
i relation till kostnad sammanvägs kvalitativt till en prioriteringsgrad mellan 1 (högst) 
och 10.  

 
Bedömningarna anges i skalan mycket stor/mycket hög, stor/hög, måttlig, liten/låg 
samt ingen4. Innebörden av skalstegen beskrivs i manualen. 
 
 
 
 

 
4 Variabeln okänd som fanns med i den tidigare versionen av beslutsstödet (Winberg et al. 2014) finns inte med i det 
beslutsstöd som presenteras i denna rapport. De bedömningspunkter som finns med här är rimligen av den karaktären att 
de bör ingå i en behovsbedömning, oavsett om beslutsstöd används eller ej. Om de är okända för bedömaren, bör de tas 
reda på innan ställningstagande görs om vilken prioritering som ska ges eller om åtgärden alls bör utföras. I de 
undantagsfall där någon bedömningspunkt är helt omöjlig att uppskatta hoppas den bedömningspunkten över. En sådan 
osäkerhet i bedömningen kan dock tala för en återhållsamhet när man sedan ska ta komma fram till åtgärdens 
prioriteringsgrad.  
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1.3 Syfte och användningsområde för beslutstödet 
 

En vanlig association till begreppet beslutsstöd är att det syftar till att underlätta hälso- 
och sjukvårdspersonalens beslut om behandlingsåtgärd genom att leverera "rätt" 
information vid beslutsögonblicket. Sådana beslutsstöd innehåller information om 
lämpliga vårdåtgärder vid olika typer av ohälsa och faktabasen för dessa 
rekommendationer. Det beslutsstöd som presenterats i denna rapport har dock ett 
annat syfte, nämligen:  
 

 
 
Förutom att styra analysen i enlighet med behovs-solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen är syftet med beslutstödet dessutom att: 
• ge möjlighet till att skapa mer likvärdiga prioriteringar i en verksamhet 
• öka transparensen i grunderna för prioriteringar. 

 
Utöver att användas vid hjälpmedelsförskrivning är beslutsstödet även tänkt att kunna 
prövas för alla typer av åtgärder inom hälso- och sjukvård som styrs av hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och i olika typer av prioriteringssituationer: 
 
• Vid val mellan olika åtgärder för en persons hälsoproblem 

Beslutsstödet kan vara ett stöd vid osäkerhet om en åtgärd som en person 
efterfrågar, eller som övervägs av hälso- och sjukvårdspersonalen själva, är 
relevant i relation till andra jämförelsealternativ, dvs till andra alternativa 
åtgärder. 

• Vid tveksamhet om en åtgärd ska utföras eller inte 
Situationer då hälso- och sjukvårdspersonal är tveksamma till om någon hälso- 
och sjukvårdsåtgärd ska sättas in kan vara särskilt utmanande, såväl för personal 
som för den person som får ett nej. Beslutsstödet kan här vara till hjälp för att 
förklara motiven till ett sådant beslut och vara ett avstamp i en diskussion, t ex 
om behov av insats av annan samhällsaktör.  

• Vid val mellan olika personer i en kösituation  
Beslutsstödet kan användas i kösituationer om det finns en osäkerhet om vems 
hälsoproblem som ska åtgärdas före andras. 

• Som underlag för policybeslut 
Erfarenheter visar att beslutstödet även kan användas i policydiskussioner om 
en verksamhets prioriteringar. Att synliggöra hur prioriteringar görs på 
individnivå genom patientfall där beslutsstödet används, kan utgöra en 
utgångspunkt i sådana diskussioner. 

 

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå är ett verktyg som syftar till att styra insamlandet 
och analys gällande vårdbehov så att behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitets-
principen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar beaktas vid bedömningen. 
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Vid val mellan olika personer eller val mellan olika åtgärder för en person kan ett 
bedömningsformulär för vart alternativ fyllas i som stöd för vilken prioritet respektive 
alternativ bör ges. Bedömningsformuläret kan också användas som grund för 
kommunikation med patienten om varför en viss åtgärd är lämplig eller ej för hen. 
Beslutsstödet är däremot inte anpassat för att fyllas i tillsammans med patienten i en 
bedömningssituation. Tanken är istället att den information om personen som behövs 
för att fylla i bedömningsformuläret först inhämtas genom anamnes/olika bedömnings-
instrument, som kan skifta mellan olika professioner och verksamheter. Bedömaren 
fyller sedan själv i formuläret. Om beslutsstödet ska fyllas i tillsammans med patienten 
är det viktigt hur bedömningspunkterna kommuniceras för att göra bedömningarna 
begripliga. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är du som hälso- och 
sjukvårdspersonal som ansvarar för de bedömningar och den prioritering som slutligen 
görs. 
 
Beslutsstödet tar sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen som är den centrala 
lagen för hälso- och sjukvård (SFS 2017:30)5. Hälso- och sjukvården styrs dock av 
många olika författningar i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Vid 
tillämpningen av beslutsstödet måste du som bedömare förhålla dig till de 
författningar som är relevanta för just din verksamhet. 
 
 
1.4 Hur begrepp används i rapporten 
 
Återkommande viktiga begrepp i rapporten är: 
 

 
 

 
5 Den 1 april 2017 ersatte denna den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Prioriteringar innebär att rangordna och välja ut något som sätts före annat bland relevanta 
alternativ. 
 
Person och patient används synonymt och avser personer som på grund av medfödd eller 
förvärvad sjukdom/funktionsnedsättning är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.  
 
Beroende på vilken typ av verksamhet som beslutsstödet ska tillämpas i så kan olika 
begrepp vara relevanta för att beskriva det hälsotillstånd som ska bedömas. I beslutsstödet 
används begreppen problem, hälsoproblem och hälsotillstånd/tillstånd synonymt. Begreppen 
har här en vid mening men innebär alltid en beskrivning relaterad till någon form av ohälsa 
och/eller dess hälsokonsekvenser för den person som drabbas. 
 
Andra synonyma begrepp i rapporten är hälso- och sjukvårdsåtgärd och hälso- och 
sjukvårdsinsats och som inrymmer hälsofrämjande åtgärder, prevention, undersökning och 
analys/diagnostik, behandling, egenvård (bedömd av legitimerad yrkesutövare), uppföljning 
och palliation. 
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1.5 Anpassningar av beslutsstödet 
 

Hur bedömningsformuläret och manualen utformas rent layoutmässigt kan variera 
beroende på i vilket sammanhang de ska tillämpas. Tillägg kan behöva göras i 
manualens anvisningar så att betydelsen av varje enskild bedömningspunkt har de 
största förutsättningarna för att bli förstådda på ett så liktydigt sätt som möjligt inom 
en verksamhet. Till exempel kan exempel från den egna verksamheten underlätta 
förståelsen för vad som ska bedömas. Här måste man dock bevaka så att inte eventuell 
tilläggstext gör så att själva innebörden i de olika bedömningspunkterna går förlorad. 
Orsaken till försiktigheten är att om beslutsstödet används inom olika verksamheter i 
en region, och olika verksamheter gör sin egen tolkning av vad det är som ska 
bedömas äventyras tanken om prioriteringar på lika grunder.   
 
Om tillägg görs i anvisningarna för bedömningspunkterna ska det framgå i såväl 
manual som bedömningsformulär vem som gjort förändringen och med referens till 
denna rapport som den ursprungliga versionen.  
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2. RIKSDAGENS RIKTLINJER FÖR PRIORITERINGAR - 
GRUNDEN FÖR BESLUTSSTÖDET 
Mari Broqvist 
 
År 1992 tillsatte dåvarande regering den så kallade Prioriteringsutredningen. 
Utredningen hade som uppdrag att ta fram förslag på etiska principer som skulle 
vägleda och ligga till grund för öppna diskussioner om prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård (SOU 1995:5). Utredningen resulterade i en regeringsproposition, där 
riktlinjer för prioriteringar framför allt i form av en etisk plattform föreslogs 
(Socialdepartementet 1996/97). Efter beredning i Socialutskottet fattade riksdagen 
beslut om att godta regeringens förslag och ändra i hälso-och sjukvårdslagen 
(Socialutskottet 1996/97, SFS 2017:30). Tillsammans utgör förarbetena till lagen 
grunden för det beslutsstöd som presenteras i denna rapport. 
 
För att en prioritering ska uppfattas som ”rimlig och rättfärdig” framgår av riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar bland annat vikten av:  
• Att prioriteringen är öppen  

d v s att hälso- och sjukvården har en skyldighet att utveckla metoder för att 
information om på vilka grunder prioriteringar görs finns tillgänglig både för dem 
som är patienter idag och för dem som kan förväntas bli patienter i framtiden. 

• Att prioriteringar vilar på en allmänt accepterad värdegrund 
Värdegrunden utgörs av den etiska plattformen som består av följande tre etiska 
principer: 

 

 
 
 
 
 

 
”Människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 
personliga egenskaper och funktioner i samhället.” 
 
”Behovs- solidaritetsprincipen, om prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder skall mer 
av vårdens resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den 
sämsta livskvaliteten.” 
 
”Kostnadseffektivitetsprincipen, vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör hälso- 
och sjukvården eftersträva en rimlig relation mellan kostnader i form av insatta resurser av 
olika slag och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet eftersträvas.” 
 

(Socialdepartementet 1996/97) 
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Det beslutsstöd för prioriteringar på individnivå som presenteras i denna rapport 
bygger konkret på behovs-solidaritetsprincipen tillsammans med kostnadseffektivitets-
principen. Människovärdesprincipen fungerar som en övergripande princip som inte 
finns med som en bedömningspunkt i beslutsstödet men som måste beaktas i alla typer 
av prioriteringar som görs. Nedan presenteras kortfattat de tre principerna.  
 
 
2.1 Människovärdesprincipen 
 
Människovärdesprincipen ger vägledning för vad som inte får avgöra prioriteringar av 
vård såsom personliga egenskaper och funktioner i samhället. Till exempel får inte 
ansvarsförhållande som att vara förälder eller ha ett visst yrke utgöra grund varken för 
positiv eller negativ särbehandling. Personliga egenskaper såsom t ex ålder, kön eller 
livsstil hos en grupp kan dock vara uttryck för att det finns speciella behov av en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd eller så kan de påverka nyttan med åtgärden, och tillåts då 
påverka prioriteringen. Exempelvis kan förskrivning av ett hjälpmedel till ett barn med 
funktionsnedsättning vara mer motiverat i en viss ålder än vid en annan tidpunkt i 
barnets uppväxt eftersom det kan ha en mer påtaglig påverkan på barnets fortsatta 
utveckling vid denna ålder. Eller kan en viss livsstil hos en person göra förskrivning 
av läkemedel riskfylld och därmed minska patientnyttan och vara ett motiv för att 
andra vårdåtgärder istället ska ges högre prioritet för personen ifråga. 
 
 
2.2 Behovs-solidaritetsprincipen 
 
Behovs-solidaritetsprincipen innebär att resurser ska fördelas efter vårdbehov, istället 
för att till exempel fördelas lika till alla eller tilldelas dem där störst samhällsnytta kan 
uppnås. Hur svårt ett hälsoproblem är tillmäts stor betydelse, men anses inte kunna 
vara den enda grunden för att bedöma storleken av ett vårdbehov. Riksdagen slår fast 
att individens förmåga att tillgodogöra sig en hälso- och sjukvårdsåtgärd också ingår i 
behovsbegreppet: 
 

”Den medicinska nyttoaspekten finns, enligt utredningen, inbyggd i behovsbegreppet. 
Som behov tidigare definierats har man endast behov av det man har nytta av eller 
omvänt inte behov av det man inte har nytta av.” (Socialdepartementet 1996/97) 

 
 
2.3 Kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Kostnadseffektivitetsprincipen utgör den tredje etiska principen i plattformen och 
anger att det i valet av åtgärder bör finnas en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet.  
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Enkelt uttryckt innebär det att åtgärder med större förväntad patientnytta bör väljas 
före åtgärder med mindre nytta om kostnaden är densamma. Om kostnaden är 
likvärdig eller lägre för den åtgärd som ger bäst patientnytta så är det enkelt att avgöra 
vilken åtgärd som bör väljas om det finns flera alternativ. När kostnaden är högre för 
den åtgärd som ger störst patientnytta är det svårare att bedöma när kostnaden för att 
uppnå ytterligare hälsa är för hög. Men en dyr hälso- och sjukvårdsinsats kan vara 
rimlig om det ger en stor patientnytta jämfört med alternativa insatser. Speciellt gäller 
detta om svårighetsgraden är stor. I sådana fall accepteras en högre kostnad för den 
åtgärd som sätts in jämfört med om svårighetsgraden är liten. Detta är följden av att 
kostnadseffektivprincipen är underordnad de båda andra principerna. 
 
 
2.4 Den etiska plattformen tillämpad på gruppnivå 
 
Även om det redan från början fanns en bred uppslutning kring värdegrunden för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård så visade det sig snart att den etiska 
plattformen i sig inte uppfattades vara ett tillräckligt konkret stöd. År 2006 enades, på 
initiativ av Socialstyrelsen och Prioriteringscentrum, ett flertal aktörer inom svensk 
hälso- och sjukvård och regioner kring en modell för att tolka och tillämpa den etiska 
plattformen för prioriteringar på gruppnivå (Carlsson et al. 2007). Ambitionen var att 
skapa en gemensam begreppsapparat och struktur, för att kunna göra rangordningar på 
mer likartade grunder. Modellen, som kom att kallas Modell för öppna prioriteringar 
inom hälso- och sjukvård, är tänkt att vara ett stöd i diskussioner kring vad som enligt 
den etiska plattformen ska tas hänsyn till vid rangordning av olika hälsotillstånd och 
dess åtgärder. Modellen bygger på att olika tillstånd kombinerat med olika åtgärder 
bedöms och rangordnas. Nedanstående arbetsblad visar de olika bedömningar som 
ingår i den senaste versionen av modellen (Prioriteringscentrum 2017) (Figur 2). 
 
 

       Figur 2. Arbetsblad för dokumentation av Nationell modell för öppna prioriteringar. 
 
 
Utöver svårighetsgrad, patientnytta och kostnad i relation till patientnytta ingår även 
bedömning av kvaliteten på kunskapsunderlagen för dessa bedömningar i modellen.  
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Utgångspunkten är att prioriteringar ska vila på bästa möjliga kunskap och kvaliteten 
på kunskapsunderlagen behöver därför värderas i ett prioriteringsarbete; hur säker kan 
man till exempel vara på att en åtgärd ger den patientnytta man påstår? 
 
Bedömningarna av svårighetsgrad, patientnytta, kostnad i relation till patientnytta samt 
kvaliteten på kunskapsunderlagen vägs sedan kvalitativt samman till en 
prioriteringsgrad. En 10-gradig prioriteringsskala tillämpas där 1 står för den högsta 
prioriteten och 10 för den lägsta. Några kriterier för prioriteringsgraderna finns inte. 
Istället är det viktigt att prioriteringsgraden logiskt kan förstås utifrån de bedömningar 
som gjorts. Genomgående låga värden ska inte resultera i en hög prioritet och vice 
versa; sammantaget höga värden inte resultera i låg prioritet. Svårighetsgrad ges extra 
tyngd vid sammanvägningen. 
 
Idag finns erfarenhet av att på olika sätt och med olika syften tillämpa Nationell 
modell för öppna prioriteringar i enskilda verksamheter, hela regioner, kommunal 
verksamhet och på myndighetsnivå (Ahlström et al. 2008, Engström et al. 2009, 
Andrén et al. 2010, Waldau 2009, Broqvist et al. 2009, Garpenby et al. 2010, Lund 
2010, Bäckman och Krevers 2017, Socialstyrelsen 2019). Av nöd måste prioriteringar 
på gruppnivå bli ganska övergripande och fungera som något sorts filter i mötet med 
enskilda personer som behöver vård. I mötet med den vårdbehövande måste alltid en 
individuell bedömning göras, en bedömning som kan harmoniera med en 
prioriteringsordning på gruppnivå, men som också kan avvika p g a den enskildes 
unika förutsättningar. Emellertid, om prioriteringar på individnivå, oavsett om det 
beslutsstöd som beskrivs i denna rapport används eller ej, alltid avviker från en 
prioriteringsordning på gruppnivå, finns anledning att gemensamt diskutera orsaker till 
att prioriteringarna inte följs.  
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3. BESKRIVNING AV BESLUTSSTÖDET  
Mari Broqvist 
 
I detta kapitel beskrivs stegvis de olika bedömningspunkterna i Beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå. För att underlätta för läsaren av rapporten att hitta 
motsvarande bedömningspunkter i manualen har rubrikerna i detta kapitel 
motsvarande siffror (0, 1a, 1b etc) som bedömningspunkterna i manualen.  
 
För att förstå bakgrunden till de olika bedömningspunkterna görs ibland kopplingar till 
riksdagens riktlinjer för prioriteringar. I samband med varje bedömningspunkt ges 
även ett kort exempel på hur det momentet tillämpats på hjälpmedelsförskrivning, 
framför allt hämtat från Region Jönköpings län men även från Region Uppsala. För 
den intresserade finns de aktuella versionerna av dessa beslutsstöd på respektive 
organisations hemsida (Region Jönköpings län 2019, Region Uppsala 2019). 
 
 

0. Inledning  
 
Inledningen till beslutsstödets manual är den del av manualen som bör utformas på 
olika sätt beroende på i vilket sammanhang beslutsstödet ska användas. En 
rekommendation är att beskriva grunden för beslutsstödet, det vill säga den etiska 
plattformen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar.  
 
Som komplement till denna information behöver följande punkter beskrivas: 
• syfte med att använda beslutsstödet  
• anvisningar för i vilka situationer beslutsstödet ska användas  
• beskrivning av vilka konsekvenserna av de olika prioriteringsgraderna ska vara, 

med andra ord en vägledning till hur bedömaren ska agera.  
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Utöver en beskrivning av riksdagens riktlinjer och den etiska plattformen innehåller 
den manual som används inom hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län följande 
syfte:  

”Beslutsstödet syftar till att skapa jämlika prioriteringar och bedömningar oberoende 
av vilken förskrivare som patienten möter. Beslutsstödet ska vara ett verktyg i dialogen 
mellan förskrivaren och patienten för att skapa delaktighet och ge tillräcklig 
information. Verktyget ska fungera som ett stöd i förskrivarens arbete.” 
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I det inledande avsnittet i deras manual preciseras också när beslutsstödet ska 
användas vid hjälpmedelsförskrivning: för hjälpmedel över en viss kostnad6, när det 
finns flera alternativa hjälpmedel och förskrivaren önskar förskriva den dyrare 
produkten framför den billigare, när förskrivaren känner sig osäker på om tänkt åtgärd 
är relevant samt vid önskemål och förskrivning av hjälpmedel som inte finns upptagna 
i det ordinarie sortimentet. Dessutom ska deras beslutsstöd användas då vissa 
specificerade hjälpmedel är aktuella som åtgärd (till exempel sinnesstimulerande 
täcken7). Motivet är att det av olika skäl kan finnas ett särskilt intresse för att följa upp 
och utvärdera patientnyttan med dessa åtgärder.   
 
Utöver dessa anvisningar finns också i inledningen i manualen en beskrivning av den 
kontext som beslutsstödet tillämpas i och som tydliggör att även andra ramverk styr 
hjälpmedelsförskrivningen. 
 
 
1. Beskrivning av problem, åtgärd och mål 
 
Bedömningsformuläret inleds med uppgifter om persondata, datum för 
behovsbedömningen samt vem som bedömt behovet. Därefter anges det problem som 
ska åtgärdas, den aktuella åtgärden samt målet med åtgärden (Figur 3). 
 
 
 
Problemet som  
ska åtgärdas 
 

1a 
 

Aktuell åtgärd                  
 
1b 
 

 

Mål med åtgärd 
 

1c 
 

 

Figur 3. Beskrivning av problem, åtgärd och mål i bedömningsformuläret.  
 
 
1a) Problemet som ska åtgärdas  
- Vilket problem har personen som är aktuellt att åtgärda? Vad är orsaken till 
problemet? 
 
Här beskrivs noggrant det problem som är aktuellt att åtgärda samt även vad det är 
som orsakar problemet.  

 
6 År 2019 angivit som 20 000 kr inkluderat kostnader för anpassning, inträning etc. 
7 Detsamma gällde för elektriska rullstolar, elektriska vårdarmanövrerade rullstolar, antidecubitusdynor, 
konsumentprodukter och handdatorer. 
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Observera att det inte är hela patientens situation som ska beskrivas utan just det 
problem som den föreslagna åtgärden är tänkt att kunna påverka. Beroende på vilken 
typ av verksamhet som beslutsstödet används i kan problemet behöva beskrivas på 
olika sätt, olika begrepp kan kännas relevanta för att beskriva vad som ska åtgärdas. 
Om det underlättar att tänka i termer av hälsotillstånd/tillstånd kan detta begrepp 
användas istället för ”problem”. Det som ska bedömas handlar dock alltid om någon 
typ av ohälsa. Den kan till exempel handla om olika typer av funktionsnedsättningar 
(psykiska/fysiska symtom) och/eller aktivitetsbegränsningar (praktiska konsekvenser 
av ohälsan) och/eller delaktighetsinskränkningar (sociala konsekvenser av ohälsan).8 
Även orsaken till problemen kan beskrivas på olika sätt. Utöver diagnos kan det vara 
relevant att till exempel ange brister i personens omgivning (till exempel brister i 
personligt stöd9 eller i den fysiska miljön) om detta är en del av problemet och 
förväntas påverka nyttan med åtgärden.    
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Det viktiga när det gäller att beskriva personens problem har inom hjälpmedels-
förskrivning ansetts vara att beskrivningen innehåller vilka konsekvenser problemet 
får för personen i vardagen i form av aktivitets- och delaktighetsinskränkningar, samt 
om det finns hindrande omgivningsfaktorer som bidrar till hälsoproblemet (som till 
exempel en närmiljö som försvårar att förflytta sig utomhus).  
 
1b) Aktuell åtgärd 
-Vilken åtgärd är aktuell? Kräver åtgärden även andra, kompletterande insatser och i 
så fall vilka? 
 
Inledningsvis i beslutsstödet beskrivs också vilken åtgärd som är aktuell att ta ställning 
till. Det kan gälla alla typer av åtgärder som riktas mot problemet, t ex åtgärder för att 
utreda, behandla eller förebygga att problemet förvärras. För att senare i beslutsstödet 
underlätta att kunna ta ställning till kostnaden för åtgärden bör åtgärden om möjligt 
preciseras t ex i form av antal behandlingstillfällen samt om den kräver andra, 
kompletterande insatser etc.   
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
I manualer som använts inom hjälpmedelsförskrivning har vikten av att tydligt 
precisera åtgärden understrukits. För att ge effekt kanske det hjälpmedel som är 
aktuellt kräver kompletterande insatser i form av inträning, utbildning av personens 
nätverk etc.  

 
8 Funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning är begrepp hämtade från WHO:s 
internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF. ICF kompletterar ICD-10, den 
internationella klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem beskrivet i diagnoser, eftersom ICD inte 
definierar hur individen fungerar med ohälsa (Socialstyrelsen 2003, Socialstyrelsen 2011). 
9 Personligt stöd kan enligt ICF hänvisa till stöd från närfamilj, hemtjänstpersonal etc. 
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Den typen av insatser genererar kostnader, vilket tillsammans med hjälpmedlets 
kostnad kommer att påverka bedömningen av kostnaden i relation till patientnyttan. 
För att kunna bedöma detta är det viktigt att förskrivaren ger en utförligare 
beskrivning av åtgärdens omfattning än att bara nämna det hjälpmedel hen tänkt 
förskriva. 
 
1c) Mål med åtgärd 
-Vad är målet med åtgärden för personen ifråga? 
 
För att kunna bedöma åtgärdens förväntade patientnytta är det viktigt att målet med 
åtgärden är definierat, vad ska åtgärden leda till för personen ifråga? För hälso- och 
sjukvårdsåtgärder kan målet övergripande vara att förbättra ohälsa eller vidmakthålla 
hälsa, förebygga ohälsa eller kompensera för bristande funktion. Att precisera målet 
ytterligare underlättar bedömningen av i vad grad åtgärden kan förväntas leda till det 
uppsatta målet. 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
När det gäller beskrivning av mål med åtgärden förväntas förskrivare av hjälpmedel ha 
fokus på aktivitets- och delaktighetsmål, det vill säga vad det är tänkt att personen ska 
kunna göra eller delta i med hjälp av åtgärden. För att vara extra tydlig ska 
förskrivarna i Region Jönköpings län begränsa sig till ett konkret mål, som dessutom 
ska vara mätbart. Ett sådant mål kan t ex vara att kunna komma ut på promenad på en 
2 km lång slinga i närområdet minst tre gånger i veckan. 
 
 
2. Bedömning av svårighetsgrad om åtgärden inte utförs 
 
Efter de inledande uppgifterna fortsätter bedömningsformuläret med bedömning av 
svårighetsgraden av problemet (Figur 4). Det är hur svårt det specifika problemet är 
som ska bedömas (t ex sömnsvårigheter som gör det svårt att orka med skolan), inte 
hur svår själva bakomliggande orsaken i form av sjukdomen/funktionsnedsättning är  
(t ex ADHD). Även vid svåra sjukdomar/funktionsnedsättningar, som medför många 
olika hälsoproblem, kan just det problem som är aktuellt att åtgärda vara mindre svårt. 
Om däremot den åtgärd som ska bedömas i beslutsstödet är botande (t ex någon sorts 
salva som botar en hudåkomma) är det förstås själva sjukdomens svårighetsgrad som 
ska bedömas. 
 
Bedömningen av svårighetsgrad, om inte aktuell åtgärd utförs, omfattar: 
• Personens upplevelse av problemet. 
• Svårighetsgrad i relation till andra hälsoproblem. 
• Problemets varaktighet. 
• Frekvens med vilken problemet uppstår. 
• Risk för framtida stor ohälsa.  
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  Mycket stor/ 
Mycket hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen 

Svårighets- 
grad om 
åtgärden 
inte utförs 

2a 
Hur svårt upplever 
personen själv det 
aktuella problemet? 

     

2b 
Hur svårt är problemet 
i relation till andra 
hälsoproblem? 

     

2c Hur länge förväntas 
problemet att finnas? 

     

2d 
Hur ofta uppstår 
problemet för 
personen? 

     

2e 

Hur stor är risken att 
problemet leder till 
stor/mycket stor 
ohälsa i framtiden?  

     

2f 
Sammanvägd 
svårighetsgrad  

     

Figur 4. Bedömning av svårighetsgrad i bedömningsformuläret. 
 
 
Skalsteget ingen kan vid svårighetsgrad (och på andra ställen i beslutsstödet) ibland 
tyckas onödigt då det skulle innebära att inget problem fanns och en bedömning 
därmed inte skulle vara motiverad. Eftersom beslutsstödet kan användas som stöd i 
dialogen med den person som är aktuell för en åtgärd, kan dock skalsteget vara viktigt 
för att tydliggöra varför en åtgärd inte är motiverad. 
 
2a) Personens upplevelse av problemet som ska åtgärdas  
- Hur svårt upplever personen själv det aktuella problemet? 
 
Ibland kan hälso- och sjukvården bedöma ett hälsoproblem som mindre svårt än vad 
personen själv upplever. Det kan också vara det omvända, dvs att hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömer personens problem som större än personen själv upplever 
det. Personens egen upplevelse av hur allvarligt hen upplever problemet i förhållande 
till hens hela livssituation inleder bedömningen av svårighetsgraden. Bedömaren 
inhämtar denna uppgift med stöd av definitionerna i manualen. I resten av 
beslutsstödet är det den professionella bedömningen som anges, med utgångspunkt 
såväl från bedömarens yrkeskompetens som kunskapen om personens unika situation 
(Figur 5). 
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Mycket stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta problem mycket 
stora, nästan outhärdliga negativa konsekvenser för personen.  

 
Stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta problem stora 

negativa konsekvenser för personen. 
 
Måttlig Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta problem måttligt 

negativa konsekvenser för personen. 
 
Liten Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta problem små 

negativa konsekvenser för personen. 
 
Ingen Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta problem inga 

negativa konsekvenser för personen. 

Figur 5. Skalsteg i manualen för bedömning av personens upplevelse av problemet. 
 
 
För att underlätta ytterligare för patienten att bedöma sin situation kan olika typer av 
självskattningsinstrument användas, som t ex VAS-skalan.10 Det viktiga är att försöka 
få fram personens uppfattning om just det aktuella problemet som ska åtgärdas, inte 
hur livssituationen och livskvaliteten i allmänhet upplevs. 
 
För individer som inte själva kan förmedla sin upplevelse kan istället närstående, eller 
annan som förväntas känna personen, tillfrågas om hur de uppfattar att personen 
upplever det aktuella problemet. Det ska då framgå i bedömningsformuläret att det är 
en annan persons uppfattning om patientupplevelsen som dokumenteras. Observera att 
det här inte handlar om att bedöma de närståendes situation.  
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
När det gäller konsekvenser av ett hälsoproblem kan olika verksamheter ha fokus på 
olika sorters konsekvenser. Inom hjälpmedelsförskrivning ligger fokus på att ta reda 
på upplevelsen av hur problem i form av aktivitetsbegränsning/ delaktighets-
inskränkning påverkar individens totala livssituation. I Region Jönköpings läns 
manual finns därför t ex följande tillägg vid anvisningen för graden stor: Problemen är 
så stora att personen ofta avstår från att genomföra aktiviteten eller inte kan 
genomföra den. I andra verksamheter kan upplevelsen av ytterligare andra typer av 
problem vara relevant att fråga om (till exempel smärta, lidande, oro). 
 
 
 

 
10 VAS-skalan står för Visuell analog skala som kan användas för självskattning t ex av smärtupplevelse, från värsta 
tänkbara smärta till ingen smärta. 
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2b) Problemets svårighetsgrad i relation till andra hälsoproblem   
- Hur svårt är problemet i relation till andra hälsoproblem? 
 
För att möjliggöra prioriteringar som grundar sig på storleken av behov behöver 
personens aktuella problem sättas i relation till ohälsa i ett större perspektiv. 
Riksdagens riktlinjer för prioriteringar tar sin utgångspunkt i Världshälso-
organisationens (WHO:s) holistisk hälsosyn. Hälsa definieras där som ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom. I regeringens proposition konstaterades att WHO:s definition är ett 
idealtillstånd svårt att uppnå (Socialdepartementet 1996/97). I beslutsstödet beskrivs 
den relativa hälsan istället i termer av en hälsosskala från sämsta till bästa tänkbara 
hälsa (Figur 6). Med bästa tänkbara hälsa avses här inte ett idealtillstånd fri från all typ 
av hälsomässigt obehag utan snarare det som normalt i befolkningen kan uppfattas 
som en god hälsa. 
 
Notera att det inte är hur uttalat hälsoproblemet är som ska bedömas. Även ett totalt 
bortfall av någon fysisk/psykisk funktion eller förmåga kan vara mindre svårt i 
jämförelse med andra hälsoproblem, det kan vi se i exemplet nedan från 
hjälpmedelsverksamheten. Viktigt är även att det är personens aktuella situation som 
ska bedömas där hänsyn ska tas till redan insatta hälso- och sjukvårdsåtgärder. 
Tidigare insatser kan ha påverkat graden av hälsoproblemet (som till exempel 
mediciner eller hjälpmedel personen redan har) så att det är mindre svårt än om det 
vore obehandlat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Skalsteg i manualen för bedömning av problemets svårighetsgrad i  
relation till andra hälsoproblem. 
 
 

Mycket stor I dagsläget är problemet som ska åtgärdas mycket stort på 
en skala från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 

 
Stor I dagsläget är problemet som ska åtgärdas stort på en 

skala från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 
 

Måttlig I dagsläget är problemet som ska åtgärdas måttligt på en 
skala från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 

 
Liten I dagsläget är problemet som ska åtgärdas litet på en skala 

från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 
 

Ingen I dagsläget är problemet som ska åtgärdas obefintligt på en 
skala från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 
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Här vägs inte den framtida utvecklingen av hälsoproblemet in, detta bedöms i en 
separat punkt liksom hur varaktigt problemet är och hur ofta det gör sig påmint för 
personen. 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Ett exempel från hjälpmedelsförskrivning på att det inte är hur uttalat ett problem är 
som ska bedömas under denna bedömningspunkt är följande scenario: En oförmåga att 
sortera tvätt efter färg till följd av blindhet (där en s k färg-indikator kan vara till hjälp) 
innebär ju ett totalt bortfall av synfunktionen. Detta problem har ändå bedömts som ett 
mindre problem jämfört med många andra konsekvenser av ohälsa på skalan från 
sämsta till bästa tänkbara hälsa. Ibland finns prioriteringsordningar på gruppnivå som 
kan ge stöd för hur en viss typ av hälsoproblem ska värderas i relation till andra. Det 
kan t ex handla om att svårigheter att förflytta sig inomhus bedöms som svårare än 
svårigheter att förflytta sig utomhus. I Region Jönköpings läns manual finns exempel 
på en sådan, relativt detaljerad prioriteringsordning på gruppnivå och anvisningar om 
hur den som tillämpar beslutsstödet ska förhålla sig till dessa. 
 
Att avgöra vad som är ett svårare hälsoproblem än ett annat är ingen lätt uppgift, 
särskilt om man som bedömare ska försöka ha en helhetssyn på all ohälsa som hälso- 
och sjukvården har att hantera. I Region Jönköpings län har man anammat ett smalare 
perspektiv. Som referensram uppmanas förskrivarna där att jämföra personens 
problem med de problem som andra personer inom länet med behov av rehabilitering 
har. Samtidigt som jämförelsealternativen blir mer begränsade och på så vis kanske 
lättare, så finns en risk för ojämlikhet när referensramen smalnas av. Samma ohälsa 
kan då värderas på ett sätt inom en verksamhet och på ett annat inom en annan 
beroende på verksamhetens patientsammansättning.  
 
2c) Problemets varaktighet  
- Hur länge förväntas problemet att finnas kvar om den aktuella åtgärden inte utförs? 
 
Av riksdagens riktlinjer för prioriteringar framgår att även varaktigheten av ohälsa 
spelar roll för hur svår ohälsan ska anses vara. En kronisk varaktighet bör, enligt 
propositionen, spela roll vad det gäller vårdbehovets storlek (Socialdepartementet 
1996/97). I beslutsstödet bedöms därför hur länge personens problem förväntas 
kvarstå om den aktuella åtgärden inte utförs. Om patienten är aktuell för andra 
åtgärder som du bedömer kommer att påverka varaktigheten (t ex en planerad 
operation, bostadsanpassning eller KBT11 behandling) ska detta också vägas in i 
bedömningen (Figur 7).  
 
 
 

 
11 Kognitiv beteendeterapi. 
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Mycket stor Problemets varaktighet är sannolikt livslångt, och/eller återkommande under 
lång tid varje år. 
 

Stor 
 

Problemets varaktighet är sannolikt långvarigt men inte livslångt, och/eller 
återkommande under kort tid varje år. 
 

Måttlig 
 

Problemets varaktighet är sannolikt övergående inom överskådlig tid. 

Liten 
 
Ingen 

Problemets varaktighet är sannolikt övergående inom kort tid. 
 
Problemet är omedelbart övergående. 

  
Figur 7. Skalsteg i manualen för bedömning av problemets varaktighet.  
 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
I de beslutsstöd som används inom hjälpmedelsverksamhet har en anpassning gjorts av 
varaktighetsmåtten. Det innebär t ex att mycket stor inrymmer problem som kvarstår 
mer än 3 år. I skalorna preciseras här också gränser för intermittenta problem. Till 
exempel står stor varaktighet även för att problemet är återkommande mer än 3 
månader/år. Stor respekt måste uttryckas för att den här typen av ytterligare 
definitioner av skalsteg kan efterfrågas av dem som ska tillämpa beslutsstöden. 
Samtidigt är det viktigt att påminna om nackdelarna med att göra sin egen tolkning av 
skalstegen vilket försvårar prioriteringar på lika grunder.12 
 
2d) Frekvens med vilken problemet uppstår  
- Hur ofta uppstår problemet för personen? 
 
Varaktighet säger inte hur ofta personen ifråga känner av det aktuella hälsoproblemet. 
Ett hälsoproblem som t ex är livslångt kan ju göra sig alltifrån konstant påmint för 
personen ifråga (eller för personens omgivning), till att endast förekomma vid enstaka 
tillfällen, vilket har betydelse för hur svårt problemet kan anses vara (Figur 8). 
 
Mycket stor Så länge problemet kvarstår gör det sig konstant eller dagligen påmint. 

 
Stor Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger i veckan. 

 
Måttlig Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger per månad. 

 
Liten 
 
 
Ingen 

Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint någon eller några gånger per 
år. 
 
Problemet uppstår aldrig. 
 

Figur 8. Skalsteg i manualen för bedömning av hur ofta problemet uppstår för personen. 

 
12 Som framgick i inledningen måste det framgå i såväl manual som bedömningsformulär vem som gjort den här typen av 
förändringen och med referens till denna rapport som dess ursprung. 
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Att beskriva hur ofta ett problem uppstår i termer av mycket stor/mycket hög 
harmonierar dåligt rent språkligt. Att skalsteget ändå formulerats på detta sätt beror på 
ambitionen med en enhetlighet i bedömningsformuläret.  
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
I Hjälpmedelsutredningen föreslås ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen där begreppet 
hjälpmedel definieras (SOU 2017:43). Förslaget innebär att hjälpmedel dels avser 
hjälpmedel för vård och behandling, dels ”hjälpmedel för den dagliga livsföringen, 
vilka fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna 
tillgodose personliga behov såsom att klä sig, äta, sköta sin hygien, förflytta sig, 
kommunicera med omvärlden, fungera i hemmet och i närmiljön, orientera sig, sköta 
vardagslivets rutiner i hemmet, gå i skolan, samt delta i sysselsättning och vardagliga 
fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön”. Skrivningen är ett uttryck 
för att den dagliga livsföringen anses central inom hjälpmedelsverksamhet och uppges 
vara anledningen till att bedömningspunkten om frekvens har preciserats ytterligare i 
dessa verksamheter. Till exempel preciseras stor frekvens som att problemet ska 
uppstå minst 2 gånger varje vecka. Det går emellertid inte att fastslå att detta är mått 
som är allmängiltiga för all typ av ohälsa. Som tidigare påpekats bör man vara 
försiktig med den här typen av tillägg i manualen, då det ändrar förutsättningarna för 
att likvärdiga bedömningar görs mellan olika verksamheter.13  
 
2e) Risk för framtida stor ohälsa  
-Hur stor risk är det att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa i framtiden på 
grund av problemet? 
- Hur stor risk är det att personens livslängd förkortas på grund av problemet? 
 
I riksdagens riktlinjer för prioriteringar lyfts såväl risk för fortsatt lidande och 
försämrad hälsorelaterad livskvalitet som risk för förtida död fram som något som bör 
beaktas vid prioritering (Socialdepartementet 1996/97). I beslutsstödet ingår därför 
båda dessa aspekter av risk. Inom vissa verksamheter är många av hälsoproblemen 
uppenbart förenade med risk för förtida död. Inom andra verksamheter kan det i 
förstone uppfattas som irrelevant att bedöma sådana risker, men en reflektion kring 
detta kan vara av värde. För att passa i olika typer av verksamheter är manualen till 
den här bedömningspunkten konstruerad så att en grad kan uppnås på två sätt: 
antingen genom risk att personen utvecklar stor ohälsa och/eller genom risk för att 
livslängden förkortas. Observera att det är risken för stor ohälsa som beaktas i 
beslutsstödet (Figur 9). 
 

 
13 Igen, som framgick i inledningen måste det framgå i såväl manual som bedömningsformulär vem som gjort den här 
typen av förändringen och med referens till denna rapport som dess ursprung. 
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Även vid denna bedömningspunkt ska hänsyn tas till om patienten redan har fått (eller 
står i begrepp att få) andra åtgärder som du bedömer minskar risken för framtida 
stor/mycket stor ohälsa och/eller att livslängden förkortas. 
 
Mycket stor  Mycket stor risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa och/eller mycket 

stor eller stor risk för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 
Stor Stor risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa och/eller måttlig eller liten 

risk för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 
Måttlig Måttlig risk att personen ska utveckla sto/mycket stor ohälsa men ingen risk för att 

personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 
Liten Liten risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa men ingen risk för att 

personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 
Ingen Ingen risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa eller att personens 

livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 

Figur 9. Skalsteg i manualen för bedömning av framtida risk. 
 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Ett exempel på en situation inom hjälpmedelsområdet där risken för förtida död är 
relevant att beakta om åtgärden inte utförs kan vara ett barn med risk för 
scoliosutveckling. Där kan avsaknad av bra hjälpmedel för positionering leda till en 
snabbare progress och nedsatt lungfunktion, vilket kan påverka personens livslängd. 
När det gäller risken för framtida ohälsa är anvisningen inom hjälpmedelsområdet att 
det framför allt är risken för stor aktivitetsbegränsning/delaktighetsinskränkning som 
ska anges. 
 
2f) Sammanvägd svårighetsgrad  
Alla bedömningspunkter (2a-2e) vägs kvalitativt samman till en sammanvägd 
svårighetsgrad (Figur 10). Om bedömningarna varierar stort måste en avvägning göras 
om vad som ska anses ha störst betydelse för problemets svårighetsgrad.  
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Följande vägledning gäller för sammanvägningen: 
• Om minst tre av de fem bedömningarna ligger på samma grad (t ex måttlig) talar 

det för samma (eller närliggande) svårighetsgrad i den sammanvägda 
svårighetsgraden.  

• Om personens egen bedömning av svårighetsgrad skiljer sig från professionens ges 
den senares en större tyngd. I riksdagens riktlinjer för prioriteringar framgår 
nämligen att personens egen upplevelse av sitt problem är viktigt att ringa in men 
som underlag för prioriteringar ger regeringen självbestämmande ett ”begränsat 
värde” jämfört med den professionella bedömningen (Socialdepartementet 
1996/97).    

• Om de verksamheter som använder beslutsstödet gör ytterligare viktningar mellan 
olika bedömningspunkter ska motiven öppet redovisas i manualen. 

 
Mycket stor Sammantaget har personens problem en mycket stor svårighetsgrad. 

 
Stor Sammantaget har personens problem en stor svårighetsgrad. 

 
Måttlig Sammantaget har personens problem en måttlig svårighetsgrad. 

 
Liten 
 
Ingen 

Sammantaget har personens problem en liten svårighetsgrad. 
 
Sammantaget utgör personens problem ingen svårighet. 
 

Figur 10. Skalsteg i manualen för bedömning av sammanvägd svårighetsgrad. 
 
 

Sammanvägningen grundar sig som sagt på en kvalitativ värdering. Inte sällan önskar 
de som använder beslutsstödet ett dataprogram med en matematisk modell som kan 
räkna ut den sammanvägda svårighetsgraden (och ytterst också prioriteringsgraden). 
En kvantifiering i siffror kan dock ge sken av en större exakthet än graderingen 
tillåter. Bedömningspunkterna har dessutom inte ett statiskt värde utan kan vägas olika 
i förhållande till varandra.  

 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Inom hjälpmedelsverksamheter finns exempel på hur ytterligare ställningstaganden 
gjorts för hur bedömningspunkterna när det gäller svårighetsgrad ska viktas mot 
varandra. Ett sådant ställningstagande är att om varaktighet och frekvens får olika 
grader så har man inom hjälpmedelsverksamheter angett att frekvensen ska ges en 
större betydelse. Viktigt är att påpeka att för ett sådant ställningstagande finns varken 
stöd eller avfärdande att finna i riksdagens riktlinjer för prioriteringar.  
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3. Bedömning av patientnytta av åtgärden 
 
Svårighetsgraden är enligt riksdagens riktlinjer central vid prioriteringar. För vissa är 
det ett naturligt sätt att tänka att svårighetgrad och patientnytta är kopplade till 
varandra. Andra är mer vana att tänka i termer av ”effekt” i betydelsen i vilken grad en 
åtgärd påverkar ett hälsoproblem, oavsett svårighetsgrad. En salva mot fotsvamp har  
t ex stor effekt om den botar fotsvamp, men en liten patientnytta eftersom fotsvamp får 
anses ha liten svårighetsgrad. Hur svårighetsgrad, effekt och patientnytta relaterar till 
varandra kan illustreras med följande figur (Figur 11): 
 

 
 Figur 11. Illustration av tankesättet bakom bedömningen av patientnytta av en åtgärd. 
 
Figuren ovan illustrerar följande: 
A) Svårighetsgraden är stor och åtgärden leder till bästa tänkbara hälsa. Patientnyttan 

blir därmed stor. 
B) Svårighetsgraden här är liten. Trots att bästa tänkbara hälsa uppnås så rör det sig 

endast om en mindre hälsovinst.  
C) Här är svårighetsgraden stor men åtgärden förbättrar bara hälsan i liten grad. 

Patientnyttan blir därför liten här.14 
D) Svårighetsgraden är måttlig men det finns en framtida risk för att tillståndet 

försämras till en stor svårighetsgrad (den streckade linjen). Åtgärden förväntas 
förhindra att någon sådan försämring sker. Patientnyttan är dock även här liten 
eftersom åtgärden endast i mindre grad förhindrar försämringen.15  

 
14 I en rangordning skulle alternativ C få högre prioritet än alternativ B p g a att svårighetsgraden är större (förutsatt att 
kostnaden för åtgärderna är någorlunda lika). 
15 Även här motiverar svårighetsgraden en högre prioritet i en rangordning än om hänsyn endast skulle tas till 
patientnyttans storlek. 
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Utifrån det tankesätt som beskrivs ovan görs bedömningen av patientnyttan med den 
aktuella åtgärden i två steg i beslutsstödet: 
 
I steg 1 görs först en bedömning utifrån fyra bedömningspunkter om åtgärdens effekt: 
• Åtgärdens effekt på gruppnivå. 
• Åtgärdens effekt utifrån personens förutsättningar. 
• Förväntad varaktighet av åtgärdens effekt. 
• Åtgärden kan utföras utan betydande komplikation/skaderisk. 
Dessa fyra bedömningspunkter vägs sedan samman till en sammanvägd förväntad 
effekt (Figur 12). 
 
I steg 2 vägs sedan den sammanvägda förväntade effekten av åtgärden samman med 
den sammanvägda svårighetsgraden. På så sätt får du fram patientnyttan med 
åtgärden. 
 
 
   Mycket stor/ 

Mycket hög 
Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen 

Patient- 
nytta av 
åtgärden 3a 

Vilken effekt har åtgärden på 
aktuellt problem enligt 
vetenskap/beprövad 
erfarenhet? 

     

3b 
I vilken omfattning förväntas 
åtgärden ha effekt utifrån 
personens förutsättningar?  

     

3c 
Hur länge förväntas 
åtgärden ha effekt på 
personens problem? 

     

3d 

I vilken omfattning kan 
åtgärden utföras utan risk för 
betydande skada/lidande 
hos personen? 

     
 

3e Sammanvägd förväntad  
effekt av åtgärden 

     

 3f Patientnytta av åtgärden      

Figur 12. Bedömning av patientnytta i bedömningsformuläret. 
 
 
3a) Åtgärdens effekt på gruppnivå 
- Vilken effekt har åtgärden på aktuellt problem enligt vetenskap/beprövad 
erfarenhet? 
 
Prioriteringar ska vila på bästa möjliga kunskap. Bästa kunskap om vilken effekt en 
åtgärd har, både på problemet här och nu och på en eventuell risk för framtida ohälsa, 
bygger på utvärderingar som är gjorda på gruppnivå.  
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Till skillnad från bedömningsformuläret i övrigt utgår man därför på denna 
bedömningspunkt från kunskap på gruppnivå och inte utifrån kunskap om den person 
som bedöms. Skalsteget ingen används om åtgärden enligt vetenskap/ beprövad 
erfarenhet vanligen inte ger någon effekt. Om det saknas kunskap och erfarenhet av 
just den åtgärd som prövas i beslutsstödet så hoppas denna bedömning över. I en sådan 
situation skulle det kunna vara så att om åtgärden utvärderades systematiskt, 
vetenskapligt eller genom erfarenhet, skulle det kunna visa sig att den hade alltifrån 
mycket god till ingen effekt alls. En sådan osäkerhet talar för en återhållsamhet när 
man sedan ska komma fram till en prioriteringsgrad, särskilt om åtgärden är kostsam 
och används vid problem med lägre svårighetsgrad (Figur 13). 
 
 
Mycket stor Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen mycket stor effekt på 

problem av samma typ. 
 
Stor Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen stor effekt på problem 

av samma typ. 
 
Måttlig Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen måttlig effekt på 

problem av samma typ. 
 
Liten Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen liten effekt på problem 

av samma typ. 
  
Ingen Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen ingen effekt på problem 

av samma typ. 
 

Figur 13. Skalsteg i manualen för bedömning av åtgärdens effekt på gruppnivå. 
 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Inom hjälpmedelsområdet saknas ofta vetenskaplig evidens för åtgärderna. Däremot 
finns det hos erfarna förskrivare mycket erfarenhetsbaserad kunskap om vilka 
hjälpmedel som brukar ha en god effekt vid olika typer av hälsoproblem. I takt med 
den snabba teknikutvecklingen får förskrivare allt oftare förfrågningar om produkter 
som de inte har någon egen erfarenhet av, och som de därför har svårt att värdera i 
förhållande till hjälpmedel som de har erfarenhet av att förskriva. I Region Jönköpings 
län trycks i anvisningarna till beslutsstödet på att det är den erfarenhet som finns i 
länet som förskrivaren bör luta sig mot. Kravet är dock att erfarenheten inte enbart 
bygger på förskrivarens egen erfarenhet utan är systematiserad på något sätt (t ex 
genom uppföljningsenkäter eller som en känd kollegial samsyn i regionen). 
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3b) Åtgärdens effekt utifrån personens förutsättningar  
-I vilken omfattning förväntas åtgärden ha effekt utifrån personens förutsättningar och 
att målet med åtgärden uppnås? 
 
Evidens är resultat av en genomsnittlig nytta som i olika grad kan variera inom en 
grupp. I ett beslutsstöd på individnivå måste man därför bedöma personens unika 
förutsättningar att den föreslagna åtgärden ger effekt på just hens aktuella problem så 
att målet med åtgärden kan uppnås (Figur 14). Personens förutsättningar kan göra så 
att åtgärden inte kan förväntas ha någon effekt alls till att den förväntas ha effekt 
konstant/varje gång problemet ger sig tillkänna.16 Personer kan till exempel vara 
omotiverad till åtgärden, sakna kognitiva förutsättningar eller ha komplicerande 
sjukdomar eller en livsstil som förväntas påverka effekten av åtgärden. Personen kan å 
andra sidan ha styrkor som gör det mer möjligt att lyckas uppnå målet med åtgärden,  
t ex ha hög motivation eller redan erhållit hälso- och sjukvårdsåtgärder som förbättrat 
hens tillstånd. Här gäller det med andra ord att ta hänsyn till såväl personens psykiska 
(som inkluderar kognitiva funktioner) som fysiska förutsättningar i form av styrkor 
och svagheter så som de är i den aktuella bedömningssituationen. Däremot tas inte 
ställning till hur varaktig effekten kan tänkas vara. Detta bedöms i en separat punkt. 
 
Vilken effekt en åtgärd kan förväntas ge kan också vara beroende inte bara av 
personen själv utan även av hens omgivning. Det kan handla om omgivningsfaktorer i 
den fysiska miljön, som till exempel boendemiljön. Ibland spelar även tillgången till 
stöd från omgivningen roll för vilken effekt som kan uppnås med en åtgärd. Det kan 
t ex röra sig om möjlighet att få hjälp med att komma ihåg att ta medicin eller tillgång 
till stödjande funktioner från skola vid psykisk ohälsa hos unga. Ofta kan en åtgärds 
positiva effekter för en person med ohälsa förväntas ”spilla över” på närstående. Så 
länge som det finns en oklarhet i riksdagens riktlinjer angående hur effekter på andra 
kan tillåtas påverka en prioritering är det viktigt att det är personens möjlighet att 
uppnå effekt med åtgärden som ska bedömas här, inte vilken nytta omgivningen kan 
ha av åtgärden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Inom hjälpmedelsverksamhet har beslutsstödet kompletterats med en bedömningspunkt som handlar om förväntad 
frekvens av effekt. Den innebär att en bedömning görs av hur ofta personen förväntas ha nytta av åtgärden. Viktigt är att 
påpeka att för ett sådant ställningstagande finns varken stöd eller avfärdande att finna i riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar.  
 



32 
 

 

Mycket stor Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning har 
personen mycket stor möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 

 
Stor Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning har 

personen stor möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 
Måttlig Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning har 

personen måttlig möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 
Liten Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning har 

personen liten möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
  
Ingen Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning har 

personen ingen möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 

Figur 14. Skalsteg i manualen för bedömning av åtgärdens effekt utifrån personens 
förutsättningar.  
 
Om bedömningen är att personen inte har några förutsättningar att ha nytta av åtgärden 
(dvs att skalsteget ingen väljs) ska åtgärden inte ges någon prioritet utan bedömas som 
icke-göra. Istället bör man överväga om en annan åtgärd kan påverka personens 
hälsoproblem. Notera att begreppet ”icke-göra” endast ska användas då åtgärden inte 
förväntas ha någon effekt alternativt där risker eller biverkningar med åtgärden 
överstiger nyttan med åtgärden. Det handlar med andra ord inte om åtgärder som i och 
för sig har en viss effekt men som prioriteras lågt och därför inte utförs vid resursbrist.  
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Inom hjälpmedelsförskrivning spelar omgivningsfaktorer en viktig roll i bedömningen 
av ett hjälpmedels lämplighet för en person. Inte sällan jämför personer vilka 
hjälpmedel de fått förskrivna,”jag vill ha en likadan som NN har, han har samma 
problem som jag.” Förskrivaren kan naturligtvis inte redovisa på vilka grunder en 
annan person har fått sina hjälpmedel. Däremot är det viktigt att kunna förklara att 
individers olika förutsättningar kan ha betydelse för om ett specifikt hjälpmedel kan 
vara till hjälp eller inte, och vilken effekt man kan förvänta att personen själv kan 
uppnå utifrån sina unika förutsättningar.  
 
I såväl Region Jönköpings län som i Region Uppsala har de valt att dela upp denna 
bedömningspunkt i två delar, en om personens psykiska och fysiska förutsättningar 
och en om personens omgivning. Den fysiska miljön kan ju tänkas ha en stor och 
viktig roll för vilket hjälpmedel som lämpar sig bäst. Till exempel kanske inte en 
manuell rullstol fungerar i en alltför kuperad stadsmiljö. Det personliga stödet kan 
handla om att vissa hjälpmedel (till exempel hjälpmedel för barn) kan kräva en längre 
tids intensivt stöd i inträning för att fungera optimalt.  
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En åtgärd kan fungera väl om det finns ett välfungerande nätverk runt personen som 
behöver ett hjälpmedel, men kan minska drastiskt eller utebli om nätverket inte kan 
stödja personen. Det kan därför vara pedagogiskt viktigt att tillsammans kunna 
diskutera kring förutsättningar som behöver finnas, och kanske först åtgärdas, för att 
den aktuella åtgärden ska kunna ha förväntad effekt.  
 
3c) Förväntad varaktighet av åtgärdens effekt  
- Hur länge förväntas åtgärden ha effekt på personens problem? 
 
Hur länge åtgärden förväntas ha effekt på personens problem påverkar också hur den 
sammanvägda patientnyttan blir (Figur 15). Det är rimligt att den åtgärd som hjälper 
hela den tid som personen har ett visst hälsoproblem bör väljas framför sådana som 
endast mer kortvarigt hjälper personen (allt annat lika). 
 
Mycket stor 
 

Åtgärden förväntas ha effekt så länge problemet kvarstår. 
 

Stor Åtgärden förväntas ha effekt mer än halva men inte hela tiden problemet 
kvarstår. 
 

Måttlig Åtgärden förväntas ha effekt upp till halva tiden som problemet kvarstår. 
 

Liten 
 
Ingen 

Åtgärden förväntas ha effekt endast en kort tid som problemet kvarstår. 
 
Åtgärden förväntas inte ha effekt någon tid alls. 
 

Figur 15. Skalsteg i manualen för bedömning av hur varaktig effekten av åtgärden är. 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
I beslutsstödet kopplas bedömningen av varaktigheten av effekt till hur varaktigt 
individens problem har bedömts att vara. Trots att problemet bara har en liten 
varaktighet, dvs en kort tid, kan förväntad varaktighet av effekt ändå bli mycket stor 
om åtgärden, i det här fallet ett hjälpmedel, förväntas hjälpa hela denna korta tid. Det 
motsatta kan också vara fallet t ex vid ett livslångt, progredierande tillstånd. Då kan 
varaktigheten av en persons problem vara livslångt (till exempel svårigheter att 
förflytta sig utomhus) medan effekten av hjälpmedlet relativt snabbt klingar av och 
behöver ersättas med ett annat hjälpmedel eller annan åtgärd med större effekt.  
 
3d) Åtgärden kan utföras utan betydande komplikation/skaderisk  
- I vilken omfattning kan åtgärden utföras utan risk för betydande skada/lidande hos 
personen? 
 
I riksdagens riktlinjer för prioriteringar anges att hänsyn måste tas inte bara till de 
gynnsamma effekterna av åtgärder utan också till biverkningar, skaderisker och andra 
komplikationer som har betydelse för personen ifråga.  
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Hänsyn behöver med andra ord tas till i vilken grad en åtgärd sannolikt kan utföras 
utan risk för skada eller lidande17 (Socialdepartementet 1996/97) (Figur 17).  
 
 
Mycket stor Åtgärden kan utföras med mycket stor säkerhet. Det finns ingen risk att 

åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen.  
 
Stor Åtgärden kan utföras med stor säkerhet. Det finns bara en liten risk att 

åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Måttlig  Åtgärden kan utföras med måttlig säkerhet. Det finns en måttlig risk att 

åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Liten Åtgärden kan bara utföras med liten säkerhet Det finns en stor risk att åtgärden 

leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Ingen Åtgärden kan inte utföras säkert. Det finns en mycket stor risk att åtgärden 

leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Figur 17. Skalsteg i manualen för bedömning av i vilken grad åtgärden kan utföras utan 
betydande komplikation/skaderisk. 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Det är viktigt att påpeka att den bedömning som görs under denna punkt inte inom 
hjälpmedelsverksamhet kan ersätta de författningskrav som finns på att kunskap ska 
finnas om riskerna vid användning av medicintekniska produkter som t ex hjälpmedel 
(SOSFS 2008:1). Om en sådan riskanalys genomförts kan den däremot användas som 
underlag till bedömningen om komplikation/skaderisk. Exempel på skador kan här 
handla om risker att skada sig i trafiken med olika typer av rullstolar.  
 
I Region Jönköpings län ges ytterligare vägledning vad bedömningen vid denna 
bedömningspunkt innebär. Till exempel klargörs att om åtgärden inte alls kan utföras 
utan skaderisk bör åtgärden inte utföras. I andra typer av verksamheter kan ett större 
risktagande vara berättigat, till exempel vid livshotande tillstånd. 
 
3e) Sammanvägd förväntad effekt av åtgärden 
- Hur stor är den sannolika effekten av åtgärden när man väger samman de olika 
bedömningspunkterna? 
 
För att få en samlad bild av vilken sannolik effekt som åtgärden kommer att ha på det 
aktuella problemet vägs de fyra olika bedömningspunkterna ovan samman (Figur 18).  
 
 

 
17 För att underlätta sammanvägningen i bedömningsformuläret uttrycks denna bedömningspunkt på ett omvänt sätt. Det 
innebär att graden mycket stor inte innebär någon risk för att åtgärden skulle skada personen, tvärtom kan den med 
mycket stor säkerhet utföras utan skaderisk. 
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Punkterna har lite olika tyngd och vägs mot varandra på följande sätt: 
 
• Om vetenskap/beprövad erfarenhet av åtgärden talar för att effekten vanligen är 

måttlig/liten finns anledning till viss återhållsamhet vid sammanvägningen även 
om personens förutsättningar talar för mycket stor/stor effekt. 

• Om vetenskap/beprövad erfarenhet av åtgärden vanligen talar för mycket stor/stor 
effekt men personens förutsättningar är liten/måttlig finns anledning till 
återhållsamhet vid sammanvägningen. 

• Om personens förutsättningar talar för en liten/låg effekt kan den sammanvägda 
effekten av åtgärden aldrig bli stor eller mycket stor även om varaktigheten är 
stor/mycket stor. 

• Om åtgärden endast i liten/måttlig grad kan utföras utan betydande 
komplikation/skaderisk bör annan åtgärd övervägas. 

 
 
Mycket stor 
 

Åtgärden kommer sannolikt att ha en mycket stor effekt på problemet så att 
målet med åtgärden högst sannolikt kan uppnås. 
 

Stor Åtgärden kommer sannolikt att ha en stor effekt på problemet så att målet med 
åtgärden sannolikt kan uppnås. 
 

Måttlig Åtgärden kommer sannolikt att ha en måttlig effekt på problemet så att målet 
med åtgärden inte helt säkert kan uppnås.  
 

Liten 
 
 
Ingen 

Åtgärden kommer sannolikt att ha en liten effekt på problemet så att målet med 
åtgärden med låg sannolikhet kan uppnås. 
 
Åtgärden kommer sannolikt inte att ha någon effekt på problemet så att målet 
med åtgärden sannolikt inte kan uppnås.  
 

Figur 18. Skalsteg i manualen för sammanvägd förväntad effekt av åtgärden.   
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
För att ge ytterligare visuell vägledning för sammanvägningen har 
Hjälpmedelscentralen i Region Jönköpings län lagt in olika typer av markeringar i 
bedömningsformuläret. En streckad ruta t ex innebär att bedömaren ska vara 
återhållsam vid sammanvägningen av förväntad effekt. En rutig ruta ger vägledningen 
att förskrivning av hjälpmedlet inte ska ske (oavsett vad man senare kommer fram till 
vad det gäller patientnytta i relation till kostnad). 
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3f) Patientnytta av åtgärden 
- Hur stor nytta förväntas personen ha av åtgärden sett i relation till hur svårt 
personens problem är? 
 
Om en person har ett problem som bedöms ha en stor svårighetsgrad (ett stort 
hälsogap) finns mycket hälsa att vinna om en effektiv åtgärd kan sättas in (titta gärna 
på Figur 11 igen som illustrerar detta samband). Om problemet däremot bedöms ha 
liten svårighetsgrad kan patientnyttan som går att vinna inte anses stor även om 
effekten av åtgärd bedömts som mycket stor/stor18. För att få fram patientnyttan med 
åtgärden i beslutsstödet måste med andra ord den effekt åtgärden har sättas i relation 
till hur svårt personens problem bedömts att vara. För att underlätta sammanvägningen 
och få mer likartade bedömningar kan en tvådimensionell matris som finns i 
beslutsstödet användas. Där kan bedömarna använda måttet de fick vid sammanvägd 
svårighetsgrad i ena axeln och sedan följa den tills de kommer till den bedömda 
graden för sammanvägd förväntad effekt för personen på den andra axeln. Den ruta 
där skalorna möts anger patientnyttan med åtgärden (Figur 19).  
 
 
 
 
 
Sammanvägd 
svårighetsgrad (2f) 

Sammanvägd förväntad effekt av åtgärden (3e)  
Mycket stor/ 
Mycket hög 

Stor/ 
Hög 
 

Måttlig Liten/Låg Ingen 

Mycket stor      
Stor      
Måttlig      
Liten      
Ingen      

 
Mycket stor patientnytta av åtgärden  
Stor patientnytta av åtgärden  
Måttlig patientnytta av åtgärden  
Liten patientnytta av åtgärden  
Ingen patientnytta av åtgärden  

Figur 19. Matris för patientnytta av åtgärden. 
 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Stor patientnytta kan uppnås på flera sätt. Det kan t ex vara så att svårighetsgraden för 
det aktuella hälsoproblemet är mycket stor men den sammanvägda förväntade effekten 
med det tilltänkta hjälpmedlet är måttlig. Alternativt kan det finns en stor 
svårighetsgrad och mycket stor sammanvägd effekt med hjälpmedlet etc.  

 
18 Även om patientnyttan för tillstånd med liten svårighetsgrad inte kan anses ge mer än liten patientnytta med detta 
synsätt är det relevant att vid sammanvägningen till en prioriteringsgrad (punkt 5 i bedömningsformuläret) ta hänsyn till 
samtliga bedömningspunkter i formuläret. Det innebär att prioriteringsgraden för en åtgärd som riktas mot en liten 
svårighetsgrad kan skilja sig åt om åtgärden har stor effekt jämfört med om effekten är liten.  
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4. Bedömning av patientnytta i relation till kostnad 
 
Sista bedömningspunkten innan prioriteringsgraden bestäms är bedömningen av 
patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden (Figur 20). 
 

   Mycket 
stor/ 
Mycket 
hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen 
 
 

Patientnytta 
i relation till 
kostnad 

4 
Patientnytta i 
relation till 
kostnad 

     

Figur 20. Bedömning av patientnytta i relation till kostnad i bedömningsformuläret. 
 
Vid denna bedömningspunkt tar man ställning till om patientnyttan med åtgärden är 
rimlig i relation till kostnaden för åtgärden19 och om den ger ett mervärde jämfört med 
annan/andra alternativa åtgärder. Idag finns ingen överenskommelse som gäller för 
alla hälso- och sjukvårdsåtgärder om vad som generellt är att betrakta som en låg, 
måttlig, hög eller mycket hög kostnad för att uppnå en hälsovinst. I vårt 
regionaliserade hälso- och sjukvårdssystem är det ytterst upp till varje huvudman att ta 
ställning till vad som kan anses vara en rimlig kostnad för vunnen hälsa. Det är dock 
inte säkert att den typen av regionala, mer övergripande riktlinjer finns tillgängliga. 
Eftersom ett av syftena med beslutsstödet är att öka möjligheten till prioriteringar på 
lika grunder rekommenderas varje verksamhet som vill tillämpa beslutsstödet att 
diskutera och klargöra den här typen av kostnadsnivåer. Om beslutsstödet förväntas 
användas i flera verksamheter (t ex i en centrumbildning) behöver kostnadsnivåerna 
dem emellan kalibreras.  
 
Jämlika bedömningar underlättas också om den verksamhet som vill använda 
beslutsstödet kompletterar med en lokal anvisning om vilka olika kostnader som ska 
ingå i uppskattningen av kostnaderna. Det måste betraktas som ett minimum att 
bedömningen omfattar alla kostnader inom den egna verksamheten för att utföra 
åtgärden. I den mån uppenbara kostnader och besparingar som uppstår hos annan 
vård- och omsorgsgivare är kända bör även dessa ingå i bedömningen.  
 
För att underlätta bedömningen av patientnytta i relation till kostnad kan en matris 
uppbyggt enligt nedan konstrueras i er verksamhet (Figur 21). I exemplet nedan kan 
graden stor uppnås på flera sätt. Det kan t ex vara en mycket stor patientnytta med 
åtgärden men till en hög kostnad, alternativt en måttlig patientnytta som har en låg 
kostnad.  

 
19 För att få en enhetlig layout i bedömningsformuläret uttrycks denna bedömningspunkt på ett omvänt sätt jämfört med 
hur det beskrivs i Nationell modell för öppna prioriteringar, där den istället beskrivs som kostnad i relation till 
patientnytta (Prioriteringscentrum 2017). Det viktiga här är att bedömningen av patientnytta och kostnad sätts i relation 
till varandra. 
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Färgmarkeringarna i exemplet ska inte ses som huggna i sten men riksdagens riktlinje 
måste följas: det får kosta mer att åtgärda den svårare ohälsan jämfört med det 
hälsoproblem som är mindre svårt (under förutsättning att åtgärderna är lika effektiva). 
 
 
Patientnytta av 
åtgärden (3f) 

Kostnad i kronor  
I kostnaden ingår en uppskattning av kostnaderna för …………… 
Låg kostnad 
angivet i kr…….. 

Måttlig kostnad 
angivet i kr……. 

Hög kostnad 
angivet i kr……… 

Mycket hög kostnad 
angivet i kr………. 

Mycket stor     
Stor     
Måttlig     
Liten     
Ingen     
 
Mycket stor patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden   
Stor patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Måttlig patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Liten patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Ingen Åtgärden saknar nytta för personen  

Figur 21. Förslag på matris för vägledning kring bedömning av patientnytta i relation till 
kostnad. 
 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
Ursprungligen utarbetades i Region Uppsala kostnadsspann för de olika skalstegen 
och dessa gränser har anammats av Hjälpmedelscentralen i Region Jönköpings län. 
Kostnaderna för de olika skalstegen är i båda regionerna godkända på förvaltningsnivå. 
Av anvisningarna i deras manual framgår att det är kostnaderna för hjälpmedlet, 
eventuella tillbehör till hjälpmedlet, behov av anpassning och tid för inträning som ska 
räknas in i kostnaderna. Förskrivarna får också anvisningar om vilken timkostnad de 
ska utgå ifrån för sin insats. Kostnaderna är satta utifrån ett budgetperspektiv för de 
verksamheter där hjälpmedlen förskrivs och uppdateras i takt med eventuella 
förändringar. Sett i ett större hälso- och sjukvårdsperspektiv kan de gränser som satts 
upp inom hjälpmedelsverksamheter förefalla låga i jämförelse med många andra 
vårdåtgärder. En låg kostnad för en mycket stor patientnytta bör ju idealt vara 
detsamma, oavsett inom vilken verksamhet och vilken typ av hälso- och 
sjukvårdsåtgärd det gäller. 
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5. Prioriteringsgrad 
 
När samtliga bedömningar gjorts i beslutsstödet är det dags att komma fram till hur 
prioriterad åtgärden som bedömts ska vara i den aktuella situation som personen 
befinner sig (dvs med hänsyn tagen till eventuella insatser som redan satts in). 
 
Prioriteringsgraden bestäms utifrån den sammantagna bilden av samtliga 
bedömningspunkter och anges på skalan 1 till 10, där 1 står för högsta prioritet och 10 
för lägsta. För att visuellt underlätta sammanvägningen har bedömningsformuläret 
konstruerats så att rutorna för de högsta prioriteringsgraderna, 1, 2 och en del av 3, 
finns under skalan mycket stor/mycket hög, resten av 3 samt prioriteringsgrad 4 och 5 
ligger under stor/hög o s v (se Bilaga 1).  
 
Eftersom svårighetsgrad ges stor betydelse i riksdagens riktlinjer kan följande 
hållpunkter tillämpas: 
• Tillstånd med liten svårighetsgrad kan högst ges prioritet 6 beroende på 

bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till 
kostnad med åtgärden. 

• Tillstånd med måttlig svårighetsgrad kan högst ges prioritet 5 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till 
kostnad med åtgärden. 

• Tillstånd med stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 2 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till 
kostnad med åtgärden. 

• Tillstånd med mycket stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 1 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till 
kostnad med åtgärden. 

 
Svårighetsgradens betydelse innebär också att om svårighetsgraden är stor så kan även 
åtgärder med högre kostnad i relation till patientnyttan ges en högre prioritet. Åtgärder 
med större nytta för personen i förhållande till kostnaden talar för en högre 
prioriteringsgrad medan åtgärder med mindre nytta för personen i förhållande till 
kostnader talar för en lägre prioriteringsgrad.  
 
Viktigt är att hela tiden hålla människovärdesprincipen i minne så att inte faktorer som 
socioekonomi, ålder, kön etc får avgöra prioriteringen. 
 
Exempel från beslutsstöd inom hjälpmedelsförskrivning: 
I samband med anvisningar i manualen om hur prioriteringsgraden sammanställs så 
presenteras t ex i beslutsstödet i Region Jönköpings län vilka konsekvenser som gäller 
för de olika prioriteringsgraderna (Figur 22).  
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Prioriteringsgrad 
 

Konsekvens 

1 - 5 Den bedömda åtgärden kan användes för att lösa det aktuella problemet 
om inte en alternativ åtgärd har en högre prioriteringsnivå under 
förutsättning att åtgärden har stöd i regelverket. 

6 - 7 Bedömaren bör fundera över om åtgärden är den rätta i förhållande till 
svårighet, nytta och kostnadseffektivitet. Försök hitta annan åtgärd med 
större nytta. Diskutera med din metodstödjare eller 
hjälpmedelskonsulent. 

8 - 10 Den bedömda åtgärden skall inte genomföras.  
Utred/bedöm eventuellt andra alternativa åtgärder. 

Figur 22. Anvisningar för konsekvenser av olika prioriteringsgrader i Region Jönköpings län. 
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4. HISTORIK OM UTVECKLINGEN AV BESLUTSSTÖDET 
Anette Winberg, Mari Broqvist  
 
Nedan ges en beskrivning av bakgrunden till och historiken om hur beslutsstödet 
utvecklats inom hjälpmedelsverksamhet.  
 
 
4.1 Framväxten av beslutsstöd inom hjälpmedelsområdet 
 
Regioner och kommuner har som sjukvårdshuvudmän en skyldighet enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30) att erbjuda individer med funktionsnedsättning 
såväl habilitering som rehabilitering och hjälpmedel. Det är upp till varje 
sjukvårdshuvudman att besluta vilka hjälpmedel de vill erbjuda och vem som ska 
erbjudas dem. Sjukvårdshuvudmän kan ha en politiskt beslutad hjälpmedelspolicy som 
övergripande beskriver viljeinriktning på hjälpmedelsområdet och som utgör en viktig 
grund för mer preciserade regelverk. Regelverken var under lång tid diagnos- och 
produktstyrda. Från början av 2000-talet har alltfler huvudmän valt att gå över till ett 
behovsinriktat synsätt vid utarbetandet av dessa regelverk. Det innebär att det är 
behovet som hjälpmedlet ska tillgodose som avgör om personen ska få tillgång till det 
snarare än vilken diagnos hen har eller om den aktuella produkten ingår i det 
upphandlade sortimentet. Ett sådant behovsinriktat synsätt har ökat kraven på en 
stringens och tydlighet i vad förskrivarens behovsbedömning ska innehålla.20 
 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska vården så långt det är möjligt utföras och 
genomföras i samråd med patienten. Det ställer krav på förskrivare att göra patienten 
delaktig och vara tydlig med på vilka grunder besluten sker. I takt med att det pågår en 
utveckling av allt mer avancerade och dyra hjälpmedel är förskrivningsbeslut många 
gånger förknippade med besvärliga avvägningar mellan enskilda personers personliga 
önskemål å ena sidan och strävan mot en vård på lika villkor med hänsyn taget till 
behov och kostnadseffektivitet å den andra. Inom hjälpmedelsområdet med många 
aktörer involverade finns dessutom en påtaglig risk att prioriteringarna skiljer sig åt 
mellan såväl olika huvudmän som enskilda förskrivare. Därför hade vid tiden då 
utvecklingen av beslutsstödet påbörjades, efterfrågan på behovsbaserade beslutsstöd 
uppmärksammats alltmer. 
 
Utifrån olika regioners och kommuners erfarenheter av behovsbaserade förskrivningar 
(till exempel Stockholms läns landsting 2019, Västerbottens läns landsting 2019, 
Kommunförbundet Skåne 2019) påbörjades på initiativ av dåvarande 
Hjälpmedelsinstitutet och Prioriteringscentrum ett samarbete kring utveckling av ett 

 
20 Med begreppet förskrivare menas alla olika yrkesgrupper som har kompetens att bedöma behov av hjälpmedel och 
som tilldelats rätten att förskriva hjälpmedel. 
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beslutsstöd. Syftet var att skapa ett beslutsstöd med en tydlig koppling till riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar och dess etiska plattform. Den långsiktiga ambitionen var 
att pröva möjligheten att skapa ett beslutsstöd som skulle kunna tillämpas för alla 
vårdåtgärder. I arbetet med att ta fram ett första förslag till beslutsstöd deltog även 
representanter från Kommunförbundet i Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala 
och Region Sörmland. Ett första förslag diskuterades också på ett välbesökt 
seminarium dit förskrivare från samtliga regioner var inbjudna.  
 
 
4.2 Den första regionen att pröva det individuella beslutsstödet 
 
Förvaltningen Hälsa och habilitering i Region Uppsala kom att bli de som först 
prövade och vidareutvecklade beslutsstödet mellan åren 2011–2013. Arbetet 
omfattade Audionommottagningen, Hörcentralen, Syncentralen och 
Hjälpmedelscentralen, samt förskrivare av hjälpmedel inom förvaltningens 
habiliteringsverksamhet och inom övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar i regionen. 
 
Regionen saknade vid den här tidpunkten såväl politiskt förankrade styrdokument som 
regionövergripande riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, som kunde ge vägledning 
till vad de offentliga medlen skulle räcka till. Risken för ojämlika bedömningar gjorde 
det svårt att leva upp till hälso- och sjukvårdens målsättning med jämlik vård. Det 
fanns med andra ord ett stort behov av nya riktlinjer i regionen. Dessa skulle utgå från 
behov, ta sin utgångspunkt i den etiska plattformen och riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar och vara gemensamma för hela landstinget. Ett annat viktigt mål var att 
öka patienternas delaktighet i förskrivningsprocessen. Beslutsstödet skulle vara tydligt 
och enkelt att använda och de beslut som fattades kring förskrivning skulle kunna 
förklaras av förskrivaren och förstås av den person som är aktuell för en åtgärd. En 
tanke var också att prioriteringsprinciperna på längre sikt skulle bli en naturlig del av 
hur förskrivare tänker i varje bedömningssituation, även om beslutsstödsformuläret 
inte alltid fylldes i. 
 
Arbetet bedrevs i projektform av en projektledare med tillgång till en 
projektorganisation med arbetsgrupper och referensgrupper bland annat 
patientorganisationer och samarbetspartners i länets kommuner. Projektet hade också 
tillgång till sakkunniga från Hjälpmedelsinstitutet och från Prioriteringscentrum. I 
samband med detta arbete tillsattes också en politisk styrgrupp med bred 
representation för att utarbeta en regionövergripande policy för hjälpmedels-
förskrivning. Policyn resulterade i en fyrgradig prioriteringsordning som gav 
förskrivarna vägledning i regionens åtagande på gruppnivå och ett bra stöd inför 
bedömningar på individnivå (Region Uppsala 2013). Under hela utvecklingsprocessen 
prövades manual och bedömningsformulär regelbundet på ”riktiga” fall, vilket ledde 
till förtydliganden såväl i beslutsstödets utformning som i anvisningarna kring hur och 
när beslutsstödet skulle användas.  
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Efter att beslutsstödet implementerats ungefär ett halvår på bredare front i 
verksamheten gjordes en utvärdering av Prioriteringscentrum i form av 
fokusgruppsintervjuer. Utifrån resultatet av intervjuerna, samt utifrån synpunkter som 
projektledaren fångat upp vid möten med förskrivare, gjordes ytterligare omarbetning 
av manual och bedömningsformulär.21  
 
 
4.3. Fortsatt utveckling av beslutsstödet 
 
Erfarenheterna från Uppsala har varit viktiga i arbetet mot mer transparanta 
prioriteringar inom hjälpmedelsverksamheter i Sverige. Sedan beslutsstödet infördes i 
Region Uppsala har flera kurser om tillämpningen av beslutsstödet genomförts i 
Prioriteringscentrums regi. Tolkverksamhet, habilitering, omsorgsförvaltningar, 
hörselvård och syncentraler från olika regioner är exempel på verksamheter som har 
kommit att/planerar att använda beslutsstödet. Nedan beskrivs kort några sådana 
aktiviteter.  
 
Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region 
Kalmar län) har intentionen att införa och använda beslutsstödet inom 
hörselvårdsverksamheten. Huvudsyftet är att säkerställa att audionomerna gör lika 
bedömningar vid förskrivning av hörhjälpmedel inom det gemensamma 
upphandlingsområdet. Beslutsstödet ska vara ett verktyg i dialogen mellan 
förskrivaren och patienten för att skapa delaktighet och ge tillräcklig information och 
användas då det råder osäkerhet i bedömningen eller där det finns hjälpmedelsval med 
olika kostnadsalternativ. 
 
I Västra Götaland började det individuella beslutsstödet först användas för 
hjälpmedelsfrågor, särskilt då vid mer komplexa frågor där en särskild prövning krävs 
inför en förskrivning. Samtidigt genomfördes ett omfattande prioriteringsarbete, s k 
PrioHab, på gruppnivå inom habiliteringsverksamhet.22 Trots att detta arbete täckte in 
alla behandlingsmetoder var upplevelsen att rangordningen ändå inte fullt ut kunde 
appliceras på alla patienter utifrån deras unika förutsättningar. I de fall personalen 
märkte att rangordningen i PrioHab inte var relevant för den enskilda individen tog 
man hjälp av det individuella beslutsstödet (Kullingsjö 2016).  

 
21 För den intresserade finns Uppsalas manual i sin helhet på Region Uppsalas hemsida (Region Uppsala 2015). 
22 Förvaltningen heter Habilitering & Hälsa, Västra Götaland. 
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5. ETT EXEMPEL PÅ IMPLEMENTERING 
Lovisa von Goes, Pernilla Volmevik Lundberg, Carina Svensson 
 
En av de regioner som tidigt visade intresse för beslutsstödet var hjälpmedels-
verksamheten i Region Jönköpings län. I det här kapitlet presenteras ett exempel på 
hur implementeringen av beslutsstödet för prioriteringar på individnivå kan gå till.  
 
 
5.1. Bakgrund och beslut  
 
Orsaken till att en organisation beslutar att införa ett beslutsstöd för prioriteringar kan 
variera, liksom hur formellt och av vilka sådana beslut tas. 
 

5.1.1 Översyn av regelverket 
Våren 2013 beslutade Region Jönköpings län och samtliga länets kommuner att en 
översyn av regelverket, den s k Handboken, för förskrivning av hjälpmedel skulle ske. 
Både region och kommun hade under flera år påtalat behov av ett mer uppdaterat 
regelverk. Man valde dock att invänta den omfattande skatteväxlingen av pengar från 
region till kommun, dvs den kommunaliserade hemsjukvården, i Jönköpings län och 
genomförde sedan handboksöversynen efter det. 
 
Arbetet med översynen av regelverket leddes av en projektledningsgrupp bestående av 
en representant från Regionledningskontoret, en representant från styrgruppen för 
samarbetsorganet Hjälpmedelsverksamhet i samverkan23 och verksamhetschefen för 
hjälpmedelsverksamheten. Styrgruppen valde mellan två olika metoder för hur 
översynen skulle göras. Det ena alternativet var en tjänstemannautredning med ett 
remissförfarande, den andra metoden involverade en bred grupp av förskrivare, 
budgetansvariga och representanter för personer i behov av hjälpmedel. Beslut fattades 
om att skapa en bred förankring redan under arbetsfasen varför metod två valdes.  
 

5.1.2 Lärandeseminarier 
Arbetet med översynen organiserades i fem s k lärandeseminarier med cirka 90 
deltagare från samtliga 13 kommuner och förskrivande enheter i regionen vid varje 
tillfälle. I seminarierna deltog förskrivare, budgetansvariga chefer, 
brukarrepresentanter och hjälpmedelskonsulenter.  

 
23 Styrgruppen är ett tjänstemannaorgan och svarar för den övergripande styrningen av den gemensamma 
hjälpmedelsverksamheten i regionens kommuner samt samordning mellan huvudmännen. Styrgruppen är beredande 
organ för de beslutsärenden inom hjälpmedelsområdet som skall föreläggas respektive huvudmans politiska 
beslutsorgan.  
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Även personal från syncentral och audionommottagningarna deltog. Seminarierna var 
uppbyggda utifrån temaområden till exempel förflyttning, omvårdnad och 
kommunikation/kognition. Varje träff följde samma struktur; en inledande föreläsning, 
kort presentation av aktuell statistik, brukarberättelse och gruppdiskussioner. 
Prioriteringar och etik var en annan programpunkt där Prioriteringscentrum 
presenterade beslutsstödet för prioriteringar på individnivå och erfarenheterna av att 
tillämpa det inom hjälpmedelsförskrivning. Föreläsningarna väckte stort intresse och 
brukarrepresentanterna var mycket positiva till att införa ett beslutsstöd för att få så 
likvärdiga bedömningar som möjligt. 
 

5.1.3 Beslut  
Baserat på de synpunkter som kommit fram under seminarierna tog projektlednings-
gruppen fram ett nytt regelverk som fastslogs av regionstyrelsen och de 13 
kommunstyrelserna. Då beslutades också att beslutsstöd för prioritering på individnivå 
vid förskrivning av hjälpmedel skulle användas. Syftet med beslutsstödet skulle vara 
att: 
 
− Att skapa mer jämlika prioriteringar oberoende av vilken förskrivare personen 

möter. 
− Att vara ett verktyg i den dialog som förskrivaren skall ha med personen för att 

skapa delaktighet och ge erforderlig information. 
− Att vara ett stöd i förskrivarens arbete. 

 
Styrgruppen för den gemensamma hjälpmedelsverksamheten var sedan de som 
beslutade om detaljer kring hur och i vilka situationer beslutsstödet ska användas i 
Region Jönköpings län (se s 17).  
 
 
5.2. Metod för uppstart 
 
En metodledningsgrupp på Hjälpmedelscentralen bestående av verksamhetschefen och 
två hjälpmedelskonsulenter, ansvarade för planering och genomförande av 
implementeringen av beslutsstödet.  
 

5.2.1 Utbildning för metodledningsgruppen 
Inför införandet av beslutsstödet fanns ett behov av inhämtande av fördjupad kunskap 
inom prioriteringar och beslutsstödet. Hjälpmedelskonsulenterna som ingick i 
metodledningsgruppen deltog därför dels i en utbildning av metodstödjare för 
införande av beslutsstöd som hölls vid Prioriteringscentrum i Linköping, dels i 
Prioriteringscentrums handledningsgrupp för prioriteringsarbete, som gav djupare 
insikt i etiken bakom prioriteringar och olika former av prioriteringsarbete. 
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5.2.2 Anpassning av materialet  
Innan det beslutsstöd som prövats i Region Uppsala började användas i Jönköping 
granskades och anpassades det efter länets och hjälpmedelsverksamhetens 
förhållanden. Ett exempel på en sådan anpassning var en så kallad kortmanual, som 
var tänkt att användas av den mer vane användaren i stället för den mer utförliga 
manualen. En annan anpassning var att sammanvägningsmomenten förtydligades 
genom pilar i bedömningsformuläret. De ekonomiska värden som finns i matrisen för 
bedömning av patientnytta i relation till kostnad behölls oförändrade på samma 
kostnadsnivå som i Region Uppsalas beslutsstöd. Likaså har en kolumn med 
Uppföljning lagts till i beslutsstödet. Meningen är att vid ett angivet datum utvärdera 
om uppsatta mål har nåtts eller om fortsatta/andra åtgärder behövs. 
 

5.2.3 Chefsinformation  
Metodledningsgruppen identifierade förskrivarnas chefer som en mycket viktig grupp 
för hur implementeringen av ett beslutsstöd skulle lyckas. Strax innan de första 
metodstödjarutbildningarna i länet genomfördes anordnades en träff med dessa chefer 
för att informera om beslutet om att införa ett beslutsstöd och för en genomgång av 
detta. Cheferna tog emot informationen positivt och såg framför allt fördelar med 
beslutsstödet i syfte att uppnå mer likvärdiga bedömningar men också som ett verktyg 
för förskrivaren att stödja sig på i sitt arbete.  
 

5.2.4 Lokala metodstödjarutbildningar 
De första metodstödjarutbildningar som ägde rum på Hjälpmedelscentralen i 
Jönköping hölls av Prioriteringscentrum under två dagar år 2015. Inbjudan gick ut till 
chefer i länets 13 kommuner och till vissa kliniker inom regionen där 
hjälpmedelsförskrivning äger rum. Cheferna utsåg medarbetare för uppdraget.  
Följande personer utbildades till metodstödjare:  
• 1 förskrivare från respektive kommun 
• 1 förskrivare från habiliteringscentrum 
• 1 förskrivare från psykiatrin 
• 1 förskrivare från rehabiliteringsmedicinska kliniken 
• 1 logoped från rehabiliteringscentrum 
• samtliga hjälpmedelskonsulenter. 
 
Senare har även representanter från syncentralen och ortopedtekniska verksamheten 
utbildats. En lärdom som ganska snart drogs var att man med fördel bör vara två 
metodstödjare på varje arbetsplats. Detta är nu en verklighet på de flesta arbetsplatser i 
regionen. 
 



48 
 

 

5.2.5 Utbildning på arbetsplatserna 
Efter utbildningen hade i sin tur metodstödjarna på respektive arbetsplats ett uppdrag 
att förmedla kunskap och utbilda sina kollegor i användandet av beslutsstödet på 
arbetsplatsen. I tidsplanen rekommenderades att utbildningen genomfördes under 
april-december 2015 fördelat på fyra träffar á 2–3 timmar. Varje arbetsplats tilldelades 
en hjälpmedelskonsulent som den lokale metodstödjaren kunde använda som stöd vid 
utbildningarna på arbetsplatsen. Till sin hjälp hade metodstödjarna även tillgång till 
det utbildningsmaterial som användes vid den metodstödjarutbildning de själva gått.  
 
Totalt fick 261 arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder utbildning i 
beslutsstödet. En uppföljning visar att utbildningstillfällena uppfattats som lärorika 
och gett upphov till bra diskussioner, men att det varit svårt att riktigt förmedla syftet 
med att använda beslutsstödet. Det var också problem med att avsätta tid för att 
genomföra utbildningarna.  
 
Efter genomförd utbildning uppmanas förskrivarna att göra minst 10 bedömningar 
inom ett år för att få övning i att använda beslutsstödet.  
 
 
5.3. Fortlöpande arbete  
 
Metodstödjarna har efter introduktion och utbildning på arbetsplatsen uppdraget att 
fortsätta stödja sina kollegor samt att fortsätta utbilda kollegor exempelvis vid 
nyanställningar. Dessutom erbjuder metodledningsgruppen kontinuerliga utbildningar 
av metodstödjare en till två gånger per år för att säkra tillgången till metodstödjare på 
arbetsplatserna. 
 

5.3.1 Metodstödjarträffar 
Metodstödjarna har en viktig roll som bärare av budskap mellan arbetsplatsernas 
förskrivare, chefer och Hjälpmedelscentralen. Därför hålls återkommande 
metodstödjarträffar två gånger per år på Hjälpmedelscentralen. Träffarna hålls i en 
ledig form under en heldag där det även ges utrymme för informellt erfarenhetsutbyte. 
En stående punkt har varit att gå ”laget runt” för att varje metodstödjare, eller 
metodstödjarpar, ska få berätta hur användandet fungerar på deras arbetsplats och 
delge varandra tips och råd om olika angreppsätt som de använder sig av. 
 
Uppfattningen är att träffarna ger energi att fortsätta jobba på hemmaplan och är ett 
viktigt forum för att diskutera frågor och problem som metodstödjarna stöter på i 
arbetet med beslutsstödet. Träffarna har under hela tiden varit mycket välbesökta. 
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5.3.2 Användning av beslutsstödet på arbetsplatserna 
Beslutsstödet används på olika sätt på olika arbetsplatser i länet. För att skapa samsyn, 
jämlika prioriteringar och upprätthålla kunskap används tid på de lokala 
arbetsplatsträffarna för beslutsstödsaktiviteter. Exempelvis fylls beslutsstöd i 
tillsammans utifrån en fiktiv fallbeskrivning eller fylls i enskilt och diskuteras sedan 
för att få en uppfattning om bedömningar och prioriteringar görs lika. För att stötta 
metodstödjarna på hemmaplan har metodledningsgruppen på Hjälpmedelscentralen 
erbjudit sig att medverka på sådana arbetsplatsträffar via videosamtal. Vid sådana 
möten finns möjlighet att ta upp bedömningarna för diskussion. Videomötena upplevs 
positiva och tidseffektiva. 
 
På arbetsplatser där det inte görs så många beslutsstöd har arbetsgrupper valt att göra 
alla bedömningar i beslutsstöden tillsammans eller två och två för att stötta varandra.  
 

5.3.3 Övriga aktiviteter  
För att sprida information om beslutsstödet i regionen och också för att inspirera till 
användandet anordnade Hjälpmedelscentralen under hösten 2017 två större aktiviteter. 
Vid ena tillfället deltog chefer inom länet som arbetar inom verksamheter som 
förskriver hjälpmedel, det vill säga alla kommuner samt flera enheter inom regionen. 
Här gavs en grundlig presentation av beslutsstödet och dess syfte och 
användningsområden. Vidare anordnades en välbesökt inspirationshalvdag dit länets 
alla hjälpmedelsförskrivare bjöds in. Här hölls föreläsning om etik, presentation om 
bakgrunden till beslutsstödet samt vilka nyheter och förbättringar som genomförts. 
 
Metodledningsgruppen har även själv deltagit i flera olika aktiviteter i landet för att 
sprida information om arbetet. Presentationer har skett vid såväl nationella som vid en 
internationell prioriteringskonferens samt vid utbildningstillfällen för Malmö stad, 
Sveriges Syncentralchefer, Kommunförbundet Skåne med flera. Dessutom har 
studiebesök från andra regioner mottagits. Syftet har varit att inspirera andra att 
använda beslutsstödet som en del i en fortsatt utveckling av detsamma.  
 

5.3.4 Hemsida  
På Hjälpmedelscentralens externa hemsida har material rörande beslutsstödet samlats 
och publicerats, tillgängligt för alla som vill ta del av det. Här återfinns både 
bedömningsformulär och manual, en översikt över aktiviteter som ordnats samt 
presentationer och material från utbildningar och möten. Här finns också 
kontaktuppgifter till metodledningsgruppen (Region Jönköpings län 2019).  
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5.3.5 Vidareutveckling av materialet 
I samråd med metodstödjarna som samlas minst en gång per termin har vid behov 
ytterligare ändringar och justeringar av beslutsstödet utförts. Det viktigaste målet med 
dessa justeringar har varit att kontinuerligt göra materialet lättare att använda. Bland 
annat förenklades språket i manualen. Exempelvis ersattes orden ”frekvens” och 
”varaktighet” av Hur länge? och Hur ofta? Bedömningen av hur svårt problemet är i 
relation till andra hälsoproblem är det som förskrivarna genomgående har beskrivit 
som det som är svårast att göra. Arbetet vid metodstödjarträffarna har dock resulterat i 
en samsyn kring olika problems svårighetsgrad i relation till varandra. Dessa problem 
beskrivs i en tabell som fördes in i manualen, där exempel ges på vad som är att anse 
som en mycket stor svårighetsgrad, stor svårighetsgrad etc.  
 
Manualen omarbetades även så till vida att den inleddes med en ”teoretisk” del med 
bland annat avsnitten Inledning, Bakgrund, Prioriteringsgrad, Syfte och När ska 
beslutsstödet användas? Många förskrivare har upplevt en otydlighet vad gäller 
beslutsstödets roll i förhållande till lagar, regelverk och rutiner som gäller vid 
hjälpmedelsförskrivning i Region Jönköpings län. En översiktsbild som tydliggör 
Bedömning av behov, infördes därför i inledningen av manualen (Figur 23). 
 
 

 
Figur 23. Översikt över gången vid bedömning av behov av hjälpmedelsförskrivning i 
Region Jönköpings län. 
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De visade sig också att stödet i den kortmanual som tagits fram inte var tillräckligt och 
den manualen togs därför bort. Istället bör den kompletta manualen alltid användas. 
Ett alternativ är istället den hjälptext (hämtad ordagrant från manualen) som kommer 
som så kallade popup-rutor då man fyller i bedömningsformuläret på nätet. 
 
Kriterierna för vid vilka hjälpmedelsprodukter som beslutsstödet ska användas har 
också justerats. Vissa produkter togs därmed bort från listan över när beslutsstödet är 
obligatoriskt att fylla i. 
 
 
5.4. Mer likvärdiga bedömningar  
 
Då ett mål med att införa ett beslutsstöd är att skapa mer likvärdiga bedömningar så är 
naturligtvis uppföljningar på detta område av största vikt. 
 

5.4.1 Utvärdering av beslutsstödet med fallbeskrivningar 
För att veta om användning av beslutsstödet ger mer likvärdiga bedömningar har två 
uppföljningar (så kallade kalibreringar) genomförts. Vid två tillfällen, 2016 och 2018, 
skickades ett antal fiktiva fallbeskrivningar om personer i behov av hjälpmedel ut till 
samtliga förskrivare som gått utbildning i användning av beslutsstödet. Cirka 200 
förskrivare har deltagit vid båda uppföljningarna. Förskrivaren har fått genomföra 
beslutsstödet för ett eller flera av de utskickade fallen beroende på var och ens 
kompetensområde. Fallen har rört manuell rullstol, elektrisk rullstol, 
kognitionshjälpmedel, tyngdtäcke och samtalshjälpmedel. 
 
Resultatet från de båda tillfällena visar något mer lika bedömningar 2018 än 2016. 
Skillnaden är dock inte tillräckligt stor för att dra några slutsatser av. Inte heller 
gällande vilken prioriteringsgrad som valts kan någon större skillnad ses mellan de två 
tillfällena. Generellt kan noteras att prioriteringsnivån blir mycket hög, dvs 
hjälpmedelsinsatsen ges ofta en hög prioritet, oavsett typ av problem. 2018 är dock 
efterlevnaden av reglerna för sammanvägning något bättre. 
 
Fallen som använts vid utvärderingen kan diskuteras; utifrån den information som 
gavs i fallbeskrivningarna går det att på ett relevant sätt göra en bedömning eller måste 
förskrivaren ha en mer detaljerad kännedom om situationen, dvs ger fallen en relevant 
bild av verkligheten? 
 

5.4.2 Utvärdering av beslutsstöd vid förskrivning av elrullstol 
I Region Jönköpings län är det obligatoriskt att använda beslutsstöd vid förskrivning 
av elektrisk rullstol. Dessa bedömningar har sammanställts vid två tillfällen, 2016 och 
2019.  
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Här rör det sig inte om konstruerade fallbeskrivningar utan ”reella” bedömningar som 
löpande genomförts i arbetet med patienter som står inför en eventuell förskrivning av 
elektrisk rullstol. Här visar resultatet en utveckling mot mer likvärdiga bedömningar. 
Man kan också notera att bedömningen av svårighetsgrad i relation till andra 
hälsoproblem har skattats lägre 2019 än 2016, likaså prioriteringsgraden. 
Utvärderingen visar med andra ord att bedömningarna tenderar att bli mer lika och 
troligen mer rimliga. 
 
 
5.5. Kommande utveckling  
 
Att kontinuerligt förbättra och underlätta användandet av beslutsstödet är en levande 
ambition i Region Jönköpings län. Under 2019 har ett arbete påbörjats angående de 
begrepp som används för de (hälso)problem som ges som exempel på olika 
svårighetsgrader i manualen till beslutsstödet. Begreppen har anpassats till de termer 
som finns definierade i ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (Socialstyrelsen 2003).  
 
En översyn av de ekonomiska gränserna för bedömning av patientnytta i relation till 
kostnad diskuteras framför allt inom habiliteringen. Enligt anvisningarna från 
Hjälpmedelscentralen ska beslutsstödet alltid användas vid förskrivning av hjälpmedel 
som överstiger en kostnad av 20 000 kronor. Inom habiliteringsverksamhet upplevs att 
den nuvarande gränsen i princip föranleder användning av beslutsstöd i alla 
förskrivningar på grund av att den är satt för lågt. Likaså anses här att det oftast inte 
finns några alternativa åtgärder till ett visst hjälpmedel att prioritera emellan. Det kan 
ibland även upplevas frustrerande att avgränsa bedömningen till att jämföra den 
aktuella hjälpmedelsåtgärden med andra insatser inom just rehabilitering (inom 
Region Jönköpings län) då man vet att många andra behandlingar inom andra hälso- 
och sjukvårdssektorer kostar betydligt mer. Vid en sådan, bredare jämförelse skulle 
troligen även det dyraste hjälpmedlet ha en måttlig kostnad. 
 
Ett försök att samla erfarenheter på ett mer systematiskt sätt (för att säkrare kunna 
bedöma åtgärdens effekt på gruppnivå) har gjorts genom att i enkätform följa upp 
vilken effekt ett visst hjälpmedel har haft för personer med svårighet att resa sig upp. 
Enkäten riktades till alla förskrivare av detta uppresningshjälpmedel. Enkäten visade 
att produkten används i enlighet med leverantörens syfte och att effekten på de 
problem produkten avser att lösa var stor eller mycket stor. Denna utvärderingsmetod 
visade sig fungera bra för att sammanställa förskrivarnas erfarenheter och avsikten är 
att göra fler liknande sammanställningar på andra produkter. 
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Ett starkt önskemål från de som använder beslutsstödet finns om att digitalisera 
bedömningsformuläret så att vissa bedömningar per automatik skulle leda förskrivaren 
vidare i bedömningen och slutligen också tydligare vägleda vilken prioriteringsgrad 
som bör ges. En sådan utveckling är dock svår att genomföra, eftersom det inte finns 
en heltäckande vägledning hur olika bedömningspunkter i beslutsstödet ska vägas mot 
varandra. Här behövs en fortsatt diskussion i samarbete med Prioriteringscentrum och 
andra aktörer som arbetar med metodutveckling inom prioriteringsområdet, huruvida 
en sådan digitalisering är möjlig och överhuvudtaget önskvärd.  
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6. REFLEKTIONER OCH ERFARENHETER 
Mari Broqvist 
 
Avslutningsvis förmedlas här några reflektioner och erfarenheter om bl a 
beslutsstödets användbarhet och hinder och framgångsfaktorer vid införande av ett 
sådant stöd. 
 
 
6.1 Grupp-individ, individ-grupp 
 
Då riksdagen 1997 beslutade om grunderna för prioriteringar och resursfördelning 
inom svensk hälso- och sjukvård, poängterades att även prioriteringar av enskilda 
individer måste vägledas av genomtänkta etiska grundprinciper, d v s den etiska 
plattformen för prioriteringar (Socialdepartementet 1996/97). Uppföljningar av 
riksdagens riktlinjer har tidigare visat att den etiska plattformen i sina huvuddrag är 
känd i vården men inte desto mindre uppfattas som svår att tolka och därmed svår att 
omsätta i praktiken – hur ska t ex detta med störst behov egentligen förstås. 
(Prioriteringscentrum 2007, Riksrevisionen 2004). Det beslutsstöd som beskrivs i 
denna rapport, och som nu används inte bara av hjälpmedelsförvaltningar utan även i 
vissa andra verksamheter, är ett exempel på att försöka skapa förutsättningar för att 
den etiska plattformen kan ges en mer självklar roll i prioriteringar även på 
individnivå.  
 
Steget från prioriteringar på gruppnivå till individnivå (liksom från individ till 
gruppnivå!) är dock inte helt komplikationsfritt. I mötet med individer i vården måste 
olika professioner ha med sig en generell kunskap om vad åtgärder i allmänhet kan 
förväntas ha för effekt på olika sjukdomar och funktionshinder, men de måste också 
ha förmågan att göra individuella bedömningar. Även då kunskapen om en åtgärds 
effekt på gruppnivå är stabil (dvs ytterligare studier skulle inte ge andra resultat) så 
kan effekten av åtgärden för den enskilda individen avvika från detta. Ännu svårare 
blir det att bedöma en åtgärds lämplighet på individnivå om effekten på gruppnivå är 
så gott som okänd. Att det alltid finns en osäkerhet på individnivå är inbyggt i vårdens 
villkor och något vårdens olika aktörer oundvikligen har att hantera varje dag.  
 
 
6.2 Att förenkla det komplicerade – en svår ekvation 
 
Trots strävan efter att ta fram ett beslutsstöd som är lätt att förstå är det beslutsstöd 
som presenterats i denna rapport knappast något man sätter i händerna på hälso- och 
sjukvårdspersonal utan en genomtänkt introduktion. Bedömningar av det här slaget är 
alltid mångfacetterade och påverkas i hög grad av värderingar, vilket blir mer och mer 
tydligt ju mer man öppet diskuterar t ex svårighetsgrad av ett visst hälsoproblem. 
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Erfarenheten visar att då de som använt beslutsstödet tvingats ta ställning till aspekter 
de kanske tidigare inte på ett så tydligt sätt beaktat, så har bedömningarna upplevts 
mindre självklara än de gjorde innan och ytterligare stöd har behövts för att tolka 
riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Inte sällan har ännu fler bedömningspunkter 
efterfrågats, snarare än önskemål om att reducera antalet till mer övergripande punkter 
(som ju skulle kunna vara ett alternativ). Att vara tydlig med grunderna för prioritering 
och samtidigt skapa ett ”enkelt” beslutsstöd tycks därför vara en svår ekvation. Vissa 
tolkningssvårigheter är ofrånkomliga i en introduktionsfas och något som ledningen 
för ett prioriteringsarbete får arbeta med kontinuerligt för att successivt skapa mer och 
mer samsyn.  
 
Under den tid som gått sedan den första versionen av beslutsstödet togs fram har olika 
typer av ställningstaganden gjorts, formuleringar prövats och omprövats. Denna 
utveckling behöver fortsätta och beslutsstödet måste ses som ett redskap med ständig 
förbättringspotential. Strategin har varit pragmatisk, dvs att beslutsstödet kan användas 
i praktiken även om vissa bedömningspunkter känts mer ”ofärdiga” än andra. T ex ska 
gränserna för mycket hög/mycket stor, stor/hög osv i de matriserna som finns i 
manualen (t ex den om patientnytta i relation till kostnad), inte ses som huggna i sten. 
I takt med att beslutsstödet prövas inom olika typer av verksamheter och i olika 
kontexter kan vägledningen komma att utvecklas.  
 
Det kommer alltid vara viktigt att motivera varför beslutsstödet ser ut som det gör, 
men även vilka motiv som finns för att utesluta vissa bedömningar. En aspekt som 
efterfrågats men som inte finns med i beslutsstödet gäller akuthetsgrad. Akuthetsgrad 
associeras ofta till ett allvarligt sjukdomstillstånd, men att tala i termer av akut 
behöver inte alltid vara synonymt med hur svåra tillstånd det gäller. Istället har under 
utvecklingen av beslutsstödet återkommande beskrivits situationer där insatser för 
mindre svåra tillstånd beskrivs som akuta mer av organisatoriska skäl (t ex inför 
patientens utskrivning från sjukhus) och därmed getts företräde. Större behov upplevs 
då ha trängts undan vilket strider mot intentionen i riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar där det styrande ska vara hur stort vårdbehovet är.  
 
Andra bedömningspunkter behöver fortsätta att diskuteras brett inom hälso- och 
sjukvård i förhållande till människovärdesprincipen. Bland annat gäller det vilken 
betydelse omgivningsfaktorer ska ha för bedömningen av såväl svårighetsgrad som 
patientnytta. I vad mån ska t ex hänsyn tas till om patienten har tillgång till hjälp av  
t ex närstående eller inte? I den första bedömningspunkten i beslutsstödet ska ju 
bedömaren dokumentera personens egen uppfattning om hur stort problemet är som 
åtgärden är tänkt att avhjälpa, relaterat till personens ”totala livssituationen”.  
Här är det inte orimligt att anta att sociala relationer kommer att påverka hur svåra 
konsekvenser personen upplever att en ohälsa har och därmed, indirekt, påverka 
behovets storlek (Broqvist et al. 2011).  
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6.3 Mottagande av beslutsstödet – en upplevelse på gott och ont 
 
Att införa ett beslutsstöd för prioriteringar i en verksamhet innebär så mycket mer än 
att sätta igång och använda ett bedömningsformulär. Det handlar bland annat om att 
skapa förståelse och gemensam acceptans för tydliga grunder för prioriteringar, men 
också om att hitta vägar för implementering av delvis nya tankesätt. De verksamheter 
som infört beslutsstödet vittnar om att samsynen kring på vilka grunder prioriteringar 
bör göras har, i olika grad, ökat efter införandet. Dessutom beskrivs att man i större 
utsträckning fått en gemensam terminologi – man talar i högre grad samma språk då 
prioriteringar diskuteras. Det gäller även begrepp som kan tyckas självklara inom 
vården som”problem”, ”åtgärd” och ”mål”. Inom hjälpmedelsområdet beskrivs att 
införandet av beslutsstödet har bidragit till att visa på vikten av att formulera sig kring 
dessa fenomen (”vad vill vi uppnå med insatsen?”). I Region Jönköpings län 
återkommer begreppen från beslutsstödet numera även i remissunderlag, blanketter 
med mera. 
 
Samtidigt som beslutsstödet är ämnat som ett stöd i prioriteringssituationer så är det 
viktigt att inse att det också innebär en styrning av hur hälso- och sjukvårdsresurser 
används. Att som hälso- och sjukvårdspersonal bli styrd i sina prioriteringar har inte 
alltid upplevts positivt i de verksamheter där beslutsstödet införts. Att t ex mer tydligt 
behöva avgränsa sina förskrivningar av hjälpmedel kan upplevas som svårt i mötet 
med patienter. Att ha tillämpat beslutsstödet har dock delvis inneburet att en viss 
attitydförändring har kommit till stånd där ett ansvar för helheten blir tydligare. 
Upplevelsen är att det finns en större förståelse för att den enskilda patientens behov 
naturligtvis ska beaktas men samtidigt ställas i relation till hela det uppdrag som finns 
i en verksamhet. ”Att styra om en skuta”, som en medarbetare i Region Uppsala 
uttryckte det, måste tillåtas ta tid och tid kräver uthållighet och en organisation som 
understödjer ett sådant arbete.  
 
 

6.4 Ledning, uthållighet och stöd 
 
Att ha stöd av såväl politiker som tjänstemannaledning verkar vara en viktig byggsten 
för att skapa legitimitet för ett delvis nytt arbetssätt, inte minst då det gäller sådant 
som har att göra med hur (känsliga) prioriteringar görs. Det gäller såväl inåt i 
organisationen mot den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda beslutsstödet, 
som utåt mot medborgare i situationer där grunderna för prioriteringar upplevs viktiga 
att kommunicera. Att ha en intresserad och engagerad chef som organisatoriskt finns 
nära den personal som ska använda beslutsstödet har också visat sig vara av stor vikt 
för att kunna få med sig arbetsgruppen och kunna skapa utrymme för att jobba med 
aktiviteter av olika slag relaterat till införandet av beslutsstödet. Om stödet från 
ledningen upphör kan nya propåer (t ex vårdval, vårdgaranti, personcentrerad vård etc) 
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som vårdverksamhet ständigt påverkas av göra så att implementeringsarbetet stannar 
av. Beslutsstödet riskerar då istället att bli en fritt vald aktivitet för de som önskar 
istället för ett gemensamt arbetssätt för att understödja jämlik vård.  
 
Utifrån de erfarenheter som så här långt finns av att införa ett beslutsstöd för 
prioriteringar på individnivå så förefaller även kontinuitet i metodstöd vara av central 
betydelse. Det kan t ex gälla externt metodstöd som det Prioriteringscentrum kan 
erbjuda om tolkningen av de etiska principerna i riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar, förmedlande av nationella erfarenheter och att få tillgång till ett 
bollplank i frågor om utveckling och införande av beslutsstöd. Metodstöd behöver 
också byggas internt i en verksamhet, där kunskapen om tillämpningen av 
beslutsstödet kombineras med kunskap om den egna verksamheten och organisationen 
och dess förutsättningar. Att veta vart man kan vända sig då frågor uppstår skapar en 
trygghet i att våga pröva beslutsstödet. 
 
En viktig lärdom av att införa beslutstödet är med andra ord att det är en långsiktig 
process. Implementeringen via metodstödjare ute i de verksamheter som ska tillämpa 
beslutsstödet verkar vara en lyckosam och effektiv metod, som dock behöver vara ett 
pågående arbete. Det kommer ständigt nya medarbetare till arbetsplatserna och nya, 
etiska frågor dyker upp som behöver belysas. Metodstödjarna behöver också de 
påfyllning och stöd av varandra, särskilt i situationer då det upplevts motigt att få 
arbetsgruppen med sig. Att skapa forum för sådana diskussioner förefaller därför 
viktigt.  
 
 
6.5 Fortsatt utveckling lokalt och nationellt  
 
Prioriteringsfrågor är svåra och även om det finns ett beslutsstöd till hjälp behöver 
värderingsfrågor öppet diskuteras inom olika verksamheter för att möjliggöra en ökad 
samsyn. Flera utvecklingsarbeten kring beslutsstödet har blottlagt att det finns en 
ovana i organisationer att öppet föra denna typ av prioriteringsdiskussioner. 
Beslutsstödet har beskrivits som ett sätt att medvetandegöra medarbetare om vilket 
hälsospektra som ryms inom respektive verksamhetsområde och att det finns behov av 
att sätta gränser för hur generösa bedömningar som kan göras. Dilemmat i vården är 
oftast inte att hälso- och sjukvårdspersonal är för restriktiva, utan snarare att de i hög 
grad, även i tider av resursbrist, önskar tillgodose även det som relativt sett kan 
betraktas som små vårdbehov samt använda åtgärder med ringa effekt.  
Det förstnämnda blev tydligt redan inom den första verksamheten som prövade 
beslutsstödet, Region Uppsala. I början när beslutsstödet infördes bedömde 
förskrivarna att de flesta problem hade hög svårighetgrad, att de hjälpmedel som 
föreslogs skulle göra stor nytta och därmed skulle ges hög prioritet. Av de 
bedömningar som samlades in hade 75 procent en prioriteringsgrad mellan 1 och 3 
medan prioriteringsgrader över 8, det vill säga gränsen för när ett hjälpmedel inte 



58 
 

 

kunde förskrivas, inte alls förekom (Winberg et al. 2012). I tider av god resurstillgång 
är svårigheten (och motståndet?) att differentiera mellan vårdbehov ett litet problem, 
vid stor resursbrist kan det äventyra principen om att de med störst behov ska få del av 
mer resurser, jämfört med dem med mindre behov. 
 
Som initiativtagare till skapandet av beslutsstödet och som intresserad följare av de 
implementeringsförsök som görs i landet kommer Prioriteringscentrum, i sin egenskap 
av nationellt kunskapscentrum för prioriteringar, fortsätta vara öppna för att fånga upp 
behov av eventuella revideringar av beslutsstödet som gör användbarheten och 
följsamheten till riksdagens riktlinjer för prioriteringar än större. 
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BESLUTSSTÖD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ 
 
Bilaga 1. Bedömningsformulär 
 
Bilaga 2. Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Namn/Personnummer:………………………   Datum:………… Bedömt av:…………………………. 

 
   Mycket 

stor/ 
Mycket  
hög 

Stor/ 
Hög 
 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen 
 
 

Svårighets- 
grad om 
åtgärden 
inte utförs 

2a 
Hur svårt upplever personen själv 
det aktuella problemet? 

     

2b 
Hur svårt är problemet i relation 
till andra hälsoproblem? 

     

2c Hur länge förväntas problemet att 
finnas? 

     

2d Hur ofta uppstår problemet för 
personen? 

     

2e 
Hur stor är risken att problemet 
leder till stor/mycket stor ohälsa i 
framtiden? 

     

2f Sammanvägd 
svårighetsgrad  

     

Patientnytta 
av åtgärden 3a 

Vilken effekt har åtgärden på 
aktuellt problem enligt 
vetenskap/beprövad erfarenhet? 

     

3b 
I vilken omfattning förväntas 
åtgärden ha effekt utifrån 
personens förutsättningar? 

     

3c 
Hur länge förväntas åtgärden ha 
effekt på personens problem? 

     

3d 
I vilken omfattning kan åtgärden 
utföras utan risk för betydande 
skada/lidande hos personen?  

     

3e Sammanvägd förväntad effekt 
av åtgärden 

     

3f Patientnytta av åtgärden 
     

Patientnytta 
i 
relation till 
kostnad 

4 Patientnytta i relation till 
kostnad 

     

Markera med X den prioriteringsgrad som bäst motsvarar den sammantagna bilden av 
bedömningspunkterna i svårighetsgrad, patientnytta av åtgärden samt patientnytta i relation 
till kostnad. 
 

5. Prioriteringsgrad                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Icke  
göra 

            
 

Problemet som ska 
åtgärdas 1a  

Aktuell åtgärd 
                  1b  

Mål med åtgärd 
 1c  

      
 

  

 Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå 
Bedömningsformulär 

      
 
 
 
 
 

Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUTSSTÖD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ 
 
 

Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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0. INLEDNING 

 
Här kan infogas sådan information som är relevant i respektive verksamhet som 
beslutsstödet ska användas i.  

 
1. BESKRIVNING AV PROBLEM, ÅTGÄRD OCH MÅL 

 
1a) Problemet som ska åtgärdas 
Vilket problem har personen som är aktuellt att åtgärda? Vad är orsaken till problemet? 
 
Beskriv problemet som är aktuellt att åtgärda och dess orsak (t ex spasticitet p g a MS, 
nedsatt koncentrationsförmåga p g a sömnsvårigheter hos barn med CP, svårigheter att 
svälja p g a stroke, svårigheter att arbeta p g a depression).  

 
1b) Aktuell åtgärd 
Vilken åtgärd är aktuell? Kräver åtgärden även andra, kompletterande insatser och i så 
fall vilka? 
 
Beskriv den åtgärd som är aktuell för att t ex utreda, behandla eller förebygga att 
problemet förvärras. 

 
1c) Mål med åtgärd 
Vad är målet med åtgärden för personen ifråga? 
 
Ange ett så konkret mål som möjligt med åtgärden så att du kan värdera i vad grad 
åtgärden förväntas kunna leda fram till det uppsatta målet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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2. BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRAD OM ÅTGÄRDEN INTE UTFÖRS 

 
Här ska du i ett antal punkter bedöma hur svårt det specifika problemet är och inte 
sjukdomens/skadans alla konsekvenser. Om problemet är svårighet att kunna äta själv 
efter en stroke är det detta som bedöms och inte hur svårt det är att ha stroke i 
allmänhet. Även för en person som har en svår sjukdom/skada/funktionsnedsättning kan 
det aktuella problemet som ska åtgärdas vara mindre svårt. 

 
2a) Personens upplevelse av problemet som ska åtgärdas 
Hur svårt upplever personen själv det aktuella problemet? 
 
I denna punkt dokumenterar du den kunskap om personens egen upplevelse av sitt 
problem som du inhämtat. Ta stöd av definitionerna nedan. För personer som inte själva 
kan förmedla sin upplevelse kan närståendes (eller annan som känner personen) 
uppfattning om hur personen upplever problemet dokumenteras. Det ska då framgå, 
genom att markera med ”N” i bedömningsformuläret att det är en annans bedömning som 
dokumenteras. Om personens upplevelse av problemet är helt okänd markeras istället 
detta med ”O” 

 
Mycket stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 

problem mycket stora, nästan outhärdliga negativa konsekvenser för 
personen. 

 
Stor Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 

problem stora negativa konsekvenser för personen. 
 
Måttlig Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 

problem måttligt negativa konsekvenser för personen. 
 
Liten Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 

problem små negativa konsekvenser för personen. 
 
Ingen Personen upplever att i relation till sin totala livssituation så ger detta 

problem inga negativa konsekvenser för personen. 
 
2b) Problemets svårighetsgrad i relation till andra hälsoproblem 
Hur svårt är problemet i relation till andra hälsoproblem? 
 
Bedöm hur svårt det aktuella problemet är i dagsläget på en generell hälsoskala som går 
från sämsta till bästa tänkbara hälsa. 

 
Mycket stor I dagsläget är problemet som ska åtgärdas mycket stort på en skala från 

sämsta till bästa tänkbara hälsa. 
 
Stor I dagsläget är problemet som ska åtgärdas stort på en skala från sämsta till 

bästa tänkbara hälsa. 
 
Måttlig I dagsläget är problemet som ska åtgärdas måttligt på en skala från sämsta 

till bästa tänkbara hälsa. 
 
Liten I dagsläget är problemet som ska åtgärdas litet på en skala från sämsta till 

bästa tänkbara hälsa. 
 
Ingen I dagsläget är problemet som ska åtgärdas obefintligt på en skala från 

sämsta till bästa tänkbara hälsa. 

Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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2c) Problemets varaktighet  
Hur länge förväntas det aktuella problemet att finnas om den aktuella åtgärden inte 
utförs? 

 
Mycket stor Problemets varaktighet är sannolikt livslångt, och/eller återkommande under 

lång tid varje år. 
 

Stor Problemets varaktighet är sannolikt långvarigt men är inte livslångt, och/eller 
återkommande under kort tid varje år. 

 
Måttlig Problemets varaktighet är sannolikt övergående inom överskådlig tid.

   
Liten Problemet är sannolikt övergående inom kort tid. 

 
Ingen Problemet är omedelbart övergående. 

 
2d) Frekvens med vilken problemet uppstår  
Hur ofta uppstår problemet för personen? 

 
Mycket stor Så länge problemet kvarstår gör det sig konstant eller dagligen påmint. 

 
Stor Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger i veckan. 

 
Måttlig Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint några gånger per månad. 

 
Liten Så länge problemet kvarstår gör det sig påmint någon eller några gånger per 

år. 
 

Ingen Problemet uppstår aldrig. 
 

2e) Risk för framtida ohälsa  
Hur stor risk är det att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa i framtiden på grund 
av problemet? Hur stor risk är det att personens livslängd förkortas på grund av 
problemet? 

 
Mycket stor Mycket stor risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa och/eller 

mycket stor/stor risk för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte 
utförs. 

 
Stor Stor risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa och/eller måttlig 

eller liten risk för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 

Måttlig Måttlig risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa men ingen risk 
för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 

 
Liten Liten risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa men ingen risk 

för att personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 
 

Ingen Ingen risk att personen ska utveckla stor/mycket stor ohälsa eller att 
personens livslängd förkortas om åtgärden inte utförs. 

 
 
 
 
 

 
Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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2f) Sammanvägd svårighetsgrad 
Hur stor är svårighetsgraden när man väger samman de olika 
bedömningspunkterna? 

 
Väg samman ovanstående fem bedömningar till en svårighetsgrad. Följande vägledning 
gäller för sammanvägningen: 
• Om minst tre av bedömningarna ligger på samma grad talar det för samma (eller 

närliggande) svårighetsgrad i den sammanvägda bedömningen.  
• Om personens upplevelse skiljer sig från den professionella bedömningen ges den 

professionella bedömningen större betydelse. 
• Om bedömningarna varierar stort måste en avvägning göras om vad som har störst 

betydelse för problemets svårighetsgrad. 
 

Mycket stor Sammantaget har personens problem en mycket stor svårighetsgrad. 
 

Stor Sammantaget har personens problem en stor svårighetsgrad. 
 

Måttlig Sammantaget har personens problem en måttlig svårighetsgrad. 
 

Liten Sammantaget har personens problem en liten svårighetsgrad. 
 

Ingen Sammantaget utgör personens problem ingen svårighet. 
 

3. BEDÖMNING AV PATIENTNYTTA AV ÅTGÄRDEN 
Hur mycket hälsa som kan vinnas genom en åtgärd beror både på hur svårt hälsoproblem 
som finns och hur mycket en åtgärd kan påverka denna ohälsa/detta problem. Här väger 
du därför samman fyra olika aspekter av åtgärdens effekt på det aktuella problemet (3a – 
3e) och sätter det sedan i relation till hur svårt problemet är som personen har (2f).  

 
3a) Åtgärdens effekt på gruppnivå 
Vilken effekt har åtgärden på aktuellt problem enligt vetenskap/beprövad erfarenhet? 

 
Prioriteringar ska vila på bästa möjliga kunskap. Bästa kunskap om effekt bygger på 
utvärdering gjorda på gruppnivå. Till skillnad från bedömningsformuläret i övrigt utgår du 
därför här från kunskap på gruppnivå och inte utifrån kunskap om personen som bedöms. 
Om effekten enligt vetenskap/beprövad erfarenhet är helt okänd hoppar du över denna 
bedömning. 

 
Mycket stor Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen mycket stor 

effekt på problem av samma typ. 
 

Stor Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen stor effekt på 
problem av samma typ.  

 
Måttlig Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen måttlig effekt på 

problem av samma typ. 
 

Liten Enligt vetenskap/beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen liten effekt på 
problem av samma typ. 

 
Ingen Enligt vetenskap/ beprövad erfarenhet ger åtgärden vanligen ingen effekt på 

problem av samma typ. 
 
 
 Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 

Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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3b) Åtgärdens effekt utifrån personens förutsättningar 
I vilken omfattning förväntas åtgärden ha effekt utifrån personens förutsättningar 
och att målet med åtgärden uppnås? 

 
Bedöm hur personens fysiska och psykiska funktioner samt hens omgivning (t ex stöd 
från andra eller hinder i den fysiska miljön) påverkar möjligheten att uppnå målet med 
åtgärden. 

 
Mycket stor Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning 

har personen mycket stor möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 

Stor Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning 
har personen stor möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 

 
Måttlig Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning 

har personen måttlig möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 

Liten Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin omgivning 
har personen liten möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 

 
Ingen Utifrån sina förutsättningar, psykiskt och fysiskt samt utifrån sin  

omgivning har personen ingen möjlighet att uppnå målet med åtgärden. 
 

 
3c) Förväntad varaktighet av åtgärdens effekt 
Hur länge förväntas åtgärden ha effekt på personens problem? 

 
En åtgärd kan ha alltifrån en långvarig effekt till att snabbt mista sin verkan på ett problem. 

 
Mycket stor Åtgärden förväntas ha effekt så länge problemet kvarstår. 

 
Stor Åtgärden förväntas ha effekt mer än halva men inte hela tiden problemet kvarstår. 

 
Måttlig Åtgärden förväntas ha effekt upp till halva tiden problemet kvarstår. 

 
Liten Åtgärden förväntas ha effekt endast en kort tid som problemet kvarstår. 

 
Ingen Åtgärden förväntas inte ha effekt någon tid alls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 

 Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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3d) Åtgärden kan utföras utan betydande komplikation/skaderisk 
I vilken omfattning kan åtgärden utföras utan risk för betydande skada/lidande hos 
personen? 
Här bedömer du komplikationer/skaderisker med åtgärden av allvarlig karaktär och anger i 
vilken grad åtgärden är fri från sådana risker. 
 

Mycket stor Åtgärden kan utföras med mycket stor säkerhet. Det finns ingen risk 
att åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 

 
Stor Åtgärden kan utföras med stor säkerhet. Det finns bara en liten risk 

att åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Måttlig Åtgärden kan utföras med måttlig säkerhet. Det finns en måttlig risk 

att åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Liten Åtgärden kan bara utföras med liten säkerhet. Det finns en stor risk 

att åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
Ingen Åtgärden kan inte utföras säkert. Det finns en mycket stor risk att 

åtgärden leder till betydande skada/lidande för personen. 
 
3e) Sammanvägd förväntad effekt av åtgärden 
Hur stor är den sannolika effekten av åtgärden när man väger samman de olika 
bedömningspunkterna? 
 
Väg samman ovanstående bedömningar till en förväntad sammanvägd effekt.  
• Om vetenskap/beprövad erfarenhet av åtgärden vanligen visar på mycket stor/stor effekt 

men personens förutsättningar är liten/måttlig bör den sammanvägda förväntade effekten 
bli lägre. 

• Om vetenskap/beprövad erfarenhet av åtgärden vanligen har måttlig/liten effekt finns 
anledning till viss återhållsamhet vid sammanvägningen även om personens 
förutsättningar talar för mycket stor/stor effekt. 

• Om personens funktioner och tillgången till underlättande omgivning talar för liten effekt 
kan den sammanvägda effekten av åtgärden aldrig bli stor eller mycket stor även om 
varaktighet/frekvens är stor/mycket stor. 

• Om åtgärden endast i liten/måttlig grad kan utföras utan betydande komplikation 
/skaderisk talar detta också för återhållsamhet vid den sammanvägda bedömningen. 
Annan åtgärd bör övervägas. 

 
Mycket stor Åtgärden kommer sannolikt att ha en mycket stor effekt på problemet så att 

målet med åtgärden högst sannolikt kan uppnås. 
 
Stor Åtgärden kommer sannolikt att ha en stor effekt på problemet så att målet med 

åtgärden sannolikt kan uppnås. 
 
Måttlig Åtgärden kommer sannolikt att ha en måttlig effekt på problemet så att målet 

med åtgärden inte helt säkert kan uppnås. 
 
Liten Åtgärden kommer sannolikt att ha en liten effekt på problemet så att målet med 

åtgärden med låg sannolikhet kan uppnås. 
 
Ingen Åtgärden kommer sannolikt inte att ha någon effekt på problemet så att målet 

med åtgärden sannolikt inte kan uppnås. 
 
3f) Patientnytta av åtgärden Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 

Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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3f) Patientnytta av åtgärden 
Hur stor nytta förväntas personen ha av åtgärden sett i relation till hur svårt personens 
problem är? 
 
Patientnytta anger vilken effekt aktuell åtgärd har i relation till hur svårt personens problem 
är, eller med andra ord hur mycket hälsa personen kan vinna med åtgärden. För att få fram 
patientnyttan sätter du sammanvägd förväntad effekt av åtgärden i relation till er 
bedömning av sammanvägd svårighetsgrad enligt matrisen nedan. Resultatet fyller du i 
under rubriken patientnytta av åtgärden (3f) i bedömningsformuläret. 
 
 
 
 
Sammanvägd svårighetsgrad (2f) 

Sammanvägd förväntad effekt av åtgärden (3e) 
Mycket stor/ 
Mycket hög 

Stor/ 
Hög 
 

Måttlig Liten/Låg Ingen 

Mycket stor      
Stor      
Måttlig      
Liten      
Ingen      

 
Mycket stor patientnytta av åtgärden  
Stor patientnytta av åtgärden  
Måttlig patientnytta av åtgärden  
Liten patientnytta av åtgärden  
Ingen patientnytta av åtgärden  

 
 
4. BEDÖMNING AV PATIENTNYTTA I RELATION TILL KOSTNAD 
Här bedömer du patientnyttan som åtgärden förväntas ge i relation till kostnaden för att 
utföra åtgärden. 
 
För att möjliggöra jämlika bedömningar behöver beslutsstödet här kompletteras med en lokal 
anvisning om vilka uppgifter som ska ingå i uppskattning av kostnader i just er verksamhet.  
Beräkningen av kostnaden bör som ett minimum omfatta alla kostnader inom den egna 
verksamheten. I den mån uppenbara kostnader och besparingar som uppstår hos annan 
vård- och omsorgsgivare är kända bör även dessa ingå i bedömningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att underlätta kan en matris uppbyggt enligt nedan konstrueras i er verksamhet: Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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Patientnytta av 
åtgärden (3f) 

Kostnad i kronor  
I kostnaden ingår en uppskattning av kostnaderna för …………… 
Låg kostnad 
angivet i kr 

Måttlig kostnad 
angivet i kr 

Hög kostnad 
angivet i kr 

Mycket hög kostnad 
angivet i kr 

Mycket stor     
Stor     
Måttlig     
Liten     
Ingen     
 
 
Mycket stor patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden   
Stor patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Måttlig patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Liten patientnytta i relation till kostnaden för åtgärden  
Ingen Åtgärden saknar nytta för personen  

 
 
 

5. PRIORITERINGSGRAD 
Prioriteringsgraden bestäms utifrån den sammantagna bilden av samtliga 
bedömningspunkter. Prioriteringsgrad anges i en tiogradig skala: 

• 1 anger det som är högst prioriterat 
• 10 anger det som är lägst prioriterat 

 
En vägledning för rangordning av prioriteringsgrad är att: 
• Åtgärd med stor patientnytta i förhållande till kostnad talar för en högre prioriteringsgrad 

medan åtgärder med mindre patientnytta i förhållande till kostnaden talar för en lägre 
prioriteringsgrad. 

• Om svårighetsgraden är stor så kan även åtgärder med lägre patientnytta i förhållande till 
kostnad ges en högre prioritet. 

• Svårighetsgrad tillmäts stor betydelse för prioriteringsgraden. Följande hållpunkter kan 
tillämpas: 
o Problem med liten svårighetsgrad kan högst ges prioritet 6 beroende på 

bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till kostnad 
med åtgärden. 

o Problem med måttlig svårighetsgrad kan högst ges prioritet 5 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till kostnad 
med åtgärden. 

o Problem med stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 2 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan och patientnytta i relation till kostnad med åtgärden. 

o Problem med mycket stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 1 beroende på 
bedömningarna av patientnyttan med åtgärden och patientnytta i relation till kostnad 
med åtgärden. 

Tänk på att ta hänsyn till människovärdesprincipen så att inte egenskaper (t ex ålder, kön) 
eller funktioner (t ex socioekonomi) som inte är relaterade till patientens behov avgör 
prioriteringen. 

Ref. Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå – med exempel från hjälpmedelsverksamhet, 
Broqvist et al. 2019, Rapport 2019:1. Linköping: Prioriteringscentrum 
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