
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppna prioriteringar i Östergötland 
Del I. Den politiska beslutsprocessen 

 
Karin Bäckman Anna Andersson 

Per Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PrioriteringsCentrum 
 

2004:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1650-8475 



 

 

FÖRORD 
 
Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg 
(PrioriteringsCentrum) har Socialdepartementet, Landstingsförbundet och 
Kommunförbundet som uppdragsgivare. Landstinget i Östergötland är 
huvudman för centrumet. Vår uppgift är att sprida kunskap och bedriva 
forskning om prioritering som fenomen och process, men också att stödja och 
medverka till utveckling av metoder som kan användas vid öppna prioriteringar. 
Detta görs bland annat genom att följa och dokumentera praktiskt 
prioriteringsarbete av allmänt intresse. 
 
Eftersom representanter från PrioriteringsCentrum vid olika tillfällen under de 
senaste åren varit involverade i landstingets utvecklingsarbete rörande 
prioriteringar kan vi knappast hävda att vi är helt oberoende utvärderare. Det har 
inte heller varit syftet att utvärdera processen i termer av en extern 
”betygsättning” mot en given norm utan istället dokumentera ett skeende och 
förmedla de lärdomar som i första hand de personer som deltog i processen 
förmedlar. För att undvika att färgas allt för mycket av vår egen förförståelse 
och delaktighet har vi eftersträvat ett angreppssätt med en hög grad av 
systematik vid datainsamling, analys och resultatredovisning. Det hindrar inte 
att vi dragit egna slutsatser om olika företeelser. Både sådant vid uppfattar 
fungerat bra och annat som fungerat dåligt har vi redovisat. Vi har gjort vår 
tolkning utifrån föreställningen att utveckling av nya arbetsformer för öppna 
politiska prioriteringar kräver långsiktighet. 
 
Karin Bäckman (projektledare) och Anna Andersson, samhällsvetare respektive 
systemvetare vid PrioriteringsCentrum, har svarat för datainsamlingen. Den har 
genomförts dels genom observationer vid olika möten utifrån ett utarbetat 
observationsschema, dels genom intervjuer av ett urval av de personer som 
deltagit i prioriteringsarbetet. Dessutom pågår en studie av reaktioner på 
beslutet/prioriteringsprocessen i dagspressen. 
 
Med denna rapport vänder vi oss till personer som är intresserade av hur 
politikerna i Östergötland resonerade när de fattade beslut om prioriteringar och 
utbudsbegränsningar och hur de samverkade med andra aktörer. Vidare 
redovisas hur deltagare själva uppfattade processen.  
 
Vi vill tacka Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och de medicinska 
rådgivarna som på ett generöst sätt lät oss delta vid sina möten, samt de 
politiker, tjänstemän, medicinska rådgivare och verksamhetsföreträdare som tog 
sig tid för intervjuer. Vi vill också tacka Gunvor Rundqvist som följde de två 
prioriteringsövningarna som hölls under våren 2003. Tack också till Olga 



 

 

Sandlund och de medarbetare vid PrioriteringsCentrum som medverkade i 
fokusgrupperna vid det medborgarmöte som genomfördes i januari 2004. 
 
 
 
Linköping april 2004 
Per Carlsson 
Professor, föreståndare för PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Hösten 2003 tog landstinget i Östergötland  som första landsting i landet  
steget fullt ut att arbeta med öppna horisontella prioriteringar. Förberedelser för 
detta hade då pågått i flera år.  
 
Denna rapport syftar till att beskriva den politiska beslutsprocessen under det 
prioriteringsarbete som pågick i Östergötland under år 2003, samt att analysera 
processen utifrån ett villkor som är viktigt för att en beslutsprocess skall 
uppfattas som rättvis och legitim.  
 
Några av de frågeställningar vi inledningsvis hade var: 
• Kommer politikerna att göra några öppna prioriteringar? 
• Hur ser processen ut? 
• Vilka aktörer deltar i besluten? 
• Hur resonerar politikerna för att komma fram till besluten? 
• Vad beaktar politikerna vid besluten? 
• Vad finns det för hinder för öppna prioriteringar? 
• Vad finns det för framgångsfaktorer? 
 
Vår metod baseras på informationsinhämtning via flera källor:  
1. Direkt observation vid hälso- och sjukvårdsnämndens två praktiska 

prioriteringsövningar i mars respektive maj 2003.  
2. Direkt observation vid hälso- och sjukvårdsnämndens informationsmöten, 

arbetsmöten och sammanträden, samt de medicinska rådgivarnas möten 
under september-oktober 2003. 

3. Intervjuer med medverkande politiker, medicinska rådgivare, tjänstemän, 
hälso- och sjukvårdsdirektör och verksamhetsföreträdare under december 
2003-januari 2004.  

4. Granskning av direktiv, bakgrundsmaterial, beslutsmaterial samt interna och 
externa dokument från landstinget. 

5. Fokusgrupper och en före-efterenkät vid ett medborgarmöte i januari 2004. 
 
Ytterligare en delstudie handlar om hur prioriteringsprocessen har speglats i 
dagstidningar under hösten 2003. Resultaten av denna studie redovisas i en 
kommande rapport. 
 
Våra observationer och intervjuer visar att den procedur för prioriteringar som 
funnits i Östergötland har fungerat relativt väl, men att det även finns brister. Vi 
kan också konstatera att beslutsprocessen på flera punkter uppfyller villkoren för 
att en beslutsprocess ska uppfattas som rättvis och legitim  rimlig och 
accepterad av flertalet  medan ett par villkor är dåligt bearbetade. 
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1. Institutionen där besluten fattas 

Besluten fattas, enligt gällande reglemente för landstinget, av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden efter rekommendationer av dess presidium. 
Prioriteringsbesluten fattades i ett legitimt organisatoriskt sammanhang som 
hade mandat att fatta denna typ av beslut. 

 
2. Personerna som deltog i besluten 

I det formella beslutsfattandet deltog endast politikerna i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, men under beredningsfasen med framtagning av 
beslutsförslag hade Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium stöd av 
medicinska rådgivare, tjänstemän, hälso- och sjukvårdsdirektören samt 
administrativ hjälp. Politikernas beteenden vid beslutsfattande har 
genomgående varit stödjande. Detta bidrog till att ett gemensamt politiskt 
beslut kunde fattas trots politiska åsiktsskillnader och olikheter i uppfattning. 
Verksamhetsföreträdarna levererade beslutsunderlagen i form av vertikala 
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar. Vid framtagningen av 
beslutsunderlagen saknades dock ofta representation av andra yrkesgrupper 
än läkare samt representation av ”brukarna”, d v s patienter och medborgare. 
Flera intressenters perspektiv fanns representerade vid beslutsfattandet, 
medan andra som skulle kunnat bidra saknades. 

 
3. Faktorer som övervägdes vid besluten 

Olika enskilda faktorer som formade besluten återfinns i den 
prioriteringsmodell som etablerats i landstinget. Prioriteringsmodellen utgår 
ifrån de av Riksdagen fastställda etiska principerna och innehåller 
komponenter som är viktiga att beakta för prioriteringar. Politikerna hade en 
hög medvetenhet om principer och faktorer de borde beakta vid sina beslut, 
men de hänvisade sällan i de praktiska diskussionerna direkt till enskilda 
faktorer i prioriteringsmodellen.  

 
4. Skälen för besluten 

Politikerna hade inte tidigt skrivit ned sina skäl och motiv, vilket försvårar en 
öppen diskussion både om resultatet och om de underliggande motiven. De 
enskilda faktorerna som politikerna övervägde under diskussionerna vägdes 
samman till olika sammansatta bilder, kluster av fakta, som bildade beslutens 
motiveringar. Skälen för besluten vilade i regel inte på enskilda faktorer utan 
på en sammanvägning av fakta.  

 
5. Processen för beslutsfattandet 

Arbetet uppfyllde flera villkor för själva beslutsprocessen inom en 
beslutsgrupp som bidrar till rättvisa. Öppenheten inom den beslutsfattande 
gruppen uppfattar vi har varit stor, medan den varit mindre gentemot övriga 
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politiker och andra aktörer i prioriteringsprocessen. Det har även funnits en 
relativt stor öppenhet utåt, mot medborgarna. Beslutsunderlag och 
slutdokument låg utlagda på Internet. Även om en stor del av materialet fanns 
tillgängligt via Internet så var det få som kände till att det fanns där och 
dessutom kunde tolka och förstå dess innebörd. Med andra ord, även om 
materialet har varit tillgängligt så har det ändå varit ”otillgängligt” för 
allmänheten. 

 
6. Mekanismer för omprövning av besluten 

Landstingets intention var att dessa första beslut skulle kunna omprövas om 
nya fakta och argument kommer fram. I denna första omgång fanns dock 
ingen utarbetad mekanism för att ompröva besluten om nya fakta eller 
argument kommer fram. 

 
De delar där vi ser att det finns störst behov av förbättringar är främst: 
• Representation av andra yrkesgrupper än läkare behövs för att belysa 

problematiken för hela vårdkedjan, från prevention till omvårdnad och 
rehabilitering. Representation eller dialog med ”brukarna”, d v s patienter 
och medborgare behövs i större utsträckning för att inhämta deras perspektiv 
på hälso- och sjukvårdspolitiska prioriteringar och för att säkra att 
prioriteringsproceduren uppfattas som rättvis och legitim. Det gäller dock att 
identifiera lämpliga problem att föra dialog kring. 

• En inarbetad rutin behövs i beslutsprocessen för att tillse att de som deltar i 
prioriteringsbesluten överväger alla delkomponenter i landstingets uppsatta 
prioriteringsmodell.  

• När det gäller öppenheten i beslutsprocessen gör vi bedömningen att det är 
viktigt att framtagningen av beslutsunderlaget kan ske genom en öppen intern 
process som inbegriper sjukvårdspersonal på flera nivåer för att åstadkomma 
en så hög intern legitimitet som möjligt. Fullgod information behöver därför 
ges till den egna organisationen; initialt om prioriteringsprocessen, 
rollfördelning, riktlinjer och tidplan; samt i slutet av prioriteringsprocessen 
om vad besluten innebär för verksamheterna i praktiken. Riktlinjerna för vem 
som skall göra vad, hur det ska göras och när det ska göras måste vara 
tydliga. Information behöver också ges till medborgarna; initialt om hur 
arbetet bedrivs samt i slutet av prioriteringsprocessen om vilka beslut som 
fattas och en beskrivning av möjliga konsekvenser. Den information som 
sprids externt bör så långt som möjligt vara väl bearbetad och innehålla 
information om faktiska beslut, eller preliminära ställningstaganden som 
politikerna önskar föra ut till en offentlig debatt. 

• En mekanism för omprövning av besluten om ny kunskap eller nya argument 
kommer fram saknas och bör tillskapas.  

• Framförallt måste öppenheten öka vad avser besluten och 
beslutsmotiveringarna. Möjligheten att värdera och diskutera 
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prioriteringsbeslut ökar avsevärt om besluten är välmotiverade så att fakta, 
värdegrund och avvägningar redovisas. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Prioriteringsdelegationen konstaterade i sin slutrapport 2001 att ”det finns en 
tendens att skjuta över prioriteringsansvaret på andra grupper än den man själv 
representerar” (SOU 2001:8 s.93). Delegationen såg flera skäl till varför olika 
aktörer undviker att ta ansvar för prioriteringsprocessen eller värjer sig för de 
svåra besluten. För politikerna kan en naturlig förklaring vara att prioriteringar i 
vården inte alltid låter sig förenas med en önskan att tillmötesgå alla 
medborgarnas krav. För vårdyrkesgrupper kan förklaringen vara att det är svårt 
att förena öppna prioriteringar med yrkesetiken och den fokusering på den 
enskilda patienten som är grunderna i vården. PrioriteringsCentrum har 
genomfört flera intervjustudier med beslutsfattare och vårdpersonal i kommuner 
och landsting1. Dessa studier visar sammanfattningsvis att det finns både stor 
okunskap om vad som menas med öppna prioriteringar och en rad hinder för att 
åstadkomma en ökad öppenhet. För att kunna värdera huruvida öppna 
prioriteringar är lämpliga och för att få en bättre kunskap om eventuella hinder 
för att på sikt kunna bearbeta dem, är det av stort intresse att följa en politisk 
beslutsprocess i ett landsting som har för avsikt att arbeta med mer av öppna 
prioriteringar. När möjligheter gavs att på nära håll följa den politiska 
beslutsprocessen i Landstinget i Östergötland våren och hösten 2003 påbörjades 
denna studie. 
 
Landstinget planerat för en ökad öppenhet under flera år i linje med Riksdagens 
beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Den omedelbara orsaken till 
den aktuella öppna prioriteringen med utbudsbegränsningar var ett förväntat 
stort ekonomiskt underskott 2004. För att undvika stora ekonomiska underskott 
skulle Landstinget i Östergötland enligt budgetdirektiven minska kostnaderna 
för 2004 med 300 miljoner kronor (motsvarande fyra procent av hela budgeten). 
Landstingsledningen gav i ett första steg verksamheterna i uppdrag att upprätta 
vertikala prioriteringslistor inom olika sjukdomsgrupper, samt utarbeta förslag 
till effektiviseringar och strukturförändringar. Hur stora neddragningar som 
skulle åstadkommas med effektiviseringar respektive strukturförändringar var 
inledningsvis okänt, likaväl hur stor del av besparingarna som skulle komma att 
realiseras genom ransonering eller genom att helt väljas bort, så kallad 
utbudsbegränsning.  
 
 

                                                 
1 Se rapporter i PrioriteringsCentrums rapportserie: 2004:1 Lämås och Jacobsson, 2003:7 Höglund, samt 2003:5 
Lund. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Liss har definierat begreppet öppna prioriteringar enligt följande2: 
 

”En prioritering är öppen i den utsträckning prioriteringsbesluten, grunderna 
och resonemangen (inklusive förväntade konsekvenser) är tillgängliga för alla 
som önskar ta del av dem.” (Liss 2002) 

 
Syftet med denna studie är att följa landstingets arbetsprocess med horisontella 
öppna politiska prioriteringar under hösten 2003. Detta med fokus på 
politikernas sätt att hantera och resonera kring öppna prioriteringar, och på om 
beslutsfattandet kan uppfattas som rättvist och legitimt utifrån den teoretiska 
modell vi använt. Syftet är vidare att få en bättre kunskap om eventuella hinder 
och framgångsfaktorer för öppna prioriteringar vid den här typen av 
beslutsfattande.  
 
Vi formulerade inledningsvis följande frågeställningar: 
• Kommer politikerna att göra några öppna prioriteringar? 
• Hur ser beslutsprocessen ut och hur öppen är den? 
• Vilka aktörer deltar i besluten? 
• Hur resonerar politikerna för att komma fram till besluten? 
• Vad beaktar politikerna vid besluten? 
• Vad finns det för hinder för öppna prioriteringar? 
• Vad finns det för framgångsfaktorer? 
• Hur uppfattas landstingets prioriteringsarbete av medborgare? 
 
PrioriteringsCentrum avser också att granska massmedias agerande under 
prioriteringsprocessen i Östergötland. Resultaten av denna studie kommer att 
redovisas i en senare rapport. 
 
 
1.3 Metod och avgränsningar 
 
I det långa perspektivet startade prioriteringsproceduren i Östergötland under 
hösten 2002 då verksamhetsföreträdarna fick i uppgift av landstingsledningen att 
ta fram klinikvisa vertikala rangordningslistor över sin verksamhet, medan 
arbetet i det korta perspektivet startade efter sommaren 2003 då 
beslutsunderlagen bereddes och den politiska beslutsprocessen tog vid. Vår 
studie är avgränsad till den politiska beslutsprocessen under hösten 2003. 
 

                                                 
2 För en begreppsanalys se Liss 2002. 
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Som teoretisk referensram för studien används de av Daniels och Sabins 
föreslagna villkor för en rättvis och legitim procedur vid prioriteringar inom 
hälso- och sjukvård (Daniels och Sabin 1997). Singer och medarbetare har utgått 
ifrån dessa vid utvecklandet av en modell med faktorer som har betydelse för att 
beslutsfattandet skall uppfattas som rättvist och legitimt (Singer och 
medarbetare 2000). Dessa två teorier beskrivs mer utförligt i Kapitel 2. En 
översättning av de engelska begreppen ”fairness” och ”legitimacy” är inte helt 
enkel och självklar då ordens betydelse på svenska snarast avser något i stil med 
att ”vara rimligt” och ”kan accepteras av flertalet”. Vi har dock valt att använda 
den något mer direkta översättningen ”rättvis” och ”legitim” i denna rapport. Vi 
har utgått från Singer och medarbetares modell vid vår analys av den politiska 
beslutsprocessen i Östergötland för att se hur väl den uppfyller kriterierna för en 
rättvis och legitim procedur. När det gäller vilka faktorer politikerna beaktar vid 
sitt beslutsfattande har vi också utgått ifrån de riktlinjer som fanns inte bara i 
Östergötland utan även på nationell nivå (se Bilaga 2). 
 
Vår metod baseras på informationsinhämtning via flera källor:  
1. Direkt observation vid hälso- och sjukvårdsnämndens två praktiska 

prioriteringsövningar i mars respektive maj 2003.  
2. Direkt observation vid hälso- och sjukvårdsnämndens informationsmöten, 

arbetsmöten och sammanträden, samt de medicinska rådgivarnas möten 
under september-oktober 2003. 

3. Intervjuer med medverkande politiker, medicinska rådgivare, tjänstemän, 
hälso- och sjukvårdsdirektör och verksamhetsföreträdare under december 
2003-januari 2004.  

4. Granskning av direktiv, bakgrundsmaterial, beslutsmaterial samt interna och 
externa dokument från landstinget. 

5. Fokusgrupper och en före-efterenkät vid ett medborgarmöte i januari 2004. 
 
Gunvor Rundqvist från PrioriteringsCentrum samlade in data från de två 
prioriteringsövningar som landstinget genomförde under våren 2003, dels 
genom direkt observation vid de två övningarna, dels genom direkt observation 
vid ett gruppmöte med Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSNs) presidium efter 
den första övningen. Dessutom genomfördes tre intervjuer med medicinska 
rådgivare som deltagit i arbetet efter den första övningen. Se vidare Kapitel 4. 
 
Politikernas resonemang  men även de medicinska rådgivarnas och 
verksamhetsföreträdarnas  följdes genom direkt (icke-deltagande) observation 
(Adler och Adler 1998) vid formella möten under berednings- och beslutsdelen i 
processen, september-oktober 2003. Observationerna hade karaktären av 
systematiska observationer där vissa i förväg uppställda parametrar studerades 
och registrerades av två observatörer (Karin Bäckman och Anna Andersson). 
Tre observationsscheman totalt innehållande 77 punkter/frågor togs fram och 
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fylldes i vid observationstillfällena (Se Bilaga 1). Genomgående noterades 
exempel och citat för de olika punkterna. En sammanfattning av observatörernas 
enskilda intryck av observationstillfället gjordes efter i stort sett varje tillfälle. 
Observationsanteckningarna bearbetades sedan i flera steg. De enskilda 
observationstillfällena sammanfattades till ett sammanvägt dokument för alla 
tillfällen av observatörerna var och en för sig. Vidare sammansmältes de båda 
observatörernas dokument och intryck till ett samlat dokument. Observationerna 
redovisades uppdelade på de förekommande olika ingående aktörerna (politiker, 
tjänstemän, hälso- och sjukvårdsdirektör, medicinska rådgivare och 
verksamhetsföreträdare).  
 
Intervjuer genomfördes av två intervjuare (Karin Bäckman och Anna 
Andersson) med ett urval av politiker, medicinska rådgivare, tjänstemän, hälso- 
och sjukvårdsdirektör och verksamhetsföreträdare som medverkat i 
prioriteringsprocessen. Sammanlagt intervjuades 13 personer under december 
2003 till januari 2004; fem politiker, två tjänstemän, en hälso- och 
sjukvårdsdirektör, två medicinska rådgivare samt tre verksamhetsföreträdare. 
Urvalet av intervjupersoner skedde utifrån ett antal uppsatta kriterier, bl a efter 
befattning, roll i prioriteringsprocessen, delaktighet i processen, kön, 
representativitet över länet, politisk tillhörighet samt utifrån de intryck som 
samlats upp under observationsstudien om t ex aktivitet under arbetsprocessen. 
Intervjuerna som var halvstrukturerade (Frey och Fontana 2000) följde en i 
förväg uppställd frågeguide om cirka 25-35 frågor. Bandupptagning och 
anteckningar genomfördes parallellt. En utomstående skrivbyrå transkriberade 
intervjuerna löpande och utskrifterna analyserades av båda intervjuarna. 
Eventuella luckor i de transkriberade utskrifterna fylldes i med hjälp av banden 
och anteckningarna. 
 
Arkivdata (Drury 2002), d v s de direktiv, bakgrundsmaterial, beslutsmaterial, 
PM, interna och officiella dokument et c som producerats vid landstinget och 
som härrör till den studerade prioriteringsprocessen har samlats in och 
analyserats.  
 
För att få en bild av hur landstingets arbete med öppna prioriteringar uppfattades 
av allmänheten inbjöds 400 slumpvis utvalda östgötar i åldern 18-74 år från hela 
länet till ett medborgarmöte i Linköping. Vid mötet gavs information om 
prioriteringsprocessen som pågått i landstinget och det fanns möjlighet att ställa 
frågor till politiker och medicinska rådgivare. Tre fokusgrupper genomfördes 
samt en enkät vid mötets inledning och avslutningsvis. Se vidare Kapitel 7. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
2.1 Rättvisa och legitima procedurer 
 
Daniels och Sabin har utvecklat ett ramverk för hur prioriteringar bör göras 
inom ramen för det amerikanska sjukvårdssystemet, vilket till stor del bygger på 
subventionering via privata sjukförsäkringar (Daniels och Sabin 1997) 3. Deras 
synpunkter är dock även relevanta för offentligt finansierade hälso- och 
sjukvårdsystem som t ex Sverige. Två problemställningar i hälso- och 
sjukvårdens prioriteringsprocess identifieras: ”legitimacy” och ”fairness” 
(legitimitet och rättvisa)4 Legitimitetsproblement uttrycks i deras fråga: ”Under 
what conditions should authority over priority setting decisions be placed in the 
hands of a particular organization, group or person?”; medan rättviseproblemet 
uttrycks i frågan: ”When does a patient or clinician have sufficient reason to 
accept priority setting decisions as fair?” (Gibson 2002). 
 
Daniels och Sabins utgångspunkter är en diskursiv rättviseteori och att beslut om 
vilka behandlingar som ska finansieras av ett offentligt hälso- och 
sjukvårdsystem bör vara offentliga eftersom de är av moralisk art. För att kunna 
lösa denna typ av moraliska konflikter behövs rättvisa procedurer. Vidare menar 
de att eftersom vi inte inom en överskådlig framtid kan förvänta oss att uppnå 
konsensus kring vilka principer som skall styra prioriteringsbeslut så är rättvisa 
procedurer en bättre grund än abstrakta och generella principer.  
 
De presenterar fyra villkor för att beslutsprocedurer om subventionering av 
hälso- och sjukvård ska uppfattas som rättvisa, vilka de kallar för 
”accountability for reasonableness” eller översatt ”ansvarstagande för 
rimlighet”5. Dessa villkor kan kortfattat beskrivas enligt följande: 
 
1. Grunderna för prioriteringsbeslut måste vara offentliga, (”publicity 

condition”). 
2. Dessa förklaringsgrunder (bevis, sakskäl och principer) måste anses vara 

relevanta för prioriteringsbeslut (”relevance condition”) av människor med 
känsla för rättvisa (”fair minded people”). 

3. Det måste finnas mekanismer för att ompröva beslut och revidera dem i ljuset 
av nya bevis och argument, (”appeals condition”). 

                                                 
3 För en svensk sammanfattning av Daniels och Sabins perspektiv se t ex Melin 2003. 
4Med ”rättvis och legitim” avses här snarast att om själva proceduren (inte utfallet) kan uppfattas som rimlig och 
rättvis så blir den därmed legitim (accepterad av flertalet), snarare än den mer juridiska betydelsen av legitim, att 
vara i överensstämmelse med aktuellt regelsystem. 
5 Översättningen är hämtad från Garpenby 2003. 
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4. Det måste finnas antingen en frivillig eller en offentlig reglering av 
beslutsprocesser för att se till att villkor 1-3 uppfylls, (”enforcement 
condition”). 

 
Daniels och Sabin menar att anledningen till att de rationella grunderna för 
subventioneringsbeslut bör vara offentliga är att visa att konsekventa 
bedömningar görs från fall till fall och att man handlar rättvist. Bedömningar 
som gjorts vid tidigare beslut bör vara utgångspunkten för framtida beslut, men 
även tidigare bedömningar kan behöva korrigeras. Genom att tydliggöra skälen 
för sina beslut kan en organisation förbättra sitt beslutsfattande. Det blir då 
uppenbart om ett beslut är oförenligt med tidigare bedömningar och genom att 
eftersträva att de skäl som anges vid olika beslutstillfällen överensstämmer med 
varandra uppnås rättvisare beslut, vilket också leder till mer eftertänksamma 
bedömningar. 
 
Det räcker inte med att klargöra att god hushållning med sjukvårdens resurser är 
en gemensam angelägenhet för sjukvårdens alla aktörer. Argumentationen för 
hur ett sådant system bör se ut måste också uppfylla kravet att de skäl som läggs 
fram kan accepteras av alla. Detta resonemang är förankrat i tanken om en 
”reflekterande demokrati” (”deliberative democracy”), vilken innebär att 
demokratiska beslut bör föregås av öppna debatter och inte endast rättfärdigas 
genom omröstningar. Vidare anser Daniels och Sabin att en öppen debatt där 
man söker argument som kan förena är ett lämpligt angreppssätt för att 
rättfärdiga beslut när moraliskt kontroversiella frågor skall avgöras. Enligt en 
reflekterande syn på demokrati bör beslut föregås av ett sökande efter argument 
som alla kan enas kring.  
 
Det måste vidare finnas mekanismer för att ifrågasätta besluten och revidera 
dem om det tillförs ny information eller nya argument. Deltagare som varit 
utestängda från beslutsfattandet får därigenom en chans att göra sin röst hörd, 
och även om omprövningen inte leder till att ett beslut ändras så menar Daniels 
och Sabin att proceduren för konfliktlösning leder till ökad legitimitet om den 
tvingar fram en ny bedömning av det ursprungliga beslutet. Procedurer för 
konfliktlösning möjliggör en offentlig omprövning av beslutet och dess 
bakomliggande policy, och kan reducera patienters behov av att få sin sak 
prövad i domstol.  
 
För att se till att de första tre punkterna uppfylls måste det också finnas antingen 
en frivillig eller offentlig reglering av beslutsprocesser. Om inte en verksamhet 
själva ser till att dessa villkor är uppfyllda så är offentliga regleringar 
nödvändiga, hävdar Daniels och Sabin. 
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Vidare skriver de att ”accountability for reasonableness” ger en möjlighet att 
utbilda alla intressenter i innehållet i överväganden om rättvisa beslut vid 
resursbrist. De möjliggör ett socialt lärande om begränsningar och knyter 
beslutsfattande i hälso- och sjukvården till en bredare, mer grundläggande, 
demokratisk deliberativ/reflekterande process, vilket borde ge ökade möjligheter 
till att komma överens om en rättvis resursfördelning. (Daniels 2000) 
 
 
2.2 Modell med komponenter av betydelse för beslutsfattande 
 
Singer med medarbetare har vid en kvalitativ studie (fallstudier och grounded 
theory (teorigenerering på empirisk grund)) studerat procedurer vid beslut om 
subventionering av nya medicinska metoder inom cancer och hjärtsjukvård i 
Kanada (Singer et al 2000). De identifierade sex komponenter/områden som de 
menar har betydelse för att prioriteringsbeslut skall uppfattas som rättvisa och 
legitima, vilka de har ställt samman till en ”diamantmodell” (se Figur 1). 
 
 

 
1. institutionen där besluten fattas 
2. personerna som deltar i besluten 
3. de faktorer som övervägs/beaktas i besluten 
4. skälen för besluten 
5. processen för beslutsfattandet 
6. mekanismer för omprövning av besluten.  

 
Figur 1. ”The diamond model for priority setting” (Gibson 2002). 
 
 

1. Institutionen

3. Faktorerna

4. Skälen

6. Omprövning

2. Personerna

5. Processen

1. Institutionen

3. Faktorerna

4. Skälen

6. Omprövning

2. Personerna

5. Processen
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Var och en av dessa sex facetter i modellen påverkar varandra ömsesidigt. De 
kan vara mer eller mindre perfekta och bidrar till hur perfekt/fulländad helheten 
blir. 
 
Författarna framhåller att prioriteringsbesluten måste fattas i ett legitimt 
organisatoriskt sammanhang med mandat att fatta prioriteringsbeslut. Det kan 
handla om myndighetsutövande eller församlingar med demokratiskt valda 
ombud. 
 
Ett nyckelelement för rättvisa är att viktiga intressenters perspektiv finns 
representerade vid beslutsfattandet. Singer och medarbetare konstaterar att det 
krävs en viss avgörande mängd, ”kritisk massa”, av t ex lekmannadeltagande för 
en lyckad beslutsprocess vid prioritering av hälso- och sjukvård.  
 
Vidare har de funnit att flera enskilda faktorer formar besluten; nytta, evidens, 
risker, kostnader, kostnadseffektivitet och dödlighetsmönster. De menar att den 
förväntade nyttan av en åtgärd väger tyngst. Evidensen representerar graden av 
säkerhet med vilken nyttan är känd och ibland måste nyttan vägas mot 
evidensen. Diskussioner kring de totala kostnaderna för en viss sjukdomsgrupp 
kan leda till en diskussion kring tillgänglighet och rättvisa. Fakta om 
kostnadseffektivitet förekommer för en mindre mängd åtgärder, men kan i de 
fallen vara stödjande information vid beslut som primärt är grundade på nytta 
och evidens. Dödlighetsmönstret, i förhållande till andra sjukdomar, kan ha 
inverkan på övervägandena. Möjligheten att ”rädda” patienter till livet, även i en 
framtid, tenderar att påverka resursallokeringen. 
 
De bakomliggande skälen (motiveringarna) för besluten vilar inte på enskilda 
faktorer utan besluten baseras på sammantagen information, ”kluster” av fakta. 
Dessa kluster kan ha olika utseende/kombinationer från beslut till beslut. 
Exempelvis så kan funktionsförmågan och livskvalitén i det aktuella 
sjukdomstillståndet plus risken för permanent skada och försämrad livskvalité 
väga tyngst vid ett beslut, medan t ex risken för förtida död plus patientnyttan av 
åtgärden för sjukdomstillståndet plus vilken evidens det finns för detta väger 
tyngst vid ett annat beslut. Vidare så jämförs besluten och resonemangen runt 
dem med tidigare beslut och resonemang, vilket ger vägledning vid nästa beslut 
o s v. Detta, menar Singer och medarbetare, bör i längden ge välgrundade beslut. 
 
Genomlysligheten vid besluten är en nyckelbeståndsdel i beslutsprocessen inom 
beslutsgruppen. Andra aspekter på processen som bidrar till rättvisa är att 
erkänna intressekonflikter; att ge möjlighet för alla att uttrycka sina åsikter; att 
se till att alla kommittémedlemmar förstår övervägandena/debatten; att 
upprätthålla ärligheten/hederligheten; att bygga konsensus; att säkerställa 
tillgängligheten till extern expertkonsultation; att säkerställa en lämplig agenda; 



9 

 

att upprätthålla ett effektivt ordförandeskap/presidium samt att säkerställa rätt 
tidpunkt vid anslagsbeslut (för att ge nya effektiva teknologier till patienterna). 
 
Avslutningsvis framkommer hos Singer och medarbetare liksom hos Daniels 
och Sabin att en nyckelbeståndsdel för att en procedur skall uppfattas som rättvis 
och legitim att det finns en mekanism för omprövning, d v s att det finns 
möjlighet att justera besluten om nya argument eller nya fakta kommer fram. 
 
 
2.3 Vilka beteenden förekommer hos grupper som sysslar med 
problemlösning? 
 
Tidigare studier av personers beteenden i smågrupper som sysslar med 
problemlösning visar att uppgiftens natur och platsens miljö ger att vissa former 
av interaktion kommer att dominera (Swedner 1961). Bales har klassificerat 
deltagares beteenden och ställt samman ett undersökningsschema, se Figur 2. 
Deltagarnas beteenden delas av Bales upp i huvudkategorierna: positiva 
emotionella reaktioner, neutrala sakliga utsagor och negativa emotionella 
reaktioner; för att sedan brytas ned i mindre underkategorier som: 
kommunikation, värdering, kontroll, beslut, spänningsreduktion och 
(re)integration. 
 
Vi fann Bales schema användbart som stöd i vår egen observationsstudie och har 
inarbetat detta i vårt eget observationsformulär för våra systematiska 
observationer, se Bilaga 1. Syftet var ett försök att hitta en delkomponent som 
kunde förklara ett eventuellt misslyckande eller en framgångsrik process.  
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Figur 2. Robert Bales’ undersökningsschema för klassificering av beteende i små 
grupper som sysslar med problemlösning (Swedner 1961).  

1. Visar solidaritet, bidrar till höjandet av
motpartens status, ger hjälp, belöning.

12. Visar antagonism, sänker motpartens
status, försvarar sig, står på sig.

11. Visar spänning, ber om hjälp, drar sig
undan.

10. Uttrycker avvikande uppfattning, avvisar,
visar stelhet (formalism), nekar till att hjälpa.

9. Ber om handlingsförslag, vägledning,
anger tänkbara handlingssätt.

8. Ber om åsikt, värdering, analys,
känslouttryck.

6. Ger orientering, information, upprepar,
förtydligar, bekräftar.

4. Ger handlingsförslag eller vägledning
(under förutsättande av
självbestämmanderätt hos motparten).

3. Stöder, visar samtycke, förstår,
fogar sig.

2. Visar spänningsreduktion, skrattar,
skämtar, visar tillfredsställelse.

5. Ger åsikt, värderar, analyserar, uttrycker
känsla, önskan.

7. Ber om orientering, information,
upprepning, bekräftelse.
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3. HUR GICK LANDSTINGETS PRIORITERINGSARBETE 
TILL?  
 
I början av år 2003 förutspådde Landstinget i Östergötland ett ekonomiskt 
underskott på cirka 300 miljoner kronor år 2004. De sätt landstingsledningen såg 
att komma till rätta med detta underskott var att arbeta med 
strukturförändringar6, effektiviseringar och prioriteringar som skulle leda fram 
till beslut om utbudsbegränsningar av vård7 8. I första hand skulle 
effektiviseringar och strukturåtgärder utnyttjas och för resterande del skulle 
konsekvensbeskrivningar lämnas för de patientgrupper/vårdinsatser för vilka 
utbudet måste begränsas. 
 
För prioriteringsarbetet etablerades ett så kallat Tjänstemannaprioråd (hälso- 
och sjukvårdsdirektören, medicinska rådgivare samt tjänstemän som 
stödpersoner) och ett så kallat Politikerprioråd (hälso- och sjukvårdsnämndens 
presidium). Tjänstemannapriorådets uppgift var att analysera vertikala 
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar och presentera resultatet för 
politikerna, medan politikernas uppgift var att ta ställning till resultatet och 
beslutsunderlagen och lämna ett förslag till beslut till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Hela proceduren finns beskriven i en rapport av personer 
som deltagit i detta arbete (Landstinget i Östergötland 2004a). Av den framgår 
bl a hur man tagit fram rangordningslistor och sedan gått vidare med 
prioriteringsarbetet, hur den politiska prioriteringsprocessen har genomförts, 
samt gjorda erfarenheter. För detaljer i genomförandet hänvisas till denna 
rapport. Dessutom finns publicerade artiklar på landstingets hemsida9 
”Landstinget i förändring  länssamverkan” (Landstinget i Östergötland 
2004b). På hemsidan finns även landstingets nyhetsartiklar om processen och 
rapporter från verksamhetsgruppernas arbete. Här finns även information om de 
utbudsbegränsningar som beslutats för respektive sjukdomsgrupp samt en mer 
lättläst sammanställning av prioriteringslistan. Dessutom finns en 
sammanställning över frågor och svar kring utbuds- och strukturförändringarna.  
 
 

                                                 
6 Arbetet med att ta fram förslag till strukturförändringar har skötts av en mindre grupp á fem till sex personer 
(bestående av landstingets högsta tjänstemän och läkare på högsta nivå) och har pågått parallellt med 
prioriteringsarbetet. 
7 Med strukturförändringar avser landstinget organisatoriska förändringar såsom t ex koncentration av viss vård 
till en klinik eller till ett sjukhus. Med effektiviseringar avses krav på förbättrade arbetsprocesser för att uppnå 
målet mer adekvat vård med oförändrade eller minskade resurser. Landstinget i Östergötland har valt att använda 
begreppet ”utbudsbegränsningar” för vård som ej längre kommer att finansieras av landstinget. Dessa beslut 
föregicks av en procedur för prioritering. 
8 Vi har efter bästa förmåga försökt koncentrera vår studie till den del som handlar om prioriteringar. 
9 Landstinget i Östergötlands hemsida: www.lio.se. 
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3.1 Proceduren för prioriteringar 
 
Redan under hösten 2002 började förberedelserna för arbetet med att 
klinikchefer av landstingsdirektören fick uppdraget att utarbeta vertikala 
rangordningslistor för länssjukvård. Listorna skulle vara länsövergripande och 
förankrade i primärvården och senast vara inlämnade den 31 december. 
Preliminära vertikala rangordningslistor har dock funnits för flera 
sjukdomsområden sedan 1997, framtagna som ett led i landstingets medicinska 
programarbete10.  
 
Rangordningen av sjukdomstillstånd i kombination med åtgärder syftade till att 
jämföra patientgruppers vårdbehov, vårdinsatsers patientnytta och vårdinsatsers 
kostnadseffektivitet (Landstinget i Östergötland 2004c). Rangordningslistorna 
skulle vara sjukdomsgruppsbaserade, innefatta tio rangordningsnivåer. Det kan 
finnas flera sjukdomstillstånd/vårdinsatser på varje rangordningsnivå likväl som 
att ett och samma sjukdomstillstånd kan återfinnas på flera nivåer beroende på 
vilken åtgärd som avses. Rangordningen skulle också vara en sammanvägning 
av fakta utifrån; de etiska principerna, vårdbehov (sjukdomens svårighetsgrad), 
effekt av vårdinsats, kostnadseffektivitet och evidens (vetenskapligt stöd).  
 
I mars 2003 anordnades det första träningsseminariet om prioriteringar för 
politiker. Se vidare Kapitel 4. 
 
Eftersom rangordningslistorna inte var utformade som direkt beslutsunderlag för 
politikerna för beslut om resursfördelning mellan sjukdomsgrupper (horisontell 
prioritering), fick klinikcheferna i april uppdraget att utarbeta 
konsekvensbeskrivningar för den del av de tio procent av länssjukvården som de 
rangordnat lägst på sina rangordningslistorna och som verksamhetsföreträdarna 
bedömde inte skulle klaras av med strukturåtgärder eller effektiviseringar. 
Konsekvensbeskrivningarna skulle vara inlämnade senast den 5 september och 
vara utformade så att de kunde läsas och förstås utan medicinsk utbildning. En 
plan för prioriteringsprocessens genomförande utarbetades också av 
tjänstemannapriorådet (Landstinget i Östergötland 2003a). 
 
I konsekvensbeskrivningarna skulle sju frågor besvaras (Landstinget i 
Östergötland 2003g): 
1. Vilken/vilka patientgrupp(er) berörs? 
2. Vilken sjukvårdsinsats/åtgärd gäller det? 
3. Patientgruppens storlek? 

                                                 
10 För mer information om denna arbetsform se t ex Kernell-Tolf et al (2003) och Landstinget i Östergötland 
(1999). 
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4. Vad blir konsekvenserna vid utebliven aktuell åtgärd? (överlevnad, 
funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalité, sjukskrivning, pensionering, 
risk för permanent skada). 

5. Vad är kostnaderna för behandlingen? Vad vet man om 
kostnadseffektiviteten? 

6. Finns det några andra alternativa vårdformer för den aktuella patientgruppen? 
Vilka alternativ, mindre resurskrävande åtgärder/sjukdomsinsatser, kan 
övervägas och vilka effekter får det på ovan nämnda parametrar? 

7. Kommer kostnader, vård/omsorgsinsatser att övervältras på den enskilde 
patienten, anhöriga, annan vårdgivare eller andra samhällssektorer? 

 
I maj hölls det andra träningsseminariet om prioriteringar för politiker. 
 
I juni kom rangordningslistorna in till landstingets kansli och en muntlig 
redovisning per sjukdomsgrupp gjordes vid ett inledande möte för avtalsarbetet 
2004. Genomförandeplanen gjordes nu också mer detaljerad (Landstinget i 
Östergötland 2003k). 
 
I augusti fastställde landstingsstyrelsen ”Prioriteringsprinciper för 
landstingsfinansierad hälso- och sjukvård i Östergötland” (Landstinget i 
Östergötland 2003j). Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde hur berednings- 
och beslutsprocessen skulle genomföras och tjänstemännen utarbetade protokoll 
och checklistor för politikernas horisontella prioriteringar. 
 
I september inkom konsekvensbeskrivningarna till landstingets kansli. Under två 
veckor sammanställde och granskade de medicinska rådgivarna 
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar per sjukdomsgrupp.  
 
Rådgivarna bedömde konsekvensbeskrivningarna utifrån en mall med sex 
frågor: 
1. Finns det en vertikal rangordningslista? 
2. Är rangordningslistan länsövergripande och förankrad i primärvården? 
3. Utgår konsekvensbeskrivningen från rangordningslistan? Är det i så fall 

konsekvent och i rätt ordning? 
4. Rör konsekvensbeskrivningen länssjukvård? 
5. Överförs kostnader eller patientansvar? 
6. Besvaras frågorna i konsekvensbeskrivningen? 
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Rådgivarna presenterade resultatet för hälso- och sjukvårdsnämndens presidier11 
under en dag, samt för hälso- och sjukvårdsnämndens presidier tillsammans med 
verksamhetsföreträdare under två heldagar i slutet av september.  
 
Till sin hjälp för beslutsfattandet fick politikerna dels ett noteringsunderlag att 
göra egna anteckningar i för varje sjukdomsgrupp, dels rådgivarnas 
sammanställningar och kommentarer per sjukdomsgrupp över 
konsekvensbeskrivningarna och dels en checklista att använda för sin politiska 
granskning av såväl förslagen till strukturförändringar som förslagen till 
prioriteringar (Landstinget i Östergötland 2003i,h,b).  
 
Den 1 och 2 oktober utarbetade hälso- och sjukvårdsnämndens presidium ett 
förslag till beslut om prioriteringar till hälso- och sjukvårdsnämnden. Besluten 
bestod av över 60 punkter, varav dock cirka 40 procent rörde sig om överföring 
av patienter till annan klinik eller vårdnivå. Besparingseffekten för 
länssjukvården uppskattades till cirka 38 miljoner kronor (Landstinget i 
Östergötland 2003m). Även hälso- och sjukvårdsdirektören samt en av de 
medicinska rådgivarna deltog i beslutsprocessen. Till sin hjälp hade politikerna 
ett protokollsformulär innehållande rubriker som sammanfattning av 
diskussionen; rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnden; förväntad 
kostnadsminskning och motiveringar till ställningstagandet (Landstinget i 
Östergötland 2003l). Den 2 oktober hölls en presskonferens där hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidium och en medicinsk rådgivare presenterade 
förslagen för närvarande journalister och ett pressmeddelande sändes ut 
(Landstinget i Östergötland 2003n). 
 
Den 29 oktober fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet ”Förändringar i 
utbud och struktur för hälso- och sjukvården 2004” (Landstinget i Östergötland 
2003c) där besluten om utbudsbegränsningar ingår. Reservationer inlämnades av 
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 
 
PrioriteringsCentrum fick i mars 2003 en förfrågan om vi hade intresse och 
möjlighet att följa och dokumentera den politiska prioriteringsprocessen. Vårt 
arbete inleddes med att observera och dokumentera erfarenheter från de politiska 
prioriteringsövningarna under våren och fortsatte sedan under hösten med 
observationer vid beslutsprocessens möten och under vintern gjordes intervjuer 
med aktörer i prioriteringsprocessen. 
 

                                                 
11 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, presidierna i Västra, Östra och Centrala länsdelsberedningen, samt 
presidiet i den Medicinska programberedningen. I presidierna finns representanter för följande partier: (s), (mp), 
(v) och (m). Även representanter för (kd), (c) och (fp) deltog. 
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4. PRIORITERINGSÖVNINGAR 
 
Vid två tillfällen våren 2003 arrangerade landstinget praktiska 
prioriteringsövningar för de fyra politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämndens 
(HSNs) presidium. Inbjudna till mötet var även politiker i Centrala, Östra och 
Västra länsdelsberedningarna, tjänstemän vid landstingets kansli, medicinska 
rådgivare, samt ett urval av läkare vid länets sjukhus. Totalt var 28 personer 
inbjudna vid övningstillfälle ett och 43 personer vid tillfälle två. Syftet med 
övningarna uttrycks i inbjudan som följer: 
 

”Inom flera programområden föreligger nu preliminära vertikala 
prioriteringslistor (rangordningslistor). Vi vill nu pröva hur dessa skulle kunna 
fungera i praktiken, alltså som underlag för s k horisontell prioritering inför 
beslut om resursfördelning mellan olika sjukdomsgrupper/verksamhetsområden. 
Mer specifikt skulle vi vilja pröva hur en dialog mellan politiker, vårdgivare och 
ledande tjänstemän skulle kunna utformas och fungera.” 
(Landstinget i Östergötland 2003e) 

 
Vid den första prioriteringsövningen fick ett prioriteringsråd bestående av HSNs 
presidium samt hälso- och sjukvårdsdirektören tre olika sjukdomsområden 
presenterade för sig: cancersjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och 
hjärtsjukdomar. I förutsättningarna ingick att all effektiviseringspotential var 
utnyttjad fullt ut. Efter presentationer med efterföljande frågestund samlades 
politikerna enskilt för beslut. Politikerna meddelade sitt beslut och 
kommenterade det. Därefter följde diskussioner i mindre grupper med politiker, 
medicinska rådgivare och publiken; om svårigheter, farhågor samt vilka 
önskemål de hade inför en verklig situation.  
 
Några sammanfattande lärdomar från den första prioriteringsövningen var bl a 
att: 
• Dialogen mellan politiker och verksamhetsföreträdare är viktig för 

förståelsen av varandras roller och problem. 
• Konsekvensbeskrivningarna bör vara mer detaljerade, ha ett tydligare 

brukarperspektiv och vara bättre jämförbara med varandra. 
• Konsekvensbeskrivningarna bör granskas och eventuellt kompletteras av ett 

professionellt råd innan politiker kan ta ställning till dem. 
 
Den andra prioriteringsövningen följde samma uppläggning som den första. Fler 
personer var inbjudna till övningen, men antalet åskådare var det något färre. 
Denna prioriteringsövning ägnades åt prioriteringar inom ögonsjukvård och 
kärlsjukdomar.  
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Några nya lärdomar från den andra prioriteringsövningen var bl a att: 
• Vad prioriteringen betyder för patienten på funktionsnivå, aktivitetsnivå och 

på samhällsnivå behöver beskrivas tydligare för att ge politikerna vägledning. 
• Verksamhetsföreträdare efterlyser en tydlig modell att arbeta efter samt 

medföljande utbildning i den. 
• En högre problematiseringsgrad nåddes vid detta andra övningstillfälle, 

vilket gjorde att politikerna upplevde beslutsfattandet som svårare. 
 
Utifrån våra erfarenheter från övningarna utarbetades ett protokoll (se Bilaga 1) 
för att kunna följa och dokumentera den politiska beslutsprocessen under hösten, 
vilket inleddes i september 2003. PrioriteringsCentrums uppdrag har inte 
omfattat andra delar av landstingets arbete med effektiviseringar och 
strukturförändringar, utan var begränsat till prioriteringsprocessen. 
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5. KAN BESLUTSPROCESSEN I ÖSTERGÖTLAND 
UPPFATTAS SOM RÄTTVIS OCH LEGITIM? 
 
Prioriteringsarbetet i landstinget har genomförts i två dimensioner. Dels gjordes 
vertikala prioriteringar inom olika sjukdomsgrupper, vilket vårdgivarna och 
medicinskt ansvariga chefer ansvarade för. Det kan handla om prioriteringar 
mellan patientgrupper/vårdinsatser, eller mellan resursinsatser för prevention, 
utredning/diagnostik, behandling och rehabilitering. Dels genomfördes 
horisontella prioriteringar mellan olika behovs- och sjukdomsgrupper, vilket 
var i huvudsak politikernas ansvar. De senare är befolkningsinriktade beslut och 
handlar om resursfördelning mellan olika verksamhetsområden, 
sjukdomsgrupper eller stora patientgrupper. 
 
Det är det horisontella prioriteringsarbetet  som genomfördes under hösten 
2003  som primärt studerats av oss. Analysen utgår, som nämnts tidigare, från 
Singer och medarbetares diamantmodell med sex komponenter som är viktiga 
att beakta för att beslutsfattande om resursfördelning i hälso- och sjukvården 
skall uppfattas som rättvist och legitimt12: 
 
1. Institutionen där besluten fattas. 
2. Personerna som deltar i besluten. 
3. Faktorer som övervägs/beaktas vid besluten. 
4. Skälen för besluten. 
5. Själva processen för beslutsfattandet. 
6. Mekanismer för omprövning av besluten.  
 
Det man bör ha i åtanke är att dessa sex komponenter kan vara mer eller mindre 
perfekt uppfyllda var och en för sig. Detta bidrar självfallet till hur 
perfekt/fulländad (rättvis och legitim) proceduren som helhet uppfattas. 
 
 
5.1 Besluten fattades i ett legitimt organisatoriskt sammanhang 
med mandat att fatta prioriteringsbeslut 
 
Enligt gällande ”Reglemente för landstinget” är det landstingsstyrelsen som 
beslutar och fastställer prioriteringsprinciper, medan det är Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) som har uppdraget att med uppdragsbeskrivningar 
som grund prioritera mellan olika behov (Landstinget i Östergötland 2003j). 
Vidare är det HSNs presidium som har ansvaret för att ta fram en 
rekommendation till HSN avseende vilka prioriteringar som bör göras. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden har det politiska ansvaret för beredning och beslut vad 

                                                 
12 Vad som avses med dessa komponenter har presenterats mer utförligt i Kapitel 2. 
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gäller prioritering och utbudsminskning, medan hälso- och sjukvårdsdirektören 
är ansvarig för beredningen på tjänstemannanivå och biträds av landstingets 
medicinska rådgivare, vilka handlar på hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 
(Landstinget i Östergötland 2003d). Hälso- och sjukvårdsdirektören har även 
uppdraget att i samband med det slutliga avtalsarbetet inarbeta HSNs presidiums 
rekommendation till utbudsminskning. Denna ansvarsfördelning är 
utgångspunkten för landstingets prioriteringsarbete.  
 
HSNs presidium samrådde och gjorde ett ställningstagande som sedan låg till 
grund för (och blev) det beslut som fattades formellt av hela HSN.  
 
Höstens arbete föregicks av två förövningar under våren 2003 där politikerna 
fick tillfälle att förbereda sig för den här nya typen av beslut, som anses svåra. 
Vid våra intervjuer framkom att de som inte var med vid dessa två tillfällen har 
känt att det generellt har varit lite svårt att diskutera prioriteringsfrågor. Politiker 
vi intervjuat menade att fler politiker behöver få mer information och borde få 
chansen till övning, inte bara de politiker som skall fatta de faktiska 
prioriteringsbesluten längre fram. 
 
 
5.2 Flera intressenters perspektiv bör finnas representerade vid 
beslutsfattandet 
 
De centrala aktörer som främst varit delaktiga under beslutsprocessen är: 
• politiker  fyra stycken kvinnor i HSNs presidium; som tagit fram förslagen 

till prioriteringsbesluten. 
• verksamhetsföreträdare  vid länets fyra sjukhus; som levererat 

beslutsunderlagen i form av rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar. 
• medicinska rådgivare  sex stycken, fem män och en kvinna; som berett 

beslutsunderlagen och gett politikerna sina rekommendationer och råd. 
• tjänstemän  två stycken kvinnor; som stöttat politikerna och utarbetat 

riktlinjer till både politiker och verksamhetsföreträdare för att på så sätt driva 
processen framåt. 

• hälso- och sjukvårdsdirektör  en kvinna; som är ansvarig för beredningen 
på tjänstemannanivå och har bistått politikerna. 

 
Dessa aktörer har haft olika uppgifter enligt tidplanen, se Figur 3. Arbetets olika 
faser avlöste varandra och respektive aktör var beroende av vad som kom ut 
(produkten) från aktörerna vid faserna innan.  
• Politikerna i HSNs presidium var den centrala gruppen under hela 

prioriteringsprocessen och agerade främst under berednings- och 
beslutsfasen. 



19 

 

• Tjänstemännen och hälso- och sjukvårdsdirektören spelade en viktig roll i ett 
tidigt skede med planering och utformning av riktlinjer för arbetet, som ett 
stöd under beredningsfasen, samt i slutskedet vid beslutsfattandet och vid 
efterarbetet med resultaten. 

• De medicinska rådgivarna agerade i mitten av prioriteringsprocessen vid 
beredning och beslut. 

• Verksamhetsföreträdarna agerade i början och mot mitten av 
prioriteringsprocessen vid framtagandet av underlag och beredning, samt 
efteråt då resultatet skulle implementeras.  

• Det har även funnits tillgång till administrativ hjälp, ekonomiavdelning och 
informationsavdelning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Centrala aktörers roll under prioriteringsprocessen. 
 
 
Besluten togs gemensamt av hela HSN, byggt på de förslag HSNs presidium 
(med heltidspolitiker från (s), (mp) och (m)) lade fram. Diskussioner har skett 
både inom de olika partierna samt inom majoritetsgruppen ((s), (mp) och (v)) 
respektive oppositionsgruppen ((m), (fp), (kd) och (c)).  
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Vid intervjuerna påtalade politikerna att de såg det som ett problem att det var 
svårt att bedöma hur de olika stegen i ”vårdkedjan” påverkades av deras beslut. 
Därför blev det viktigt för dem att i framtiden kommunicera med andra 
yrkesgrupper än läkargruppen för att även få med deras perspektiv.  
 
Alla personer vi intervjuat anser att involverade aktörer bidrog med värdefull 
kunskap och att den öppna dialogen har lett till en ökad diskussion om 
prioriteringar  hos alla aktörer och även mellan olika aktörer. Ett 
förtroendefullt deltagande av politiker betonas vid intervjuerna. Alla politiker 
har respekterat processen och hållit samman och man upplever inte att det har 
förekommit några politiska utspel.  
 
 
5.3 De enskilda faktorer som formade besluten 
 
De två heldagarna under hösten när politiker och verksamhetsföreträdare 
träffades påtalades av alla intervjuade som det enskilt viktigaste momentet för 
formandet av prioriteringsbesluten. Dagarna gav möjlighet till kommunikation 
och klargöranden och gav möjlighet för politikerna att ställa frågor om saker de 
inte förstod eller där uppgifter saknades i beslutsunderlagen, menade de 
intervjuade. Politikerna kunde även klargöra vilken information de ansåg sig 
behöva för att kunna fatta beslut. Verksamhetsföreträdarna i sin tur kunde 
klargöra för politikerna hur de resonerat, få otydligheter i riktlinjerna klargjorda, 
samt ställa frågor och få insikt i hur andra verksamhetsområden resonerat då de 
ställt samman sina rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar. 
 
Viktiga faktorer som formar prioriteringsbeslut är de som finns med i den 
prioriteringsmodell som etablerats och används  inte bara i landstinget utan 
även nationellt (se Bilaga 2). Modellen består av delkomponenter, som är 
viktiga att beakta vid prioriteringar, utgående från de av Riksdagen fastställda 
etiska principerna; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen.  
 
Dessa riktlinjer anger vilka aspekter som i första hand skall beaktas och ska 
ligga till grund för verksamhetsföreträdarnas framtagning av vertikala 
rangordningslistor med tio nivåer (Landstinget i Östergötland 2003j). 
Prioriteringsmodellen uppgavs av de intervjuade ha varit känd  sedan tidigare 
 och accepterad av alla aktörer.  
 
Utifrån våra observationer noteras att politikerna hade en hög medvetenhet om 
principer och vilka faktorer de borde beakta vid sina beslut, men i de 
diskussioner de förde hänvisade de sällan direkt till prioriteringsmodellen. Ett 
exempel på när man gick tillbaka till ett principresonemang är t ex när de 
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diskuterade om var en enstaka åtgärd ska behandlas  om det skall ske på den 
ena eller andra kliniken, i primärvården eller i kommunal vård. Diskussionerna 
fördes istället mest om vad som var rimliga utbudsminskningar, t ex utifrån hur 
de skulle komma att påverka enskilda patienter och hur mycket resurser som kan 
frigöras. Begrepp ur modellen kunde dyka upp i diskussionen som enstaka 
fenomen, men när en utbudsminskning skulle motiveras gjordes inte någon 
omedelbar koppling till modellen i beslutsskrivningen.  
 
Politikerna påpekade vid sina diskussioner att de etiska principerna är grunden 
de står på och att de ska ange det i sin slutliga skrivelse. De sa också att de 
värnar om en styrning av hälso- och sjukvård efter behov och att de inte ska fatta 
beslut utifrån ett organisatoriskt perspektiv om var patienterna skall vårdas. 
Politikerna ställde frågor till rådgivarna om sjukdomars och åtgärders innebörd. 
Åtgärders kostnadseffektivitet berördes i stort sett aldrig, men stundom hade 
politikerna funderingar kring kostnadsövervältringen till andra samhällsaktörer, 
t ex till kommunerna, och hur ett samarbete med dem skulle kunna utvecklas. 
De konstaterade dock samtidigt att det inte står i deras makt att se till den totala 
samhällsekonomins fördelning på olika samhällsaktörer. Vilken evidens som 
finns att beakta vid ställningstagandena till olika faktorer berördes då och då. Ett 
exempel är ett uttalande att om det inte finns några vetenskapliga fakta som 
visar på några positiva effekter så finns det faktiskt ingen anledning att göra just 
den kirurgiska operationen. 
 
Flera politiker påtalade vid intervjuerna att beslutsunderlagen  
konsekvensbeskrivningarna  inte höll tillräcklig kvalité för att de skulle ha 
kunnat fatta välgrundade beslut. De brister som de menade fanns var bl a att 
beskrivningarna såg väldigt olika ut för olika sjukdomsområden (vissa 
uppfattades som bra medan andra som rent dåliga); att inte alla fakta som enligt 
direktiven skulle funnits med fanns med; att konsekvensbeskrivningarna inte var 
länsövergripande och förankrade i primärvården samt att de ibland var svåra att 
förstå (sjukdomsnamn och medicinska termer var skrivna på latin istället för 
svenska). 
 
De medicinska rådgivarna använde sig av prioriteringsmodellen vid sina 
ställningstaganden och rekommendationer och utifrån dess komponenter bidrog 
de med synpunkter på vad de ansåg var medicinskt praktiskt genomförbart. De 
resonerade t ex utifrån hur prioriteringar görs idag och hur olika patientgrupper 
fungerar i den dagliga miljön och vad det får för praktiska konsekvenser om det 
görs utbudsbegränsningar för dessa grupper. Sjukdomars svårighetsgrad och 
åtgärders nytta framkom vid rådgivarnas presentation av de olika 
sjukdomsområdenas rangordningslistor. Rådgivarna förklarade de enskilda 
sjukdomstillstånden och åtgärderna. Uppgifter om åtgärders kostnadseffektivitet 
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berördes sällan, men de påpekade att för många sjukdomstillstånd och åtgärder 
saknas idag studier om detta.  
 
Tjänstemännen strävade efter att de etiska principerna skulle genomsyra hela 
prioriteringsdiskussionen. De ställde frågor till politikerna (och tvingade ibland 
fram svar) som gick ut på att politikerna bör beakta principerna. Detta var en roll 
dels som rådgivare, dels som stöd men även som moderator för att hålla 
processen samman under beslutsarbetets gång. Tjänstemännen kunde även 
”stressa” politikerna genom att i vissa lägen ta på sig rollen som ”djävulens 
advokat” för att pressa politikerna att tänka igenom sitt ställningstagande en 
extra gång innan de definitivt tog beslut.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören fokuserade i sin roll på vilka beslutsunderlag 
som verkade vara tillfyllest att fatta beslut på och var rimliga 
utbudsbegränsningar kunde göras. Vikten av att följa lagar och etiska 
grundprinciper poängterades. 
 
Verksamhetsföreträdarna skall ha använt sig av modellen vid sina framtaganden 
av beslutsunderlagen. De vi intervjuat har uppgett att de känner till modellen 
och att de är positiva till prioriteringsarbetet. Vi har dock observerat vid 
heldagspresentationerna att vissa verksamhetsföreträdare hyste en skepsis till om 
utbudsbegränsningar skulle medföra några kostnadsbesparingar överhuvudtaget. 
De antydde att det finns en risk att aktiviteter bara flyttas runt i hälso- och 
sjukvårdssystemet. I dessa diskussioner saknades dock en koppling till 
prioriteringsmodellen samt ett resonemang om var de själva ansåg att dessa 
vårdinsatser borde utföras och av vem. Flera verksamhetsrepresentanter påtalade 
att de såg det som positivt att man i och med denna process  i Östergötland 
och inom svensk sjukvård överhuvudtaget  nu kan börja diskutera om alla 
patienter verkligen skall få all den vård som kan ges trots att nyttan ibland är låg 
och när patienter ska kunna nekas vård, d v s även de svåra 
sjukdomstillstånden/sjukdomsgrupperna lyfts fram i diskussionen. 
 
 
5.4 Skälen för besluten vilade på sammanvägda faktorer 
 
Förarbetet inför politikernas beslutsprocess gjordes av de medicinska rådgivarna 
som delade upp sjukdomsgrupperna mellan sig och först arbetade enskilt med 
sina egna områden och sedan parvis för att diskutera och förankra sina 
ställningstaganden. Till sist redovisade de tillsammans sina rekommendationer 
för varje sjukdomsgrupp för politikerna. De olika faktorer som övervägdes 
under politikernas diskussioner vägdes sedan samman till olika 
sammansättningar/kluster av fakta och bildade beslutens motiveringar. Ibland 
vägde vissa fakta tyngre än andra och motiveringarna kunde se olika ut, ha olika 
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tyngdpunkter, från beslut till beslut. Det är inte uttalat om, eller hur, politikerna 
tog hänsyn till alla punkter i prioriteringsmodellen vid varje enskilt beslut. 
Under diskussionerna jämförde politikerna ibland besluten och resonemangen 
kring dem med tidigare beslut och dess resonemang för att på så sätt validera 
sina egna resonemang. Vid intervjuerna framkom också att politikerna under 
beslutssituationen funderat över vad ett beslut innebar i förhållande till tidigare 
fattade beslut. Tjänstemännen och hälso- och sjukvårdsdirektören kom här in 
som ett stöd till politikerna och fungerade som en sammanhållande länk genom 
resonemangen och hjälpte till att ”likrikta” dem.  
 
Ett exempel där det var tydligt att många faktorer övervägdes samtidigt var för 
operation vid ensidig grå starr vid god syn på ”andra” ögat. Politikerna och de 
medicinska rådgivarna resonerade här kring hur dessa patienter fungerar idag 
(t ex när det gäller stereoseende och bilkörning), risken för att patienten skadar 
sig samt hur patienternas livskvalité är. Vidare, när det gäller nyttan av en 
starroperation på det ”första” ögat så resonerade de kring att patienterna får en 
fullgod syn på båda ögonen, att de kan behålla körkortet och att de får en bättre 
livskvalité. Riskerna vid en utebliven operation bedömdes som små och 
kostnaden ansågs som låg i förhållande till patientnyttan. Beslutet blev att 
starroperationer av ”det första” ögat behölls som åtgärd i landstingets vårdutbud. 
 
Politikerna hade funderingar kring om vissa åtgärder, som t ex görs på icke 
medicinska indikationer, istället borde bli avgiftsbelagda, men de konstaterade 
dock att detta är ett resonemang som inte hör hemma bland frågor om 
utbudsbegränsningar som var aktuella att besluta om vid detta tillfälle, utan de 
besluten bör istället tas som en separat diskussion vid ett senare tillfälle. 
 
 
5.5 Processen för själva beslutsfattandet 
 
Prioriteringsproceduren i Östergötland kan betecknas som lång eller kort 
beroende på hur man väljer att definiera när den startade13. I det långa 
perspektivet startade arbetet redan under hösten 2002 med uppmaningen från 
landstingsledningen till verksamhetsföreträdarna att ta fram klinikvisa 
rangordningslistor över sin verksamhet (länsövergripande och förankrade i 
primärvården) och under våren 2003 anordnades två träningstillfällen. 
Prioriteringsproceduren hade knappast varit möjlig utan förberedelsearbetet som 
startade redan 1994 med införande av så kallat medicinsk programarbete i 
landstinget i samband med den nya beställar-utförarorganisationen (Kernell-Tolf 
och medarbetare 2003). Vertikala rangordningslistor har för vissa 
sjukdomsgrupper funnits via de medicinska programarbetena sedan 1997. I det 
                                                 
13 För en mer detaljerad beskrivning av de olika stegen i processen, se Kapitel 3, samt Landstinget i Östergötland 
2004. 
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korta perspektivet startade arbetet efter sommaren 2003 då 
konsekvensbeskrivningar för den del av sparbetinget som inte kunde klaras via 
strukturförändringar eller effektiviseringar lämnades in till landstinget av 
verksamhetsföreträdarna. Beslutsunderlagen genomgick en beredningsprocess 
och förslag till utbudsbegränsningar presenterades för politikerna i HSN, vilka 
sedan fattade beslut om utbudsbegränsningar. Figur 4 illustrerar den politiska 
processen samt öppenheten utåt. 
 
 

 
 
Figur 4. Berednings- och beslutsprocessen samt öppenheten utåt. 
 
 
Processen kan delas upp i två delkomponenter; dels den politiska processen 
inom gruppen, d v s inom hela HSN och inom delgruppen HSNs presidium, och 
dels processen utanför gruppen, d v s hur öppen processen är utåt, mot 
medborgarna.  
 
5.5.1 Samarbete och roller i den inre kärnan  
Alla olika politiska partier som är företrädda i HSN ((s), (mp), (v), (c), (kd), (fp) 
och (m)) fanns med vid de två stora heldagsmötena under hösten då 
verksamhetsföreträdare och politiker strålade samman. Alla de närvarande hade 
tillgång till arbetsmaterial och den information som gavs under dagarna och 
hade möjlighet att framföra sina synpunkter. En agenda fanns framtagen av 
tjänstemännen, dels för processen från maj till oktober och dels för olika 
centrala dagar. Vid de två heldagarna då politiker och verksamhetsföreträdare 
möttes hölls en strikt dagordning och tilldelning av talartid både under 
presentationsdelen och vid efterföljande gruppdiskussioner. Båda heldagarnas 

BESLUT 

HSN HSNs 
presidium 
 Diskussioner 

Beslut Formulerar 
besluten 

 
? 

Medborgarna 



25 

 

genomgång av sjukdomsgrupper avslutades med att politikerna diskuterade de 
sjukdomsgrupper som presenterats under dagen.  
 
Genom hela processen fanns de medicinska rådgivarna, tjänstemännen och 
hälso- och sjukvårdsdirektören tillgängliga för konsultation. De medicinska 
rådgivarna försökte ge en nyanserad bild till politikerna av varför en del 
beslutsunderlag inte hade blivit så bra som man hade önskat. De värnade om 
förtroendet mellan verksamhetsföreträdare och politiker och menade att 
politikerna måste lita på det material som verksamhetsföreträdarna levererat. De 
gav också råd till politikerna i deras agerande mot verksamheterna för att 
undvika onödigt ”slitage”. Ett exempel är att de ansåg det vara bättre med ett 
rejält sparbeting än flera små sparkrav med korta intervaller. Vidare poängterade 
rådgivarna att de inte ville att metoden skulle dömas ut p g a att vissa delar i 
prioriteringsproceduren blev mindre bra genomförda denna första gång. 
 
Politikerna var väl medvetna om att kanske inte alla deras partikamrater eller 
kollegor i landstingsfullmäktige delade uppfattningen att politiker bör fatta 
beslut utifrån prioriteringslistor som är gjorda av verksamhetsföreträdarna. Eller 
att politiker kan samarbeta om prioriteringar över blockgränserna och utifrån 
dessa diskussioner ta fram ett beslutsunderlag. Det, menade politikerna, ses som 
ett oortodoxt arbetssätt som inte liknar det traditionella med interpellationer och 
debatter kring att-satser i beslutsförsamlingar. Politikerna ville att det tydligt 
skulle framgå att deras beslut bygger på underlag framtagna av 
verksamhetsföreträdarna och de visade av den anledningen irritation över 
beslutsunderlag som var av dålig kvalité eller helt oanvändbara.  
Bland verksamhetsföreträdarna fanns en öppenhet att deklarera stridigheter och 
motsättningar som de menade fanns inbakade i konsekvensbeskrivningarna. 
Motsättningar kunde vara mellan olika yrkes- och specialisttillhörigheter, men 
även geografiska motsättningar menade de fanns. En verksamhetsföreträdare sa 
att denne tror att arbetet inte är förankrat mer än på chefsnivå inom 
verksamheterna, vilket är en brist och kan bli ett problem vid genomförandet. 
 
Tjänstemännen strävade efter att hålla samman de olika aktörerna och försökte 
ge råd till politikerna och stöd till de medicinska rådgivarna i arbetet med att nå 
fram till beslut. De frågade politikerna varför de beslutar som de gör och på 
vilka grunder, vilket leder till små konfrontationer men i slutändan underlättar 
arbetet för både medicinska rådgivare och politikerna själva. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören drev öppet att få fram ett så pass bra beslut från politikerna 
så att avtalsskrivandet (som skall bygga på beslutet) skulle komma att fungera så 
bra som möjligt. 
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5.5.2 Interaktion mellan deltagarna under den kritiska fasen 
Ett av våra metodval var att studera de deltagande aktörernas beteenden under 
den kritiska delen av beslutsprocessen utifrån Bales’ undersökningsschema för 
klassificering av beteende i små grupper som sysslar med problemlösning 
(Swedner 1961), se Figur 2 i Kapitel 2.3. Syftet var att försöka förklara ett 
eventuellt misslyckande eller en framgångsrik process. Deltagarnas beteende 
observeras utifrån om de visar positiva emotionella reaktioner, gör neutrala 
sakliga utsagor eller visar negativa emotionella reaktioner; vilket sedan kan 
brytas ned i om agerandet handlar om kommunikation, värdering, kontroll, 
beslut, spänningsreduktion eller (re)integration. 
 
Vid våra observationer har vi noterat att neutrala sakliga utsagor av typen 
frågor och svar dominerade diskussionerna  och återkom hos flertalet aktörer. 
Det är uttalanden som handlar om kommunikation, värdering och kontroll.  
• Politikerna bad om orientering och information, t ex så ville de ofta ha 

ytterligare information då de medicinska rådgivarna gjorde sina 
presentationer av sjukdomsgrupperna. De bad om upprepning och bekräftelse 
på att de uppfattat en sak rätt och ville ibland ha orientering av hälso- och 
sjukvårdsdirektören. De värderade och analyserade de medicinska 
rådgivarnas slutsatser och vad som sagts av verksamhetsföreträdarna. De 
uttryckte en önskan om att beslutsunderlagen kunde varit bättre, och att vissa 
sjukdomsområden kunde lämnat in bättre material för att politikerna skulle 
kunna fatta bra politiska beslut. Det var mer sällan de bad om värdering eller 
analys av någon annan. Det var ofta de gav handlingsförslag, t ex om hur de 
skulle arbeta längre fram i processen, hur de skulle förhålla sig till 
beslutsunderlagen, vilka beslut de skulle fatta, samt vad man borde tänka på 
till ”nästa gång”. Bad om handlingsförslag och vägledning gjorde de i stort 
sett aldrig. 

• De medicinska rådgivarna bad om orientering och information, t ex om hur 
processen och arbetet framöver skulle gå till, och de gav orientering och 
information om de olika sjukdomsgrupperna. De bad om bekräftelse på att 
det uppfattat arbetsprocessen korrekt, eller att de uppfattat beslutsunderlagen 
rätt när de läst dem. En av deras huvuduppgifter var att ge åsikter och 
värdera beslutsunderlagen. De uttryckte en känsla  för dess kvalité och 
innehåll och uttryckte en önskan om hur de skulle sett ut. De kunde också be 
om värdering, t ex av hur de skulle hantera ett särskilt problematiskt 
sjukdomsområde och ge känslouttryck (att det kändes missmodigt när 
beslutsunderlag ej uppfyllt kraven). Ibland gavs handlingsförslag för hur de 
själva skulle förhålla sig till materialet och processen, samt hur besluten 
skulle redovisas, men de kunde också be om handlingsförslag, t ex för hur de 
skulle hantera otydliga beslutsunderlag, övervältringseffekter m m. 

• Tjänstemännen och hälso- och sjukvårdsdirektören gav orientering, 
förtydligade och bekräftade hur man kunde se på prioriteringsprocessen och 
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på hur arbetet framöver skulle gå till. Det var sällan de bad om orientering 
och information. Ibland gav de åsikter, och uttryckte en känsla och önskan, 
t ex initialt om hur beslutsprocessen skulle se ut framöver, och senare vilka 
effekter de såg att olika handlingsalternativ skulle komma att innebära (hur 
politikerrollen skulle komma att uppfattas av medborgare och verksamheter, 
hur verksamhetsföreträdare skulle komma att resonera i nästa steg). De 
kunde också ge handlingsförslag eller vägledning, men bad sällan om 
detsamma. 

 
Det förekom också en hel del positiva emotionella reaktioner som handlar om 
beslut, spänningsreduktion och (re)integration  främst hos politiker och 
medicinska rådgivare (som var huvudaktörerna under beslutsprocessens möten).  
• Politikerna var solidariska mot varandra i sina uppfattningar (till största 

delen) och bidrog till höjandet av motpartens status genom att t ex betona att 
det tyckte att de medicinska rådgivarna gjort ett ”jättebra arbete”, och att en 
enskild politiker varit duktig i sin relation till en av länets dagstidningar. De 
visade spänningsreduktion och trots uppgiftens allvar förekom skämt och 
skratt vid de enskilda gruppdiskussionerna. De visade tillfredsställelse t ex 
genom att säga att mot bakgrund av vad de medicinska rådgivarna sagt så 
känns arbetet tillfredsställande. Däremot var de inte tillfredsställda med 
beslutsunderlagens kvalité. Politikerna var till stora delar överens, förstod 
och visade samtycke till rådgivarnas diskussioner och slutsatser, och stödde 
varandras synpunkter (för det mesta). 

• De medicinska rådgivarna uppvisade också relativt lättsam umgängesform 
med skratt och skämt, och distans till sin egen roll och person (t ex ”Jag är en 
avdankad centrumchef” samt ”Hälsar du inte på alla?” ”Näe, vi har känt 
varandra så länge!”). Rådgivarna stödde varandras synsätt, tolkningar och 
förslag, och förstod varandra och vad man menade under diskussionerna. De 
visade samtycke till t ex tjänstemännens resonemang om processen.  

 
Negativa emotionella reaktioner, som också handlar om beslut, 
spänningsreduktion och (re)integration, förekom till ytterst liten del vid 
diskussionerna.  
• Olika politiker uttryckte ibland en avvikande uppfattning gentemot gruppen 

(t ex om beslutsunderlagens offentlighet och hur politikerna skulle förhålla 
sig till massmedia). De kunde stå på sig i sin uppfattning i en enskild fråga, 
och kunde någon enstaka gång sänka motpartens status (t ex genom att 
uttrycka sig i negativa ordalag om ett sjukdomsområde eller om 
personer/personalgrupper).  

• Även de medicinska rådgivarna kunde stå på sig i sin uppfattning (antingen 
som enskild person eller som grupp).  
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5.5.3 Möjligheter för andra att ta del av beslutsfattandet 
Frågor man kan ställa med anledning av landstingets prioriteringar är:  
 
 

 
 
- Hur öppen var prioriteringsprocessen? 
 
- Var besluten, grunderna och resonemangen  
   (inkl konsekvenserna) tillgängliga för alla som 
   önskar ta del av dem? 
 
 

 
 
Förankringen av HSNs presidiums ställningstaganden utanför presidiet uppges 
av de intervjuade politikerna ha skett på olika sätt. Föst och främst har 
politikerna förankrat sina ställningstaganden inom sin egen partigrupp och sedan 
inom majoritetsgruppen. Förankring uppges också ha skett i de länsövergripande 
partigrupperna. Några politiker har skrivit debattartiklar till länets dagstidningar, 
som dock ibland valt att inte ta in bidragen. En politiker påtalade att det är 
viktigt att man lär sig utnyttja hela organisationen, och att de största budbärarna 
är vårdpersonalen. Vidare borde fritidspolitiker kunna bidra mer i dialogen med 
medborgarna genom sina vardagsmöten. Politikerna har också fått många frågor 
och reaktioner (både positiva och negativa) från partikamrater i andra delar av 
landet.  
 
Alla intervjuade sa att de tycker det är bra att öppenheten har medfört att det 
blivit en diskussion kring hälso- och sjukvårdens roll i stort, vad den offentliga 
vården och vad andra samhällsaktörer skall ägna sig åt och att det blir en ökad 
dialog mellan olika parter. En verksamhetsföreträdare menar att alla måste få 
veta vad man kan förvänta sig av den offentliga sjukvården i framtiden:  
 

”Målet med det här arbetet som vi har startat är att  
få alla medvetna.” (verksamhetsföreträdare) 

 
En politiker påpekar att öppenheten också ställer lite större krav på hur man 
formulerar sig och att man måste vara mycket mer noggrann och varsam med de 
ord man använder. 
 
Besluten var i princip tillgängliga för alla som önskade ta del av dem i och med 
att beslutsskrivelsen låg utlagd på Internet14. Politiska beslut i HSN är offentliga 
handlingar och dokumenten går också att ta del av på det sätt som alla allmänna 

                                                 
14 Landstingets hemsida: www.lio.se. 
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handlingar gör (t ex via landstingets diarium). I efterhand har en mer ”lättläst” 
sammanställning gjorts över vad de olika utbudsbegränsningarna betyder, också 
den finns tillgänglig på landstingets hemsida15. Massmedias rapportering bidrar i 
detta fall till att göra besluten kända för flertalet invånare. 
 
Verksamheternas resonemang (inklusive konsekvenserna i den mån det gick att 
förutsäga dem) var i princip tillgängliga i och med att alla 
konsekvensbeskrivningar också låg utlagda på Internet. Att materialet skulle nå 
denna offentlighet var inte i förväg informerat till verksamhetsföreträdarna då de 
sammanställde och levererade beslutsunderlagen, något som har väckt förargelse 
hos vissa verksamhetsföreträdare och medicinska rådgivare. Vad vi däremot inte 
vet något om är hur många personer som faktiskt besökt hemsidan och tagit del 
av grundmaterialet. 
 
De medicinska rådgivarnas resonemang, d v s deras kommentarer till 
beslutsunderlagen och de ställningstaganden de gjorde var inte tillgängliga för 
allmänheten, utan är att betrakta som arbetsmaterial. Ett dokument över deras 
sammanställningar delgavs politikerna vid ett möte med HSNs utökade 
presidium16. Rådgivarna påpekade att det är viktigt att det i dokumentationen 
som kommuniceras utåt tydligt framgår vilken typ av prioriteringar som gjorts, 
och av vilken anledning, så att utomstående kan förstå resonemangen och 
besluten. Däremot ville de inte att de dokument som är framtagna som internt 
arbetsmaterial skulle bli offentliga, då de t ex saknar förklaringar och lätt kan 
missförstås. 
 
Politikernas resonemang under arbetes gång var inte tillgängliga för 
allmänheten. Möten och diskussioner var inte offentliga och eventuella 
anteckningar under arbetets gång är att betrakta som arbetsmaterial. 
Tjänstemännen och hälso- och sjukvårdsdirektören försökte finna metoder för 
att på ett pedagogiskt sätt relatera besluten till beslutsunderlagen och på så sätt 
vara ett stöd för politikerna i utformningen av dokumentationen. 
 
På landstingets hemsida har informationsavdelningen publicerat egna artiklar 
under processens gång, dock inte i någon större omfattning när det gäller 
utbudsbegränsningarna (utan mer om strukturförändringarna i landstinget). Här 
finns även en sammanställning över allmänhetens frågor med svar, material från 
informationsmöten i form av videosändningar och presentationsmaterial i form 
av overheadbilder17.  
                                                 
15 PM 2003-12-10: ”Enklare om prioriteringar”. 
16 HSNs presidium samt presidierna i Centrala, Östra och Västra länsdelsberedningarna samt Medicinska 
programberedningen. 
17 Landstingets hemsida nås på adressen: www.lio.se. Information om prioriteringsarbetet finns under rubrikerna: 
Press, info och diarium, På gång: länssamverkan. Det är dock okänt hur länge landstinget upprätthåller denna 
sida. 
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5.6 Finns det möjlighet att ompröva besluten om ny information 
kommer fram? 
 
Någon mekanism för att ompröva de fattade besluten om nya fakta eller 
argument kommer fram fanns inte redovisad denna gång. Diskussioner om detta 
samt om omprövning av besluten ur ett medborgarperspektiv har dock förts. 
Under beslutsprocessens gång, fram till det att beslutet formellt fattades av HSN 
den 29 oktober, fanns det däremot hela tiden möjlighet att ompröva 
beslutsförslagen.  
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6. Erfarenheter från Östergötlands prioriteringsarbete  
 
6.1 Ökad öppenhet  en utveckling utan återvändo 
 
Den studerade prioriteringsprocessen i Östergötland  som hade sin 
intensivaste del under hösten 2003  var den första i sitt slag, inte bara i 
landstinget utan även i Sverige i övrigt över huvudtaget. Detta arbete uppfattas 
av de medverkande som en lärandeprocess där de lär av framgångar och 
misstag. Meningen är också att detta skall vara ett arbetssätt i landstingets 
rutiner i framtiden. 
 
Om man tror på demokratin och har en tilltro till att medborgare faktiskt kan ta 
till sig något som är svårt så kan vi inte ha dolda prioriteringar, menade en 
politiker, och fortsatte, att har vi slagit in på den här vägen finns det ingen 
återvändo. Har vi tagit första steget mot ökad öppenhet så har vi tagit steget mot 
ett demokratiskt arbetssätt. Flera politiker menade att en traditionell ärendegång 
av politiska beslut och kölistor i vården inte kan ses som ett alternativ. 
 
En politiker trodde att det i framtiden kommer att handla om öppna 
prioriteringar på många olika nivåer och i olika sammanhang. Till exempel att 
utveckla nya metoder för att prioritera mellan olika samhällssektorer och att 
prioritera mellan den kommunala omsorgen och landstingens sjukvård. Den 
intervjuade politikern menade att man måste börja fundera över 
resursfördelningen mellan kommunal verksamhet och landstingsverksamhet, 
och ger exemplet att om mycket satsas på t ex polikliniska behandlingar, 
effektivare behandlingsmetoder m m som gör att människor snabbare kommer 
vidare till omvårdnad, så måste man också vara beredd att satsa mycket mera 
pengar i omsorgsverksamhet så att människor får ett värdigt liv efter 
behandlingen också.  
 
En politiker betonade att den nya politikerrollen är en del av den framtida 
utvecklingen, att nya politiker måste skolas in i att ha en delvis annan roll än 
tidigare (vilket man menar också har skett i Östergötland). Vidare, att det nya 
samhället kräver andra politiker än de traditionella som är vana att fördela, sätta 
regler o s v, samt att det krävs väldigt mycket mer av opinionsbildning och att 
det ofta är tjänstemännen som går före. En annan politiker menade att man nu 
måste börja diskutera och bestämma vad som skall ingå i det offentliga 
åtagandet. 
 
Tjänstemännen sa också att de inte ser något alternativ till det arbete som gjorts. 
En tjänsteman funderade över att om det är så att medborgare känner sig trygga 
och nöjda med att det är någon annan som bestämmer och sköter 
prioriteringsfrågor så att de inte behöver engagera sig i allting så behöver de inte 
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heller engagera sig om de inte vill. Men om de vill, så skall möjligheten finnas 
att göra det. 
 
En tjänsteman trodde att när väl detta arbetssätt blir en integrerad del av 
landstingets styrprocess så kommer det inte heller att resultera i stora rubriker 
och allmän uppståndelse. Dessutom menade denne att det blev extra infekterat 
denna gång i och med att det samtidigt skedde strukturförändringar i landstinget.  
 

”Nu har vi hoppat i det kalla vattnet, så nu vet vi vad det vill säga,  
så nu kanske vi kan ta det lugnare nästa gång.” (tjänsteman) 

 
Tjänstemännen uttryckte också sin uppskattning över den politiska stabiliteten 
och samsynen mellan de olika politiska partierna: 
 

”vi har ju varit så enormt bortskämda i det här landstinget,  
att det tror jag inte ens att vi förstår” (tjänsteman) 

 
Detta menade de beror på att politiker har varit involverade i 
förtroendemannagrupper inom ramen för medicinskt programarbete från dess 
början. Prioriteringsarbetet har varit en logisk följd av de medicinska 
programmen, med dess kunskapsuppbyggnad och att se det som ett sätt att styra 
hälso- och sjukvården för att sedan jobba vidare med uppdragsbeskrivningar. Att 
få arbeta med en utvecklingslinje som sträcker sig från 1995 i så här många år 
ses av tjänstemännen som unikt i landstingsvärlden.18 
 
De medicinska rådgivarna gav två exempel på alternativ till det aktuella arbetet. 
Det ena skulle t ex kunna vara att landstinget anlitar konsulter för att göra 
arbetet, vilket är något som sågs som ett dåligt alternativ. En annan rådgivare 
nämnde arbetssättet att landstinget skulle beställa exempelvis X antal 
förlossningar, Y antal operationer et c, vilket är något som inte heller upplevdes 
som ett bra alternativ. Rådgivarna menade att även vård som t ex enligt 
prioriteringsutredningen är högprioriterad och som av tradition kanske har setts 
som ”fredad” (t ex cancervård och vård av barn) nu upplevs kunna komma 
ifråga för diskussioner, ifrågasättanden och prioriteringar. 
 
En verksamhetsföreträdare menade att alternativet till att diskutera 
avgränsningar av det offentliga åtagandet skulle vara att ”få snurr på hjulen” så 
att samhället får mer pengar till hälso- och sjukvård (t ex se över fördelningen 
mellan olika samhällssektorer samt öka barnafödandet), men ansåg samtidigt att 
som den medicintekniska utvecklingen ser ut idag (så pass snabb som den är) så 
kommer samhället ändå inte att kunna erbjuda all vård till alla, men att man kan 
ge ”mer till fler” med mer pengar i systemet. En annan verksamhetsföreträdare 

                                                 
18 Mer om medicinskt programarbete: Kernell-Tolf et al (2003) samt Landstinget i Östergötland (1999). 
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trodde att politikerna i framtiden kommer att arbeta mer med övergripande 
prioriteringsfrågor och inte så detaljerat som denna gång. 
 
 
6.2 Vilka möjligheter och framgångsfaktorer finns det för en ökad 
öppenhet? 
 
Vilka möjligheter och fördelar såg då de som deltagit med att arbeta med en 
öppen prioriteringsprocess? Vad såg de för framgångsfaktorer, utifrån sina 
erfarenheter, för att arbetet med öppna prioriteringar ska bli lyckosamt? Här 
rådde en samsyn mellan de olika aktörerna.  
 
Politikerna: 
Politikerna menade att öppenheten i sig är viktig. Att vi nu lyckats tydliggöra 
vilka principer det är som gäller och att vi har fått en grund att arbeta vidare 
med, ger en möjlighet för många aktörer att vara med. Öppenheten, menade en 
politiker, ger också ett större förtroende för politikerna i framtiden då 
medborgarna ser att politikerna kan stå för vad de beslutar. Alla har fått ett sätt 
att tänka kring vad det är som man först och främst skall ägna sig åt, och det har 
kommit till stånd en diskussion kring det offentliga åtagandet. 
 

”Jag ser en stor möjlighet i att vi äntligen har hittat ett bra verktyg,  
ett instrument, att styra hälso- och sjukvården.” (politiker) 

 
Tjänstemännen: 
En av tjänstemännen menade att denne ser hälso- och sjukvården som en 
kunskapsorganisation som man inte ändrar på så enkelt med olika regler. Vidare 
att arbetet till stor del handlar om dialog, att ha en gemensam kunskap och 
respekt för varandras roller, samt om en känsla av att man är med och att man är 
delaktig och att det känns rättvist på olika sätt  både från verksamheternas 
perspektiv, men också från medborgarnas. Utmaningen, såg denne, ligger i att få 
till stånd en bra och väl genomtänkt prioriteringsprocedur. 
 

”Detta är att öppna upp någonting som  
har varit slutet.” (tjänsteman) 

 
Verksamhetsföreträdarna: 
Verksamhetsföreträdarna ansåg att prioriteringsarbetet tydliggör vad det är man 
ska ägna sig åt och inte och att sjukvården kanske inte kan göra allt för alla 
längre. En verksamhetsföreträdare framhöll att vi lever i en värld där resurserna 
inte är i överensstämmelse med de möjligheter vi har inom sjukvården, och att 
prioriteringsarbetet är ett sätt att tydliggöra det: 
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”Det här finansieringssystemet som vi har nu, det håller inte. Det är jag 
övertygad om och därför tycker jag det här är bra.” (verksamhetsföreträdare) 

 
Prioriteringsarbetet ger en större tydlighet genom att saker sätts mot varandra, 
och man menar att det är få som inte får sin sak hörd med detta arbetssätt 
jämfört med tidigare då man tittat på stora grupper en i taget, menade en 
verksamhetsföreträdare. 
 
De medicinska rådgivarna: 
Detta är en sådan ny arbetsprocess så den måste få misslyckas i vissa delar, 
menade de medicinska rådgivarna. Det är viktligt att man håller fast vid den 
ursprungliga idén och att man förankrar prioriteringsprocessen och inte ändrar 
strukturen i den utan att den nu bara ska anpassas, menade de vidare. 
 

”Vi har inte sett några effekter av det där ännu. Vi har inte sett om det har 
någon ekonomisk effekt, eller om det har någon samhällseffekt, eller om det har 
någon effekt på sjukvårdsproduktionsmänniskorna, inte något sådant har vi sett. 
Då ska man vara försiktig att ändra.” (medicinsk rådgivare) 

 
En sammanfattning av framgångsfaktorer de deltagande aktörerna såg är: 
• Politiker som samarbetar och inte försöker vinna politiska poäng. 
• En genomarbetad processplan med tydlig rollfördelning mellan aktörerna och 

insikten att allas olika kunskaper behövs. 
• Mycket dialog, samarbete och öppna diskussioner mellan deltagarna. 
• En samsyn och lojalitet hos deltagarna. 
• En bra förankringsprocess av prioriteringsproceduren i den egna 

organisationen.  
• En tydlighet i var arbetet passar in i den politiska styrprocessen och hur det 

hänger ihop med andra aktiviteter. 
• Ett bra beslutsunderlag i form av vertikala rangordningslistor och utförliga 

konsekvensbeskrivningar. 
• Ett bra stöd till politikerna, t ex i form av dokument, presentationer och 

rådgivare. 
• En kvalificerad informationsstrategi.  
• En bra dialog med medborgarna. 
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7. REFLEKTIONER FRÅN MEDBORGARNA 
 
Ett medborgarmöte arrangerades av PrioriteringsCentrum på kvällen den 
19 januari 2004, i en centralt belägen lokal i Linköping. Till mötet bjöds 400 
slumpvis utvalda östgötar i åldern 18-74 år in från hela länet. En första inbjudan 
 med program för kvällen, information om PrioriteringsCentrum samt 
svarstalong och kuvert  gick ut i mitten av december och en påminnelse 
skickades ut i början av januari. Tjugo personer kom, varav sex var medföljande 
anhöriga. Utfallet är lågt, men internationella studier visar att det inte är 
onormalt lågt för den här typen av möten, till vilka det kan vara svårt att locka 
deltagare (Hansen 2000). Mötet inleddes med information (av en medicinsk 
rådgivare i landstinget) om hur landstinget gått till väga för att komma fram till 
sina prioriteringsbeslut. För att besvara frågor fanns politiker och medicinska 
rådgivare (läkare) som deltagit i arbetet närvarande. Därefter delades deltagarna 
upp i tre fokusgrupper med varsina samtalsledare och protokollförare som ledde 
samtalet utifrån en utarbetad frågeguide (se Bilaga 3). Ett frågeformulär, där 
deltagarna skulle ta ställning till ett antal påståenden om svensk hälso- och 
sjukvård och om prioriteringar, prövades också. Antalet deltagare var dock för 
få för att kunna dra några slutsatser av resultatet. 
 
 
7.1 Vilka bilder hade medborgarna? 
 
Efter mötets inledande information och frågestund delades deltagarna in i tre 
fokusgrupper för en diskussion kring det prioriteringsarbete som gjorts i 
Östergötland och tankar om ”idealt” prioriteringsarbete. Sammanfattningen 
nedan gör inte på något sätt anspråk på att ge en enhetlig spegling av vad 
medborgarna i stort tycker i frågan, utan kan bara ses som ett uttryck för vad just 
denna lilla grupp med 20 personer har för tankar. Det var emellertid en blandad 
grupp med avseende på kön och ålder. 
 
7.2.1 Fanns det ett behov av bättre information? 
Ny information 
I huvudsak hade information om landstingets prioriteringsarbete inhämtats via 
länets dagstidningar, men även via nyhetsinslag på TV. Den information som 
gavs under kvällen, om hur landstinget gått tillväga i detalj, var ny för 
deltagarna. Särskilt reagerade deltagarna positivt på det stora arbete  av 
många olika aktörer  som de fick veta ligger bakom besluten.  
 
Olika bilder 
Den information deltagarna hade tagit till sig (läst i tidningar, sett på TV eller 
via bekanta) hade gett upphov till olika bilder hos dem; dels upplevde de att 
informationen bestått av vrångbilder av typen rena felaktigheter, t ex att det är 
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politikerna själva som gjort de medicinska bedömningarna av de 
sjukdomstillstånd och åtgärder som skall väljas bort. Dels katastrofbilder som i 
media målats upp av att tryggheten i svensk sjukvård äventyras och att det finns 
anledning till oro inför framtiden. Ett behov av ett mer balanserat budskap i 
media framkom. Det fanns även ett konfliktperspektiv där media uppfattas skapa 
en bild där välbeställda som har möjlighet att betala för den vård de vill ha ställs 
mot de som ej uppfattas ha denna möjlighet. 
 
Behov av det personliga budskapet 
Önskemålet om mer information var starkt i gruppen. Mötesdeltagarna uppgav 
att de i huvudsak hade kommit för att få mer information om vad som skett i 
landstinget och vilka konsekvenserna för just dem personligen skulle bli. 
Deltagarna påpekade att bilden i massmedia inte hade varit helt klar och att det 
vore önskvärt med tydligare information direkt från landstinget istället för 
genom massmedia. De saknade en tydlig sändare av information om sjukvårdens 
prioriteringar som de kan föra en dialog med. 
 
7.2.2 Hur upplevde deltagarna beslutsprocessen? 
Ett behov av sammanhang 
Deltagarna diskuterade varför prioriteringar görs överhuvudtaget, vad beror det 
på att landstinget gjorde detta just precis nu och varför var det är så bråttom. De 
funderade på om det beror på att landstinget inte skött sin ekonomiska planering 
och satsat pengarna på rätt saker och vari pengabristen består (är det personal, 
lokaler eller vad?). Vissa funderade över om dagens sjukvård är så effektiv som 
den skulle kunna vara; t ex med bakgrund av nyheter om att läkare tar emot få 
patienter per dag och att de använder en stor del av sin arbetstid till 
administrativt arbete (som man menar borde skötas av andra yrkesgrupper). 
 
Acceptans för prioriteringar 
Deltagarna uttryckte inga direkta invändningar mot att prioriteringar görs; med 
vissa reservationer mot att detta borde framförallt göras på nationell nivå och 
inte av enskilda landsting; om prioriteringar ska göras så måste det vara så att 
landstinget verkligen har bristande resurser och att efterfrågan på vård (behoven) 
verkligen överstiger utbudet. 
 
Seriositet 
Flera deltagare uttryckte sin uppskattning över att så många olika aktörer varit 
med i landstingets prioriteringsprocess, och menade att de genom kvällens möte 
hade fått en ökad insikt om att det ligger ett mycket större arbete bakom besluten 
än vad de trodde innan mötet.  
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Delaktighet 
Vikten av en dialog med patienterna (som mötesdeltagarna menade har 
kunskapen om hur det är att ha olika sjukdomar) påtalades och saknades också. 
Någon funderade över om det finns andra sätt att minska vårdbehovet än att 
prioritera (t ex genom att satsa på förebyggande arbete, friskvård och matvanor). 
 
Den politiska rollen 
Partipolitikens roll och avsaknaden av politisk opposition mot besluten i 
Östergötland påtalades av några. Vidare funderade deltagarna över 
komplexiteten i frågan och hur prioriteringsarbetet ska kunna bli rättvist.  
 
7.2.3 Hur upplevde deltagarna besluten och dess konsekvenser? 
Synen på sjukvårdens uppgift 
Deltagarna förmedlade synen att den allomfattande sjukvårdens roll är att 
uppehålla en god livskvalité i befolkningen. Flera hade funderingar kring vad 
behov är och kring befolkningens höga förväntningar på vården (”Måste alla 
som får influensa gå till doktorn?”). Vidare diskuterade de hur man kan bedöma 
behov och hur man mäter hälsa. Några deltagare såg som det enda alternativet 
som står till buds framöver att betala privat för den vård som inte kommer att 
erbjudas inom den skattefinansierade vården. De menade att det blir de som har 
råd som kan göra det, medan de satte ett frågetecken för hur det ska bli för alla 
andra.  
 
Det individuella behovet av trygghet 
Det individuella behovet av att känna trygghet trots de fattade besluten påtalades 
som viktigt. Att känna tilltro till sin läkare likaså och uppfattningen att om jag är 
sjuk så ska jag också få hjälp. Vissa var oroliga för att äldre patienter kommer 
att diskrimineras i detta sammanhang. 
 
Beslutens efterlevnad 
Deltagarna resonerade kring hur det faktiskt går till i mötet mellan läkare och 
patient och om besluten innebär att det nu blir lika för alla, eller om det beror på 
vilken läkare människor går till och hur man som patient kan ”påverka” denne 
och menade att det är viktigt att detta inte bli godtyckligt. 
 
Acceptans för prioriteringsgrunder 
Det fördes också en diskussion om prioriteringsgrunder. Till exempel om det är 
äldre som skall prioriteras först då de har kort tid framför sig och bör få 
bibehålla livskvalitén så länge som möjligt, eller om det är unga som skall få 
vård först för att snabbare komma tillbaks till arbetslivet och kunna betala skatt 
till sjukvårdssystemet. 
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7.2.4 Hur upplevde deltagarna offentligheten i besluten? 
Trygghet 
Det var över lag en stor uppslutning hos deltagarna kring vikten av öppenhet vid 
denna typ av beslut. De menade att det skapar möjlighet till debatt och 
granskning av vårdutbudet. Flera deltagare menade att ökad insyn skapar 
trygghet, medan andra mer undvikande tyckte att det är en viktig dialog mellan 
patient och läkare och att man måste kunna lita på att läkarna gör de rätta 
prioriteringarna.  
 
Behov av saklig information 
Deltagarna funderade också över hur man som medborgare ska kunna förstå den 
information som ges och hur man själv kan söka information, samt i vilken grad 
medborgare bryr sig om att sätts sig in i viktiga samhällsfrågor. Några menade 
att medborgare på det stora hela inte tar till vara de möjligheter som finns för att 
få information och att de inte bryr sig om händelser i samhället förrän de ger 
personliga konsekvenser. 
 
Det personliga engagemanget 
Massmedias agerande i stort diskuterades och ifrågasattes, och deltagarna 
menade att t ex rubriksättningen har stor betydelse (begreppet ”svarta listan” blir 
ett negativt budskap). Vidare menade de att landstinget självt måste försöka 
påverka massmedia och se till att fakta i artiklarna blir korrekta. Den skeva 
bilden kan annars ställa till negativa saker, t ex skapa onödiga motsättningar. 
 
 
7.3 Våra erfarenheter av medborgarmötet 
 
Det finns vetenskapligt stöd från både svenska och internationella 
undersökningar att grupper av medborgare som erhåller information i en 
sakfråga kan ändra uppfattning och att en ”informerad” opinion tycker 
annorlunda än en ”oinformerad” opinion (Fishkin 1995). Det finns också klara 
indikationer på att inställningen i befolkningen är ganska ”instabil”, måttliga 
mängder information räcker för att individer ska bli osäkra eller ändra 
uppfattning. Detta gäller dock inte grundläggande värdefrågor där 
uppfattningarna kan sägas vara mer stabila. 
 
Resultatet från detta begränsade medborgarmöte ger ett visst stöd för 
uppfattningen att medborgarnas inställning i prioriteringsfrågor kan påverkas 
genom information. Att uppfattningar ändrades under mötet är inte orimligt med 
tanke på att flertalet deltagare i diskussionen förklarade att mycket i den 
information som de fått ta del av på mötet var helt ny för dem.  
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Vi upplever att det i diskussionen i denna lilla grupp framkom en ökad förståelse 
och acceptans för att prioriteringar måste göras, och att det alltid har gjorts i 
vården.  
 
Tidigare studier om medborgardialog och medborgarråd i Östergötland visar 
också att östgötar är intresserade av möjligheten till dialog med landstingets 
politiker19. Det svaga intresset hos medborgarna att medverka kan dock tyda på 
en ovana att aktivt medverka i diskussioner som inte direkt berör dem själva. Vi 
bedömer dock att detta begränsade försök har gett värdefulla kunskaper om 
denna typ av undersökningsform inför liknande undersökningar i framtiden. 
 

                                                 
19 Se rapporter i PrioriteringsCentrums rapportserie: 2002:2 Brokvist M, samt 2002:3 Garpenby P. 



40 

 

8. SLUTSATSER 
 
8.1 Kan beslutsprocessen i Östergötland uppfattas som rättvis och 
legitim? 
 
En frågeställning i denna studie var att studera om det horisontella 
prioriteringsarbete som genomfördes i Östergötland under hösten 2003 kan 
uppfattas som rättvist och legitimt utifrån vår teoretiska modell. Med slutledning 
av resultatet av våra observationer och intervjuer som redogjorts för i denna 
rapport kan vi konstatera följande: 
 
1. Institutionen där besluten fattades 
Politikernas prioriteringsbeslut, med rangordningslistor och 
konsekvensbeskrivningar som grund, har skett i den form som från början sattes 
upp, d v s en delegation till HSN att fatta dessa beslut. Besluten fattades av 
Hälso- och sjukvårdsnämnden efter en rekommendation av Hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidium, detta enligt gällande Reglemente för 
landstinget”. Vi konstaterar att prioriteringsbesluten i Östergötland har fattats i 
ett legitimt organisatoriskt sammanhang som har mandat att fatta sådana 
beslut. 
 
2. Personerna som deltog i besluten 
Under prioriteringsprocessens gång fanns ett utbyte  en interaktion  mellan 
politikerna i HSNs presidium och dels hälso- och sjukvårdsdirektören samt 
verksamhetsföreträdarna. Tjänstemännen och de medicinska rådgivarna fanns å 
sin sida där för att ge råd och vara ett stöd för politikerna. Tjänstemän har hjälpt 
till med att stötta och driva själva processen framåt, och avstått från att t ex driva 
organisationens egna tjänstemannaintressen. Se Figur 5. 
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Figur 5. Personalkategorier som deltar i prioriteringsprocessen, genom interaktion  
eller ger råd och stöd. 
 
 
Politikernas beteenden vid beslutsfattandet har genomgående varit stödjande. 
Detta bidrog till att ett gemensamt politiskt beslut kunde fattas trots politiska 
åsiktsskillnader och olikheter i uppfattning. Det var överlag endast personer i 
ledningsfunktion som fanns representerade i prioriteringsprocessen, både när det 
gäller de politiker som tog fram ställningstagandena och de 
verksamhetsföreträdare som levererade beslutsunderlagen. Vid framtagningen 
av beslutsunderlagen saknades i stort sett en representation från andra 
yrkesgrupper i vården än läkare. Likaså fanns det inte med någon representation 
av ”brukarna”, d v s av patienter eller medborgare. Flera intressenters 
perspektiv fanns representerade vid beslutsfattandet, medan andra som skulle 
kunnat bidra saknades. 
 
3. Faktorer som övervägdes/beaktades vid besluten 
Den prioriteringsmodell som etablerats i landstinget, och även nationellt, 
innehåller komponenter som är viktiga att beakta för prioriteringar och utgår 
från de av Riksdagen fastställda etiska principerna. Politikerna hade en hög 
medvetenhet om principer och faktorer de borde beakta vid sina beslut, men att 
de i de praktiska diskussionerna sällan hänvisade direkt till enskilda faktorer i 
prioriteringsmodellen.  
 
4. Skälen för besluten 
Politikerna hade inte tidigt skrivit ned sina skäl och grunder, vilket försvårar en 
öppen diskussion både om resultatet och om de underliggande motiven. De 
enskilda faktorer som politikerna övervägde vid sina beslut vägdes samman till 
en helhetsbild, ett ”kluster” av fakta, som bildade beslutens motiveringar. Dessa 
sammansättningar såg olika ut vid beslut till beslut. Beslut och resonemang 
jämfördes med varandra för att på så sätt validera sitt resonemang. Skälen för 

Medicinska rådgivare Tjänstemän 

Verksamhetsföreträdare Hälso- & sjukvårdsdirektör 

råd & stöd 

interaktion 

POLITIKER 



42 

 

besluten vilade i regel inte enbart på enskilda faktorer, utan på flera 
sammanvägda faktorer. 
 
5. Processen för beslutsfattandet 
Den diskussion som följde vid politikernas efterföljande diskussioner vid de två 
heldagsmötens med verksamhetsföreträdarna ledde i princip till konsensus 
mellan representanterna från de olika partierna och mellan majoritet och 
opposition. I praktiken blev det så att det som sades vid dessa möten sedan blev 
grunden för besluten. Några reservationer lades dock vid det formella 
beslutsfattandet i HSN, dels på delar av innehållet i besluten (av (m) och (c)) 
och dels på hela beslutet (av (kd) som föreslog en tillfällig skattehöjning 
istället). Med andra ord HSNs presidium följde det som hade diskuterats fram, 
dels mellan de politiska partierna och dels mellan politiker och 
verksamhetsföreträdare. Öppenheten inom den beslutsfattande gruppen 
uppfattar vi har varit god, men ett visst informationsglapp har funnits till övriga 
politiker och andra aktörer i prioriteringsprocessen.  
 
När det gäller öppenheten utåt mot medborgarna konstaterar vi att besluten i 
princip var tillgängliga för alla som önskade ta del av dem i och med att 
beslutsdokumenten låg utlagda på Internet. Dessa var dock inte anpassade till 
externt bruk, utan var kortfattade och i princip utan beslutsmotiveringar. 
Verksamheternas resonemang var också i princip tillgängliga i och med att de 
låg utlagda på Internet, vilket kan betraktas som en tveksam manöver med tanke 
på dess varierande kvalité och dåliga anpassning till externt bruk. De medicinska 
rådgivarnas ställningstaganden och politikernas resonemang under 
beslutsprocessens gång var inte tillgängliga för allmänheten, utan att betrakta 
som arbetsmaterial. Vi konstaterar att även om en stor del av materialet fanns 
tillgängligt via Internet, så var det relativt okänt och svårtolkat. 
 
Tidigare studier (Garpenby 2003) konstaterar att prioriteringsprocessen kan ses 
som två processer. En avseende intern legitimitet som kännetecknas av 
förmågan att hitta en kunskapsbas och argument för att bygga prioriteringar på 
denna. En annan avseende extern legitimitet som avser allmänhetens uppfattning 
och förtroende för arrangemanget. Det är tydligt att landstinget i denna första 
omgång framförallt varit koncentrerat på att utveckla den interna legitimiteten 
medan den externa fått stå tillbaka. 
 
6. Mekanismer för omprövning av besluten.  
Denna första omgång saknades en mekanism för att ompröva besluten om nya 
fakta eller argument kommer fram. Diskussioner om detta samt om omprövning 
av besluten ur ett medborgarperspektiv har dock förts. Eftersom det var första 
gången Landstinget i Östergötland genomförde detta prioriteringsarbete så vet vi 
idag inget om hur politikerna har för inställning till att ompröva sina beslut. Kan 
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politikerna tänka sig att revidera tidigare beslut, eller ligger de fast? Kommer 
politikerna att beakta nya fakta och argument som läggs fram efter dessa första 
beslut? Dessa frågor kan inte besvaras förrän landstinget genomför detta arbete 
en gång till, vilket sker under våren 2004, och prioriteringsarbetet blivit en 
inarbetad del i landstingets styrprocess.  
 
 
8.2 Övergripande slutsatser från Östergötlands prioriteringsarbete 
 
Vi bedömer att landstingets arbetssätt tycks ha fungerat som det var tänkt. En 
väsentlig svaghet som påpekas av flera av de intervjuade var att besluten blev en 
sammanblandning av rena utbudsminskningar, indikationsskärpningar och 
överföringar till annan vårdgivare/vårdnivå. Av de beslut som fattades utgör 
rena utbudsminskningar endast en mindre del av det totala besparingsbetinget. 
Överföringar av patienter/vårdinsatser till annan vårdgivare/vårdnivå utgör cirka 
en tredjedel av den kalkylerade kostnadsreduceringen. Detta var något som blev 
till ett informationsproblem, då det i t ex medias presentation, av vad de kommit 
att kalla ”svarta listan”, var omöjligt för medborgarna att se distinktionerna och 
en oro lätt skapads att alla punkter på listan skulle tas bort. 
 
Det fanns en samsyn bland involverade aktörer att arbetet ska ses som en 
lärandeprocess där deltagarna samlar erfarenheter, lär sig av sina misstag och 
där arbetsformen måste förändras över tid. Störst förbättringspotential efter 
denna första omgång anser vi finns när det gäller:  
 
• Beslutsunderlagens kvalité: 

- Rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar måste följa uppsatta 
riktlinjer. 

- Rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar bör vara likformiga 
mellan sjukdomsområden för att kunna jämföras. 

- Rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar kan bli mer förankrade. 
• Beslutsmotiveringarna: 

- Motiveringar av vad besluten grundar sig på och vad det får för effekter 
kan bli utförligare. 

- Texten bör bättre anpassas till externt bruk så att alla kan förstå och tolka 
dess innebörd. 

• Informationen till den egna organisationen: 
- Information initialt om prioriteringsprocessen, rollfördelning, riktlinjer 

och tidplan samt i slutet av prioriteringsprocessen om vad besluten 
innebär för verksamheterna i praktiken kan förbättras. 

- Riktlinjerna för vem som skall göra vad, hur det ska göras och när det ska 
göras kan bli tydligare. 
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• Informationen till medborgarna: 
- Information bör ges till medborgarna initialt samt i slutet av 

prioriteringsprocessen om vad besluten innebär för medborgarna. 
 
Vidare kan vi konstatera att det är viktigt att inte sätta upp orealistiska mål  att 
det kan vara bättre att på kort sikt begränsa antalet beslut till ett fåtal 
välgrundade och välmotiverade beslut.  
 
Politikernas beteenden vid beslutsfattandet har genomgående varit stödjande. Vi 
har noterat att neutrala sakliga utsagor av typen frågor och svar dominerade 
diskussionerna och återkom hos flertalet aktörer. Detta är uttalanden som 
handlar om kommunikation, värdering och kontroll. Det förekom också en hel 
del positiva emotionella reaktioner som handlar om beslut, spänningsreduktion 
och (re)integration; främst hos politiker och medicinska rådgivare som var 
huvudaktörerna under beslutsprocessen. Negativa emotionella reaktioner, som 
också handlar om beslut, spänningsreduktion och (re)integration, förekom 
sällan.  
 
Då olika landsting har olika förutsättningar för att påbörja arbetet med öppna 
horisontella prioriteringar är det viktigt att tänka på att vart och ett av 
landstingen i Sverige måste få ”göra sin egen resa”, och att ett landstings metod 
inte går att applicera rakt av på den egna organisationen. Självfallet bör man 
dock lära av varandra, både av framgångar och av misstag. Flera landsting och 
nationella organ har påbörjat arbetet med vertikal rangordning av 
sjukdomstillstånd i kombination med åtgärder, som är ett av de första stegen på 
vägen; inget landsting har dock kommit lika långt som Östergötland som nu 
också provat på att göra horisontella prioriteringar mellan sjukdomsgrupper. Vi 
kan konstatera att förutsättningarna ökat för öppna prioriteringar i Östergötland, 
men att det återstår ett betydande utvecklingsarbete. 
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Bilaga 1. 
Observationsschema 

 
A. Singers modell, utökad 
 
Ge exempel. 
Tid:       -         -       Plats:  
Händelse:  
Närvarande:  
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra:  

 
 
 
 
 
 

Anteckningar:  
 
1. Institutionen: 
Sker besluten i ett legitimt 
organisatoriskt sammanhang? 

 
 

 
2. Personerna: 
Är flera intressenters perspektiv 
representerade? 

 
 

 
3. Faktorerna: 
1. Övervägs  
människovärdesprincipen? 

 

Sjukomens svårighetsgrad 
2.1.1. Övervägs aktuellt 
sjukdomstillstånd:  
symtom? 

 

Sjukomens svårighetsgrad  
2.1.2. Övervägs aktuellt 
sjukdomstillstånd: 
funktionsförmåga? 

 

Sjukomens svårighetsgrad  
2.1.3. Övervägs aktuellt 
sjukdomstillstånd:  
livskvalitet? 

 

Sjukomens svårighetsgrad  
2.2.1. Övervägs risk för:  
förtida död? 

 

Sjukomens svårighetsgrad  
2.2.2. Övervägs risk för: 
permanent sjukdom/skada? 

 

Sjukomens svårighetsgrad  
2.2.3. Övervägs risk för: 
försämrad livskvalitet? 

 



 

 

 
Sjukomens svårighetsgrad  
2.3. Övervägs nedsatt 
autonomi? 

 

 
Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.1.1. Övervägs effekt på 
aktuellt sjukdomstillstånd: 
symtom? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.1.2. Övervägs effekt på 
aktuellt sjukdomstillstånd: 
funktionsförmåga? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.1.3. Övervägs effekt på 
aktuellt sjukdomstillstånd: 
livskvalitet? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.2.1. Övervägs effekt på risk: 
förtida död? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.2.2. Övervägs effekt på risk: 
permanent sjukdom/skada? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.2.3. Övervägs effekt på risk: 
försämrad livskvalitet? 

 

Patientnytta (effekt av åtgärd) 
3.3. Övervägs risk för 
biverkningar och allvarliga 
komplikationer av åtgärden? 

 

 
Kostnadseffektivitet 
4.1. Övervägs direkta 
kostnader: 
medicinska åtgärder? 

 

Kostnadseffektivitet 
4.2. Övervägs direkta 
kostnader: 
ej medicinska åtgärder? 

 

Kostnadseffektivitet 
4.3. Övervägs indirekta 
kostnader: 
produktionsbortfall? 

 

Kostnadseffektivitet 
4.4. Övervägs indirekta 
kostnader: 
andra tidskostnader  
(patient, anhörig m fl)? 

 



 

 

 
Kostnadseffektivitet 
4.5. Övervägs 
kostnadseffektivitet  
i förhållande till patientnytta? 

 

4.6. Övervägs  
totala kostnader 
(budgeteffekt)? 

 

 
5. Övervägs evidens   
(graden av säkerhet med vilken 
t ex effekter, risker, nytta, 
kostnadseff. är känd)? 
Vilka aspekter lyfts fram? 

 

 
4. Skälen: 
Baseras besluten på  
enskilda faktorer? 
Dominerande skäl? 

 

Baseras besluten på  
kluster av fakta? 
Dominerande skäl? 

 

 
5.1 Inom gruppen: 
Processen: 
1. Finns det genomlyslighet i 
processen (är resonemangen 
kända)? 

 

2. Erkänns intressekonflikter?  
3. Finns möjlighet för alla att 
uttrycka sina åsikter? 

 

4. Avslöjar man vad man 
tycker? 

 

5. Förstår alla 
kommittémedlemmar 
övervägandena/debatten? 

 

6. Upprätthålls 
ärligheten/hederligheten? 

 

7. Byggs konsensus?  
8. Garanteras/säkerställs 
tillgängligheten till extern 
expertkonsultation? 

 

9. Garanteras/säkerställs en 
lämplig agenda? 

 

10. Upprätthålls ett effektivt 
ordförandeskap/presidium? 

 



 

 

 
11. Garanteras/säkerställs rätt 
tidpunkt vid anslagsbeslut för 
att ge nya effektiva teknologier 
till patienterna? 

 

12. Finns det kunskap om vad 
som föregår/sker parallellt med 
detta arbete? 

 

13. Sker det en diskussion kring 
spridningen av besluten? 
Vad sägs? 

 

14. Avhandlade man enbart 
prioriteringar (välja bort, 
ransonera, vertikala listor)?  
(Höll man sig till ämnet?) 

 

 
5.2 Utanför gruppen: 
Hur öppen är processen? 
Är resonemangen (inkl. 
konsekvenserna) tillgängliga för 
alla som önskar ta del av dem? 

Inom LiÖ 
Allmänheten 

Är besluten tillgängliga för alla 
som önskar ta del av dem? 

Inom LiÖ 
Allmänheten 

Är grunderna tillgängliga för alla 
som önskar ta del av dem? 

Inom LiÖ 
Allmänheten 

 
6. Omprövning: 
Finns det möjlighet att ompröva 
besluten? (på ett tydligt uttryckt 
sätt) 

 

 
7. Vad finns det för hinder? 
Bristande egen kunskap? 
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra: 

 

Problem i dialogen mellan 
politiker – tjänstemän - 
verksamheten? 
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra: 

 



 

 

 
Problem att förstå varandras  
roller och ansvarsområden? 
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra: 

 

De vertikala listornas utformning 
(beslutsunderlaget)? 
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra: 

För komplicerade  
Har brister 
Är ofullständiga 
 

Konsekvensbeskrivningarnas 
utformning (beslutsunderlaget) 
q politiker 
q tjänstemän 
q medicinska rådgivare 
q direktörer 
q andra: 

För komplicerade  
Har brister 
Är ofullständiga 

Politikerna är själva dåliga på att 
tala om vad de vill ha för 
beslutsunderlag? 

 

Politiska skäl (opinion, 
mottagarnas reaktion et c)? 

 

Annat?:   
 
8. Refererar man till etiska riktlinjer? 
Människovärdesprincipen?  
Behovs-solidaritetsprincipen?  
Kostnadseffektivitetsprincipen?  
 
 
B. Bales’ modell 
 
  Beteende Ge exempel 
f A.1. visar solidaritet 

bidrar till höjandet av 
motpartens status 
ger hjälp 
ger belöning 

 
 

e A.2. visar spänningsreduktion 
skrattar 
skämtar 
visar tillfredsställelse 

 
 
 



 

 

 
d A.3. stöder 

visar samtycke 
förstår 
fogar sig 

 
 
 
 

c B.4. ger handlingsförslag eller 
vägledning (under förutsättande 
av självbestämmanderätt hos 
motparten) 

 
 

b B.5. ger åsikt 
värderar 
analyserar 
uttrycker känsla 
uttrycker önskan 

 
 
 
 
 

a B.6. ger orientering 
ger information 
upprepar 
förtydligar 
bekräftar 

 

a C.7. ber om orientering 
ber om information 
ber om upprepning 
ber om bekräftelse 

 

b C.8. ber om åsikt 
ber om värdering 
ber om analys 
känslouttryck 

 

c C.9. ber om handlingsförslag 
ber om vägledning 
anger tänkbara handlingssätt 

 

d D.10. uttrycker avvikande uppfattning 
avvisar 
visar stelhet (formalism) 
nekar till att hjälpa 

 

e D.11. visar spänning 
ber om hjälp 
drar sig undan 

 

f D.12. visar antagonism 
sänker motpartens status 
försvarar sig 
står på sig 

 
 
 

 



 

 

Bilaga 2. 
 

Grundprinciper för prioritering av vårdinsatser 
 
Prioriteringsmodell i Landstinget i Östergötland våren/hösten 2003. 

Sjukdomens 
svårighetsgrad

Patientnytta (effekt av 
åtgärd) Kostnadseffektivitet

*Aktuellt 
sjukdomstillstånd

*Effekt på aktuellt 
sjukdomstillstånd *Direkta kostnader

 - symtom  - symtom  - medicinska åtgärder
 - funtionsförmåga  - funtionsförmåga  - ej medicinska åtgärder
 - livskvalitet  - livskvalitet

*Indirekta kostnader
*Risk för *Effekt på risk  - produktionsbortfall

 - förtida död  - förtida död
 -andra tidskostnader 
(patient, anhörig m. fl.)

 - permanent 
sjukdom/skada

 - permanent 
sjukdom/skada

 - försämrad livskvalitet  - försämrad livskvalitet
…i förhållande till 
patientnytta

*Nedsatt autonomi

*Risk för biverkningar 
och allvarliga 
komplikationer av 
åtgärden

Människovärdesprincipen

Behov av åtgärd i hälso- och sjukvården

E
 
 
V
 
 
I
 
 
D
 
 
E
 
 
N
 
 
S

Prevention            -       Diagnostik            -             Behandling            -            Rehabilitering



 

 

Bilaga 3. 
Medborgarnas syn på prioriteringsprocessen 

 i Landstinget i Östergötland. 
Frågeguide till samtalsledare vid fokusgrupper genomförda vid 

medborgarmöte arrangerat av PrioriteringsCentrum den 19 januari 2004. 
 
Information  
- Den information ni fick nu ikväll var det bekant sedan tidigare eller var det någon 

information som var ny?  
- I så fall vad var det som var nytt? 
 
Beslut och konsekvenser  
- Landstinget har ju som vi hörde bestämt att vissa tillstånd/åtgärder som blivit lågt 

rangordnade inte längre ska erbjudas inom den skattefinansierade vården; vad 
tänker ni om det?  

 
Offentlighet  
- Har politikerna i Östergötland gjort rätt när man på detta öppna sätt har redovisat 

vad som inte ska tillgodoses i den offentliga vården?  
- Varför var det ”rätt” alternativt ”fel”?  
- (Vad tror ni allmänt att människor vill veta när det gäller prioriteringar och 

utbudsminskningar i vården?) 
 
Beslutsprocessen och tankar om idealt prioriteringsarbete 
- Vad tycker du är viktigast att tänka på när man genomför en prioritering, som den 

man försökt göra i Östergötland? D v s hur borde prioriteringar inom vården gå 
till?  

- (Vem ska besluta vad?) 
- (Hur kan man veta vilka patienter som har störst behov och behöver ha företräde 

till vården?) 
- Vad har då varit bra och vad har varit dåligt med det sätt som man gått tillväga 

här i landstinget?  
- Vid begreppsförvirring i diskussionen kan frågan ställas om vad deltagarna 

uppfattar att det egentligen betyder att ”prioritera” i vården. 
 
I mån av tid 
- Vad tycker ni nu om den information som ni hade innan ni kom hit idag?  
- Hur har ni fått den?  
- Varför tror du att politikerna ansett att prioriteringar och utbudsminskningar är 

nödvändiga i vården? 
- Varför tror du att man i Östergötland valt att ställa just de tillstånd och åtgärder 

utanför den offentliga vården som man gjort?  
- (Är det något tillstånd/åtgärd som du tycker det är fel att det blivit lågt prioriterad 

och borttaget?) 
- (Finns det andra tillstånd eller åtgärder som du anser skulle kunna ha haft lägre 

prioritet inom vården? ) 
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