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FÖRORD
PrioriteringsCentrums 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. Dit hör arbetet i Östergötland med att skapa öppnare politiska
prioriteringar. Detta har uppmärksammats på olika sätt och många känner till det
men samtidigt är det få som har kunskap om vad som egentligen skett. Det finns
många bilder av vad som har pågått i Östergötland och de flesta tycks ha
förstorat både problemen och de positiva effekterna.
Eftersom PrioriteringsCentrum varit involverat i landstingets utvecklingsarbete
rörande prioriteringar kan vi knappast hävda att vi är helt oberoende utvärderare.
Det har inte heller varit syftet att utvärdera och ”betygsätta” resultatet mot en
given norm utan istället att dokumentera ett skeende och förmedla de lärdomar
som i första hand de personer som deltog i processen förmedlar. Vi har valt ett
systematiskt angreppssätt vid datainsamling, analys och resultatredovisning för
att motverka en eventuell systematisk skevhet i vårt sätt att tolka vad som skett.
Det hindrar inte att vi dragit egna slutsatser om olika företeelser.
Resultatet visar att politiska prioriteringar av hälso- och sjukvård inte på ett
enkelt sätt kan beskrivas efter en viss mall. Inte heller är det troligt att det är
lämpligt att förskriva en idealisk modell för politiska prioriteringar på
motsvarande sätt som vi medverkat till att utveckla en modell för
verksamhetsnära vertikala prioriteringar. Vi har dock identifierat att ett antal
moment som återkommer i prioriteringsarbetet samt att dessa moment eller faser
sker med olika grad av medvetenhet och systematik. Det är troligt att politiska
prioriteringar måste ske på olika sätt och anpassas till den rådande situationen
men en gemensam nämnare för öppna prioriteringar är att vara medveten om att
man gör en prioritering mellan olika förekommande alternativ och att
öppenheten kräver ett visst mått av systematik för att det ska vara möjligt att
motivera sina beslut på ett trovärdigt sätt. Hur systematiska politiska
prioriteringar bör vara är det för tidigt att uttala sig om – det får framtiden
utvisa.
Vi vill tacka de politiker, tjänstemän, medicinska rådgivare och
verksamhetsföreträdare som under åren tagit sig tid för våra intervjuer.

Linköping oktober 2008
Per Carlsson
Professor, Centrumchef
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SAMMANFATTNING
År 2003 fattade politikerna i landstinget beslut om att vissa åtgärder inte längre
skulle rymmas inom det offentliga åtagandet. Beslutet var en nyhet så till vida
att man öppet redovisade innehållet i sitt beslut och hur man gått till väga för att
fatta det. Den mediala uppmärksamheten blev enorm och beslutet, som i
medierna fick beteckningen ”svarta listan”, debatterades både på lokal och på
nationell nivå. Erfarenheterna av detta förskräckte många politiker i landet –
trots att myndigheter, läkare m fl organisationer välkomnade initiativet.
Detta är den fjärde rapporten om Landstinget i Östergötlands arbete med
prioriteringar i hälso- och sjukvården. Landstinget har sedan dess arbetat vidare
på samma spår och vidareutvecklat sin procedur för politiska prioriteringar. I
denna rapport presenteras resultatet av en studie som syftat till att dels studera
2006 års prioriteringsprocedur i landstinget och dels att belysa eventuella
skillnader i hur prioriteringarna gjorts över åren 2003-2006. Vi intervjuade
politiker, tjänstemän och vårdföreträdare. Särskilt fokus har lagts vid att studera
förväntningar, målsättningar och eventuella förändringar av dessa, förändringar
av procedur och praktiskt arbetssätt inklusive rollfördelning, hur resonemang
förts, förankring i olika grupper samt hur de intervjuade såg på öppenhet.
Att ha studerat Östergötlands arbete med prioriteringar under fyra år har även
gett oss möjligheten att karaktärisera en politisk prioriteringsprocedur. Under de
senaste fyra åren har arbetet med prioriteringar utvecklats på flera sätt i
Östergötland. Landstinget har nått relativt långt när det gäller att etablera en
prioriteringsprocedur som en naturligt återkommande ”aktivitet”.
Rangordningslistor finns nu upprättade för fler sjukdomsområden än tidigare,
enligt uppsatta riktlinjer. Fler yrkesgrupper deltar på senare år i framtagandet av
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar. Motiveringar till besluten har
inte funnits alla år men har utvecklats.
Exempel på vad de intervjuade upplevde har förbättrats är:
• En tydligare procedur och vem som ansvarar för vad.
• En mer realistisk tidsplan med mer planerad tid för diskussioner och
bearbetning av beslutsunderlag.
• En ökad kommunikation mellan den politiska arenan och
sjukvårdsverksamheterna, via tjänstemännen som uppfattas ha en central roll
som översättare, medlare och i att vara den drivande parten.
Trots i mångt och mycket positiva utvecklingstendenser mot en transparent
procedur för politiska prioriteringar finner vi några förbättringsområden, t ex:
• Hur kunskapen om tankarna bakom prioriteringsproceduren och om hur
resursfördelningsbeslut går till lämpligt bör spridas i hela organisationen.
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• Hur rollfördelning och vilka beslut som kan vara lämpliga att föra upp till
den politiska nivån bör preciseras.
• Hur beslutsunderlag i form av rangordningslistor och
konsekvensbeskrivningar bör kompletteras med t ex information från
särskilda behovsanalyser och med politiska värderingar vid politikernas
beslut.
• Hur den interna förankringen bör gå till.
• Hur den externa förståelsen och förankringen bör uppmuntras samt hur
besluten och dess motiveringar bör presenteras.
• Hur arbetsformer, beslut och implementering av beslut bör följas upp och
utvärderas.
Utifrån erfarenheterna från Östergötlands arbete fann vi att ett lämpligt sätt att
karaktärisera en procedur för politiska prioriteringar är att resonera utifrån sex
olika faser:
1. Förutsättningsfasen (direktiv, förutsättningar, roller)
2. Underlagsfasen (framtagning av beslutsunderlag)
3. Dialogfasen (den interna dialogen)
4. Beslutsfasen (att fatta beslut och motivera sitt ställningstagande)
5. Offentlighetsfasen (publicering, aktiviteter, intern förankring och extern
förståelse)
6. Uppföljningsfasen (uppföljning och utvärdering av procedur och resultat).
Vi ger i rapporten några korta reflektioner för var och en av dessa och resonerar
kring lärdomar och grundläggande komponenter att ägna en del omtanke när
man planerar för en prioriteringsprocedur för politiska prioriteringar.
Slutligen konstaterar vi att det i princip råder konsensus bland ledande politiker,
tjänstemän och verksamhetschefer om behovet av att arbeta med öppna
prioriteringar, men att det finns en osäkerhet i hur det praktiskt ska gå till i alla
delar. Vi tror inte att vi lyckats belysa alla aspekter på hur en arbetsmodell för
politiska prioriteringar kan se ut ännu men förhoppningsvis kan våra reflektioner
utgöra utgångspunkter för fortsatt arbete och vidareutveckling.
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SUMMARY
In 2003, the politicians in one county council in Sweden, The County Council of
Östergötland, decided that certain health-care services would no longer be
covered within the publicly financed health care. This decision was unique since
both the content of it and the decision-making process was transparent. The
media attention was extensive and the decision, which media called the “black
list”, was debated at both local and national levels. The experience of the
transparent decision and its aftermath frightened many politicians – even though
the authorities, medical professionals and other organizations welcomed the
initiative.
Since the decision was made in 2003, The County Council of Östergötland has
continued its attempt to work with transparent and systematic priority setting,
and has also further developed its procedure for priority setting on the political
level. The National Centre for Priority Setting in Health Care has followed
Östergötlands work with priority setting in health care since 2003; this is the
fourth report on the subject. Based on archive data and interviews with
politicians, public officials and health-care executives, we present the results of
a study that on one hand aimed to describe the 2006 priority-setting procedure in
the county council, and on the other hand aimed to highlight possible differences
in the priority-setting procedure during the years 2003-2006. Special focus was
made to study expectations, goals, changes in procedure and in the practical
approach. This includes the informants’ view of roles, how arguments and line
of reasoning was presented, how well the notion of priority setting was
established among various actors and the informants’ perception of
transparency.
The opportunity to study Östergötlands work with priority setting during four
years has also given us the possibility to reflect on a characterization of a
political priority-setting procedure. The procedure of setting priorities is a
continuous activity within the county council and during the past four years the
political priority-setting procedure has improved gradually in many ways.
Vertical ranking-lists are now established for more disease groups than before.
In recent years, more medical professional groups are involved in the
construction of ranking lists and to report the descriptions of consequences if
rationalizing. Reasons and justifications for the decisions have not always
existed during the studied years, but have been gradually developed.
In addition, examples of areas where informants consider there have been
improvements are:
• A clearer procedure and a clearer division of responsibility.
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• A more realistic timetable including better scheduled time for discussion and
processing information needed for the decision making (facts and
knowledge).
• Better communication between the politicians and the medical professionals,
mostly through public officials, who are perceived to have a central role as
translators, mediators and being the driving force in the priority-setting
process.
Despite all the positive trends towards a transparent procedure for political
priorities, there are certain areas in need of further improvement, such as:
• How to spread knowledge throughout the organization about reasons and
rationales behind the priority-setting procedure and also how decisions about
resource allocation are carried out.
• How to clarify the roles and division of responsibility including which
decision might be appropriate to bring up to the political level.
• How to balance information from the vertical ranking-lists and the
descriptions of consequences with political values and with information from
other sources.
• How to accomplish and strengthen internal support.
• How to encourage the external understanding for priority setting and how to
publicly present the reasons and justifications behind decisions.
• How to monitor the collaboration methods, decisions and implementation of
decisions.
Furthermore, from the experience of the work in Östergötland we found that a
procedure for priority setting on the political level is characterized by the
following six different phases:
1. The grounding phase (directives, conditions, roles)
2. The fact finding phase (gathering relevant information, i.e. facts and
knowledge)
3. The dialogue phase (the internal dialogue)
4. The decision-making phase (making decisions including presenting
justifications)
5. The publicity phase (activities, internal and external support and
understanding)
6. The evaluation phase (assessment of procedure and results).
In the report we give a few brief thoughts on each of these phases, and discuss
lessons learned and essential components to consider when planning for a
procedure for priority setting on the political level.
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Finally, we note that there is a consensus among leading politicians, public
officials and healthcare executives to continue the work with transparent priority
setting on the political level. However, it is still uncertain how this practically
should be carried out. We do not believe that we have managed to detect and
explain every aspect of how an approach to set priorities on the political level
might be carried out, but hopefully our reflections can serve as a starting point
for further work and further development.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Landstinget i Östergötland har sedan flera år haft en uttalad ambition att arbeta
mer öppet med prioriteringar på den politiska nivån. År 2003 fattades det första
politiska beslutet om begränsningar i vårdutbudet då verksamheternas inriktning
och budgetens fördelning för nästkommande år beslutades. Beslutet, d v s
fördelningen, föregicks av en procedur för prioritering då politiker, utifrån
sjukvårdsverksamheternas rangordning valde ett mindre antal sjukvårdstjänster
som inte skulle åtgärdas alls, ransoneras eller överföras till annan
vårdnivå/vårdgivare1. Beslutet kan betraktas som det första öppna ”systematiska
prioriteringsbeslutet” i landet som även involverade den politiska nivån.
Beslutet väckte stor uppmärksamhet i hela landet. Andra landsting och inte
minst medierna följde händelseutvecklingen i Östergötland, vilket resulterade i
drygt 220 artiklar under fem månader (Bäckman m fl 2005). Sedan dess har
arbetet fortgått. Fortfarande är Landstinget i Östergötland mer eller mindre
ensamt i landet om att arbeta med en prioriteringsprocedur av denna typ, även
om liknande utvecklingsarbete även har påbörjats i andra landsting.
PrioriteringsCentrum har tidigare publicerat tre studier om Östergötlands
prioriteringsarbete; hur det första politiska beslutsfattandet gick till år 2003, hur
medierna rapporterade kring det första beslutet samt hur det politiska beslutet
omsattes i sjukvårdsverksamheterna (Bäckman m fl 2004, 2005 och 2006).
Denna rapport utgör därmed den fjärde delen om Landstinget i Östergötlands
prioriteringsarbete och är ett försök att summera erfarenheterna från fyra års
utvecklingsarbete. Våra fyra rapporter om Östergötland bygger sammantaget på
ett omfattande material: 40 intervjuer, arkivdata i form av olika typer av
dokument (riktlinjer, beslutsunderlag, politiska beslut, PM, OH-presentationer
och material på landstingets hemsida), 13 observationstillfällen under 2003 års
process samt drygt 220 tidningsartiklar rörande 2003 års beslut.
Tidigare studier har visat att kunskapen i landstingen om riksdagens riktlinjer
för prioriteringar är begränsad och att tillämpningen brister
(PrioriteringsCentrum 2007). Stöd i form av metoder och andras erfarenheter
efterfrågas i hela landet. PrioriteringsCentrum har tillsammans med flera
landsting som ett led i den ökade efterfrågan på metoder och stöd i
prioriteringsarbete tagit fram en modell för öppna vertikala prioriteringar
(Carlsson m fl 2007). Med denna rapport hoppas vi också kunna bidra till att
utveckla en mer strukturerad modell för de politiska prioriteringarna.
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För mer information och förtydligande av centrala begrepp se Liss 2004.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att studera 2006 års prioriteringsprocedur i
Landstinget i Östergötland, samt att belysa eventuella skillnader i
prioriteringsprocedur och process/tillvägagångssätt mellan åren 2003-2006.
Särskilt fokus läggs vid att studera förväntningar, målsättningar och eventuella
förändringar av dessa, förändringar av procedur och praktiskt arbetssätt
inklusive rollfördelning, hur resonemang förts, förankring i olika grupper samt
hur de intervjuade ser på öppenhet.
Att ha studerat Östergötlands arbete med prioriteringar under fyra år har även
gett oss möjligheten att reflektera över om det empiriskt går att karaktärisera en
politisk prioriteringsprocedur och hur den då skulle se ut, t ex vilka olika
delmoment den består av (olika faser i arbetet), vilken rollfördelningen är mellan
olika ingående parter och hur deras arbete sedan flätas samman via
kommunikation och beslut. I det avslutande diskussionskapitlet för vi ett mer
normativt resonemang kring detta.
Inför denna studie formulerades följande övergripande frågeställningar (teman):
• Hur var prioriteringsproceduren för år 2006 upplagd?
• Vilka förväntningar och målsättningar fanns inför 2006 års arbete och hur väl
uppfylldes dessa?
• Har prioriteringsproceduren och arbetssättet förändrats över åren 2003-2006?
• Hur resonerar olika befattningskategorier (politiker, tjänstemän, medicinska
rådgivare och verksamhetsföreträdare) kring prioriteringsarbetet i
Östergötland och kring systematiska öppna politiska prioriteringar?
• Hur resonerar olika befattningskategorier kring rollfördelning?
• Hur resonerar olika befattningskategorier kring de politiska beslut som avser
prioriteringar?
• Hur har man arbetat med att öka förståelsen och att förankra arbetssättet i den
egna organisationen?
• Hur resonerar olika befattningskategorier kring landstingets utveckling av
öppna prioriteringar?
Dessa frågeställningar omsattes sedan till frågor i en intervjuguide som vi
använde vid våra intervjuer, se Kapitel 1.3.

1.3 Metod och avgränsningar
Under januari till mars 2007 intervjuades ett urval politiker, tjänstemän,
medicinska rådgivare och centrumchefer, av en författare (A-CN).
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Se Kapitel 1.3.1 Urval. Intervjuerna var halvstrukturerade och följde en
intervjuguide med huvudfrågor och följdfrågor (Larsson 2000). Varje enskild
intervju tog 1-1½ timme i anspråk och spelades in elektroniskt i ljudfil. En
provintervju genomfördes med en central tjänsteman för att utröna om
frågeformuleringarna fungerade tillfredsställande och om någon fråga saknades
eller kändes överflödig. Ingen justering gjordes och provintervjun inkluderades i
analysen. Intervjuerna transkriberades varefter mindre luckor fylldes i av
intervjuaren utifrån ljudfilerna. Inför analysen av materialet avidentifierades
utskrifterna så att endast befattningskategori framgick. Två författare (A-CN och
KB) ansvarade för olika delar av analysen och diskussioner om angreppssätt och
tolkning fördes kontinuerligt2.
Intervjuguiden bestod av 15-23 huvudfrågor inklusive ett flertal följdfrågor till
varje fråga, beroende på befattningskategori. Frågorna hade olika karaktär, dels
fanns det frågor om fakta eller ja/nej-frågor, dels öppna frågor, om t ex
uppfattningar, där intervjupersonen gavs möjlighet till längre reflektioner.
Som ett komplement till intervjuerna har olika typer av dokument; såsom
politiska beslut, tjänstemannadirektiv, bakgrundsmaterial, beslutsunderlag, PM,
interna och officiella dokument som har sitt ursprung från landstinget, studerats
utifrån frågeställningarna. Även material publicerat på landstingets hemsida3
ingår här.
1.3.1 Urval
Sammanlagt genomfördes femton intervjuer med personer anställda vid
Landstinget i Östergötland, fördelade på följande fem befattningskategorier:
1. tre politiker i Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
2. två övriga politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden
3. tre tjänstemän
4. tre medicinska rådgivare
5. fyra centrumchefer.
Dessa personer valdes ut efter ett flertal kriterier, såsom befattning (fem olika
befattningskategorier), roll i prioriteringsprocessen (vad de hade för praktisk
arbetsuppgift), politisk tillhörighet (både politiker från majoritetspartier och
oppositionspartier), huruvida de har varit delaktiga sedan start i landstingets
prioriteringsarbete (och därmed besitter kunskap om arbetet över tid) eller om de
till största delen varit involverade på senare tid.

2

Generellt speglas resultatet i tempusformen imperfekt, men för vissa frågor av typen personens uppfattningar i
största allmänhet fann vi att presens lämpade sig bättre då ämnet handlar om en levande pågående process och
personens uppfattning inte var kopplad till en viss tidpunkt utan gäller generellt.
3
Landstinget I Östergötlands hemsida: www.lio.se.
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De intervjuade politikernas position avser år 2006, d v s positionen de hade
innan valet hösten 2006 (som sedan ledde till en förändrad politisk majoritet i
landstinget).
Vi har med några få undantag inte upplevt några problem med att få kontakt
med våra utvalda intervjupersoner, utan har kunnat genomföra intervjuerna på
det sätt vi önskat. Samtliga accepterade att intervjun spelades in elektroniskt och
de informerades om att deras namn inte skulle uppges i rapporten.
1.3.2 Urvalets konsekvenser och eventuella tolkningsproblem
Avsikten med urvalet ovan är att försöka fånga några av de uppfattningar som
kan finnas hos personer inom olika befattningskategorier i landstinget, samt
även att utnyttja spännvidden mellan de som varit delaktiga i landstingets
prioriteringsarbete sedan starten (och ta till vara den erfarenhet de har) och de
som kommit in i arbetet under det senaste eller de senare åren (och som kanske
gör andra reflektioner). Även en politisk spridning har eftersträvats genom att
intervjua politiker från fem olika politiska partier, varav två i
oppositionsställning vid den studerade händelsen. Samtliga medicinska
rådgivare och centrumchefer var läkare och centrumcheferna var geografiskt
spridda över länet. Vår förhoppning är att detta sammantaget ska ge en
någorlunda bredd i materialet och att urvalets variation är tillräckligt då vi inte
har för avsikt att belysa alla tänkbara synpunkter och erfarenheter som kan
finnas. Könsfördelningen är något skev med nio kvinnor och sex män, vilket vi
inte tror har någon betydelse för resultatet. De åsikter som redovisas i rapporten
är intervjupersonernas personliga och behöver därmed inte överensstämma med
landstingets officiella policy.
I texten redovisas ibland tjänstemäns och medicinska rådgivares uppfattningar
sammanslagna och ibland separat. En avvägning har gjorts utifrån möjligheten
att identifiera olika personer kontra det faktum att deras uppfattningar härrör
från deras olika roller vilket kan ge läsaren intressant information.
Vi studerar prioriteringsarbetet under åren 2003-2006, vilket var en period med
politisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet i landstinget. I och med valet hösten 2006 förändrades den
politiska majoriteten till en koalition bestående av Moderaterna, det nystartade
partiet Vrinnevilistan4, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

4

Vrinnevilistan, som bildats av lokala vårdföreträdare som en protest mot den omorganisation i landstinget som
tidigare majoritet iscensatt, fick vid valet 2006 12 mandat och blev därmed det näst största majoritetspartiet i
landstinget fr o m år 2007.
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Vid tidpunkten för intervjuernas genomförande (januari-mars 2007) rådde m a o
en annan politisk majoritet än för den tidsperiod vi studerade och ställde frågor
om. Om detta kan ha påverkat våra intervjupersoners svar går inte att utröna,
men vi har inte funnit några tecken på detta mer än att många intervjupersoner
gav uttryck för att de kände en viss ovisshet om prioriteringsprocedurens
framtida utveckling.
Urvalet av intervjupersoner får konsekvenser för studiens kvalitet.
Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet är vanligtvis termer som används i
kvantitativ forskning men kan i en bredare tolkning ha en funktion i att förklara
styrkan och kvalitén i kvalitativ data, speciellt om man ska använda och tillämpa
forskningsresultat i andra sammanhang (Ritchie och Lewis 2003, Larsson 2000).
Vi ger här en kort förklaring till hur vi ser på dessa aspekter i denna studie.
Generaliserbart handlar om huruvida resultatet från en studie baserat på ett
urval kan vara relevant utanför det urvalet samt relevant i ett annat sammanhang
och situation. Med andra ord: hur allmängiltigt är resultatet, hur applicerbart är
det, och vilka tillämpningsmöjligheter har resultatet? Då Landstinget i
Östergötland varit ensamma i landet om att bedriva systematiskt
prioriteringsarbete som även inbegriper den politiska nivån är det inte möjligt att
generalisera resultaten från denna studie till andra landsting. Vår förhoppning är
emellertid att resultatet från denna studie kan ge någon form av vägledning för
hur liknande arbete skulle kunna bedrivas i andra landsting (eller kommuner) i
landet.
En annan fråga handlar om studiens validitet/giltighet, d v s om vi undersöker
det vi vill undersöka i studien (intern validitet) och om studien kan appliceras till
andra grupper inom populationen (extern validitet). Både intern och extern
validitet är starkt kopplade till vilken utsträckning som resultatet kan
generaliseras. Utifrån egna bakgrundskunskaper och tips från personer som är
insatta i landstingets procedur tror vi att vi har intervjuat relevanta personer på
relevant plats i organisationen. Vi bedömer också att den information vi fått är
tämligen fullödig.
Ett annat eventuellt problem handlar om reliabilitet/tillförlitlighet vilket
vanligtvis handlar om upprepbarhet, d v s man skulle nå till samma resultat i en
annan studie. I kvalitativ forskning förklarar reliabilitet om resultatet är
tillförlitligt och bärkraftig d v s finns det stöd för resultatet. Vår ambition har
varit strävan efter noggrannhet och tydlighet i tolkning och tillvägagångssätt. De
utskrivna intervjuerna har lästs igenom av bägge författarna som gjort sina
tolkningar för att sedan gemensamt diskutera materialet och resultatet och nå
konsensus.
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Vid en intervjustudie är det även viktigt att ha i åtanke att syftet inte är/kan vara
att finna ”den sanna” beskrivningen eller ”den sanna” uppfattningen. Som
intervjuare måste man vara medveten om att intervjupersonerna kan ha flera
motstridande uppfattningar (åsikter, värderingar, attityder eller sätt att handla)
vid samma situation. Uppfattningarna kan också variera beroende på i vilken
situation intervjupersonerna ser sig själva befinna sig i. Intervjupersonernas
beskrivning kan variera från uteslutande subjektiva beskrivningar (t ex jag
känner mig deprimerad efter händelsen) till nästan helt objektiva beskrivningar
(t ex den svarta bilen girade och körde rakt på den röda bilen). Många
beskrivningar hamnar någonstans mittemellan. Enligt Dexter bör intervjuaren
inte fråga: ”Hur kan jag veta om intervjupersonen talar sanning?” Utan istället:
”Vad säger/avslöjar intervjupersonens beskrivning om hans känslor och
uppfattning, och vilka slutledningar kan göras utifrån dem vad gäller
förhållanden, omgivning eller händelser som intervjupersonen har erfarit?” Som
intervjuare får man försöka särskilja de subjektiva och objektiva
komponenterna, men man måste ha i åtanke att intervjupersonernas beskrivning
representerar endast deras uppfattningar, filtrerade och modifierade genom deras
kognitiva och emotionella reaktioner och rapporteras genom dennes sätt att
uttrycka sig. Det kan man bland annat göra genom att jämföra en
intervjupersons beskrivning med en beskrivning av någon annan intervjuperson.
(Dexter 2006 [1970])
1.3.3 Begrepp
I rapporten används olika begrepp och definitioner5; dels begrepp som används i
den allmänna hälso- och sjukvårdsdebatten, dels begrepp som kanske är
myntade i Landstinget i Östergötland, samt dels begrepp författarna använder.
För läsare som inte är familjära med begrepp som ofta förekommer i
prioriteringsdiskussioner gör vi här ett försök till att förklara vissa av de
begreppen, liksom vi försöker förklara vad vi tolkar in i de mer allmänna
termerna.
Ofta används begreppet horisontella prioriteringar när man talar om politiska
beslut om resursfördelning mellan sjukdomsgrupper eller verksamhetsområden.
Horisontella prioriteringar bör dock inte avgränsas till detta, utan kan även
innefatta beslut på den s k sjukvårdverksamhetsnivån, t ex vid fördelning av
resurser mellan olika kliniker eller vårdcentraler. Uppdelningen i begreppen
vertikala och horisontella prioriteringar kan vara ett sätt att tydliggöra
rollfördelningen mellan politiker och sjukvårdverksamma. Man bör dock ha i
minnet att ett samarbete mellan dessa är nödvändigt för bägge typerna av
prioriteringar, då värderingar och fakta går hand i hand. Då uppdelningen i
5

För den som vill läsa mer om begrepp som förekommer i prioriteringsdiskussioner rekommenderas en rapport
av Liss (2004).
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horisontella och vertikala prioriteringar inte låter sig göras helt enkelt utan
diskussioner, har vi i ställt valt att använda begreppet politiska prioriteringar för
den typ av politiska beslut om resursfördelning som föregås av en procedur för
prioritering.
I rapporten används begreppen prioriteringsprocedur och prioriteringsprocess
och en åtskillnad görs dem emellan. Med prioriteringsprocedur, eller enbar
procedur, avses det planerade tillvägagångssätt landstinget bestämt för
prioriteringsarbetet, d v s olika typer av styrdokument, utgångspunkter samt
teorier och metoder. Medan med prioriteringsprocess, eller enbar process, avses
det reella arbetets genomförande i form av tidsplaner, händelseförlopp, roll- och
arbetsfördelning, samverkan och interaktion mellan deltagare etc. Det kan dock
vara svårt att vara helt konsekvent i användningen av dessa begrepp. Ett
undantag från denna uppdelning och definition är dock beskrivningen av
landstingets behovsstyrning i Kapitel 2. Det landstinget själva i olika dokument
benämner ”styrprocess” när de redogör för sin modell för behovsstyrning skulle
vi med definitionen ovan snarast vilja benämna ”styrprocedur”. Vi har dock valt
att använda samma terminologi som landstinget använder där vi nämner detta.
Landstinget i Östergötland använder i sina dokument benämningen
prioriteringsbeslut. Vi har valt att inte använda detta begrepp, utan talar om
politiska beslut om resursfördelning, utifrån en prioritering. Beslutet, d v s
fördelningen av resurser, föregås av en procedur för prioritering då politiker
(utifrån olika beslutsunderlag) väljer hur mycket resurser som ska fördelas till
vilka områden/saker (alternativt minska resurserna). ”Att prioritera innebär att
rangordna eller välja ut.” (Liss 2004).
Ett annat begrepp som används i rapporten är verksamheter, vårdverksamheter
eller sjukvårdverksamheter, t ex i sammanhanget ”landstingets verksamheter”.
Med verksamheter avses landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter, t ex
övergripande centrumbildningar, kliniker och avdelningar; till skillnad från
landstingets övriga åtaganden. Begreppet verksamheter används nästan
undantagslöst av våra intervjupersoner.
Begreppet sjukvårdspersonal eller vårdpersonal används som samlingsbegrepp
för alla anställda inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna, oavsett
yrkestillhörighet.
En av de intervjuade befattningskategorierna var centrumchefer. En centrumchef
är chef över ett centrum som består av ett antal kliniker. Exempel på
centrumbildningar är Hjärtcentrum, Barn- och kvinnocentrum och
Rekonstruktionscentrum. Centrumbildningarna kan vara länsövergripande och

8

innefatta verksamhet vid flera av landets sjukhus. Centrumchefen är m a o en
verksamhetsföreträdare. Landstingets organisation förklaras närmare i
Kapitel 1.4 nedan.
En annan befattningskategori var medicinska rådgivare. I rapporten används det
begreppet synonymt med enbart rådgivare. Rådgivarna bereder underlag samt
bistår politiker och tjänstemän med rekommendationer och råd. Som nämndes
tidigare har befattningskategorierna tjänstemän och medicinska rådgivare på
några ställen i rapporten slagits ihop för att minska risken för identifikation av
enskilda intervjupersoner då rådgivarna är relativt få personer.

1.4 Landstinget i Östergötlands politiska organisation
Geografiskt omfattar landstinget hela Östergötlands län med tretton kommuner
och cirka 415 000 invånare. Hälso- och sjukvården omfattar närsjukvård och
specialistsjukvård vid 42 vårdcentraler samt tre sjukhus (i Linköping,
Norrköping och Motala). Politiskt är landstinget organiserat i
Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden
(www.lio.se).
• Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och har 101
ledamöter. Fullmäktige beslutar om landstingsverksamheternas mål och
inriktningar, hur resurserna ska fördelas och vilka ekonomiska ramar som
avtalsnämnderna får. Fullmäktige tillsätter landstingets nämnder. Under
fullmäktige finns dess beredning. Ordföranden och en eller flera vice
ordföranden bildar fullmäktiges presidium.
• Landstingsstyrelsen har 17 ledamöter och är landstingets förvaltande organ
och styrelse för landstingets samlade verksamheter. Styrelsen samordnar
nämnder och beredningar inför fullmäktige. Landstingsstyrelsens uppgift är
att skapa goda yttre och inre förutsättningar för landstingets verksamhet, att
agera i relation till omvärlden och verka för att landstingets utvecklingskraft
stärks. Landstingsfullmäktige väljer en ordförande och en till tre vice
ordförande i landstingsstyrelsen. Oppositionen innehar andre vice
ordförandeposten. Under landstingsstyrelsen finns olika beredningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har 17 ledamöter och disponerar de
ekonomiska resurserna för hälso- och sjukvården och ska verka för en god
hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård. Nämnden är s k
beställare och utövar ”behovsstyrning” genom avtal med landstingsägda och
externa vårdgivare. Under nämnden finns olika beredningar.

9

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har en ordförande och en till tre
vice ordförande valda av landstingsfullmäktige. Oppositionen innehar andre
vice ordförandeposten. Presidiets uppgift är att planera och förbereda hälsooch sjukvårdsnämndens arbete.
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2. LANDSTINGETS PRIORITERINGSPROCEDUR
I detta kapitel återger vi hur proceduren teoretiskt var tänkt att fungera år 2006,
t ex i form av hur landstingets styrprocess formellt är konstruerad,
förutsättningar inför årets arbete, aktiviteter och tidplan, beslutets utformning,
omprövningsmöjligheter samt arbetet med medborgarförslag och
medborgardialog. Detta utifrån vad vi har funnit i olika typer av dokument.

2.1 Behovsstyrning
Redan inför år 2003, när Landstinget i Östergötland startade sitt
prioriteringsarbete, fanns beskrivningar kring prioriteringsprocedurens delar och
tillvägagångssätt. Landstinget har sammanställt 2003 års arbete i en rapport
(Landstinget i Östergötland 2004a och 2004b). I PrioriteringsCentrums tidigare
studier finns landstingets övergripande prioriteringsprocedur beskriven, liksom
detaljerna kring proceduren för åren 2003 och 2004 (Bäckman m fl 2004 och
2006)6. Nedan görs en kort beskrivning av hur arbetet planerades under år 2006.
Landstinget i Östergötland tillämpade då en behovsstyrning utifrån en
styrprocess beskriven i Figur 1 nedan (Landstinget i Östergötland 2004c, 2006b,
2007b).

Behov

Uppdrag

Åtagande

Prioriteringsbeslut

Avtal

Uppföljning

Figur 1. Landstinget i Östergötlands styrprocess år 2006.

Arbetet inleds med att kartlägga Behov i dialog med
sjukvårdsverksamheterna/utförarna, vilken utgör grunden för det fortsatta
uppdrags- och prioriteringsarbetet. Behovsanalysen ska ge en bild av

6

I övrigt kan nämnas en studie vid Uppsala universitet där en jämförelse görs mellan Landstinget i Östergötland
och Uppsala läns landsting gällande förutsättningarna för politiska prioriteringar i offentlig sjukvård (BennichBjörkman 2004).
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befolkningens behov (och eventuella gap) av hälso- och sjukvård generellt samt
även inom några utvalda sjukdoms/behovsgrupper7.
Grundläggande epidemiologiska data tas fram för gruppen samt data kring
vårdkonsumtion, demografi, socioekonomiska förhållanden etc. Behov kan
identifieras i förhållande till folkhälsa, tillgänglighet, medicinska riktlinjer,
samverkan, utvecklingsbehov etc. Även patienters och närståendes uppfattningar
om behov ska belysas. Under senare år har behovsanalyserna fokuserats inom
några områden som politikerna prioriterat.
I fasen Uppdrag, eller uppdrags- och prioriteringsprocessen som den ofta
benämns i dokument, omvandlas sedan denna bild till uppdrag i form av
politiska beslut. Här anges långsiktiga hälsomål, delmål för att nå dessa och
indikatorer som ska ge signaler om målen nås. Ansvarig vårdgivare för att arbeta
mot målen anges och en dialog sker med utförarna.
I nästa fas, Åtagande, ges utförarnas svar på de politiska uppdragen, d v s hur de
tänker uppfylla dem. Därefter gör politikerna en avvägning mellan uppdragen
och åtagandena och fattar ett slutgiltigt politiskt s k Prioriteringsbeslut. Beslutet
kan innebära förändringar i vårdutbudet, t ex begränsningar. Viktiga
beslutsunderlag är politikernas uppdragsbeskrivningar samt utförarnas
konsekvensbeskrivningar av eventuella besluts effekter och rangordningslistor
för sin verksamhet.
Detta beslut sammantaget med en dialog med utförarna ligger till grund för
Avtal i form av ett politiskt beslut. Sjukdomsgruppernas och de särskilda
behovsgruppernas behov från uppdragsbeskrivningarna omvandlas i avtalen till
åtaganden för utförarna. I avtalen regleras kvalitetskrav, t ex tillgänglighet, samt
resultatkrav, t ex grad av bot och besvärsfrihet.
I Uppföljningsfasen ligger HSN:s rapportering och årsredovisning till
fullmäktige och styrelse, d v s ett politiskt beslut, samt övriga redovisningar
enligt en uppföljningsplan. Östgötarnas hälsoutveckling ska kunna följas
regelbundet för att t ex kunna identifiera geografiska variationer och möjliggöra
strategiska ställningstaganden till nödvändiga insatser. För år 2006 fanns en
månatlig uppföljningsplan i HSN:s styrkort (Landstinget i Östergötland 2006b).
Ett annat sätt att illustrera Figur 1 ovan illustreras av landstinget sedan 2007
med Figur 2 nedan. Liksom i figuren ovan är behovsanalysen utgångspunkten,
men prioriteringar synliggörs tydligare vid två tillfällen under året, nämligen
7

Sjukdomsgrupperna indelas utifrån diagnosklassifikationen ICD-10. Med behovsgrupp menas ”definierad
grupp medborgare som har gemensamma behov/problem som kräver hälso- och sjukvård”, t ex ”äldre med
komplexa vård- och omsorgsbehov”. (Landstinget i Östergötland 2007)
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under uppdragsfasen och vid beslutet. Figuren uttrycker tydligare att styrningen
är en kontinuerlig process.

Figur 2. Styrning utifrån behov – de olika momenten.

2.2 Prioriteringsprocessen år 2006
Landstingets prioritering år 2006 utmynnade i ett politiskt beslut hösten 2006
som skulle genomföras under 2007. Beskrivningarna nedan av de aktiviteter
som skedde under året 2006 bygger på dokument såsom PM, dagordningar, OHmaterial samt uppgifter från intervjupersonerna och landstingets hemsida
(Landstinget i Östergötland 2006c, 2006d, 2006f och www.lio.se).
2.2.1 Förutsättningar inför år 2006
Förutsättningarna för 2006 var för Hälso- och sjukvårdsnämnden en budget om
ca 7 100 miljoner kronor. Av dessa medel var 192 miljoner kronor utökade
landstingsbidrag beslutade under 2005. Av dessa var 57 miljoner s k ramhöjande
och 135 miljoner kronor s k engångsanslag. Med undantag av 30 miljoner8
kronor var dessa ersättningar inarbetade i avtal för 2006. (Landstinget i
Östergötland 2006a, 2006b)
8

”Samtliga ersättningar finns inarbetade i avtal förutom 30 mkr av engångsanslag avseende vårdprocesser för
äldre med komplexa vårdbehov. Den regleras utifrån inlämnande av handlingsplaner.” (Landstinget i
Östergötland 2006a).
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om resursfördelning utifrån en prioritering
i oktober 2005, d v s 12 prioriterade områden under kommande år 2006
redovisas i Bilaga 1 (Landstinget i Östergötland 2006b).
I december 2005 presenterades även fyra nya behovsanalyser för HSN som
utgjorde en del av kunskapsunderlagen i prioriteringsprocessen under
efterföljande år (www.lio.se):
1. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande – sammanställning av
kunskapsunderlag
2. Behovsanalys rehabilitering
3. Behovsanalys infektionssjukdomar
4. Behovsanalys mag- och tarmsjukdomar.
En befolkningsenkät som genomfördes under 2006, kring östgötarnas hälsa och
hälsorelaterade livsvanor, bidrog med ytterligare information. Vartannat år görs
även en patientenkät och årligen redovisas östgötarnas attityder kring
sjukvården.
I juni 2006 behandlade Landstingsfullmäktige en revisionsrapport angående
granskning av Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringsarbete – effekter i
verksamheten (Landstinget i Östergötland 2006g, 2006d, Ogensjö m fl 2006).
Granskningen inriktades på hur prioriteringsarbetet bedrivits på den enskilda
kliniken eller vårdcentralen och hur detta påverkat arbetssätt. Revisionsfrågan
som skulle besvaras var: ”Har hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med
prioriteringar givit effekter i verksamheten?” I revisionsskrivelsen bifogad
rapporten konstateras att: ”Prioriteringsarbetet är en lång process, där
landstinget tagit första stegen. Prioriteringsarbetet börjar ge effekter i
verksamheten främst i form av diskussioner och nya tänkesätt. Hälso- och
sjukvårdsnämndens arbete med öppna prioriteringar värderas högt i
verksamheten. De ekonomiska effekterna av utbudsbegränsningarna är svåra att
bedöma.”
Det påpekas dock även att:
• ”innebörden av HSN:s arbete med prioriteringar har inte nått ner i
organisationen i tillräcklig omfattning”
• ”möjligheten att tillämpa framtagna rangordningslistor utifrån
sjukdomsgrupper inom olika verksamhetsområden bör klargöras ytterligare”
• ”det fanns en risk att vissa av fullmäktige prioriterade behovsgrupper får stå
tillbaka till förmån för andra lägre prioriterade grupper. Uppföljningen av
prioriterade behovsgrupper bör förbättras”.
Ytterligare en revisionsrapport, en granskning av avtalsprocessen, behandlades
under året (Wallin m fl 2006). Revisionsskrivelsen i detta fall konstaterade att
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verksamhetsföreträdarna var positiva till avtalsprocessen, men att de samtidigt
var tveksamma till dess bidrag till målet att ge vård utifrån behov och en effektiv
vård under hela vårdprocessen (Landstinget i Östergötland 2006c). Vidare
påpekades att:
• ”det finns en risk med att svårbeskrivna behov i verksamheternas
åtagandebeskrivningar inte blir lika väl tillgodosedda som mer lättbeskrivna
behov”
• ”syftet med avtalsdialogen bör tydliggöras i verksamheterna”
• ”uppföljningen bör utvecklas”.
2.2.2 Aktiviteter i processen uppdrag – prioritering – avtal
Under år 2006 gjordes behovsanalyser för områdena:
1. hudsjukdomar
2. sexuellt överförbara sjukdomar
3. njurmedicinska sjukdomar
4. psykisk ohälsa
5. barn och ungdomars behov vid sjukdom och ohälsa.
Men – även behovsanalyser som genomförts tidigare år utgjorde underlag för
uppdragen till utförarna. Sammantaget fanns t o m år 2006 behovsanalyser
gjorda för 18 områden. Tanken är att genomföra ett antal behovsanalyser per år
för utvalda behovs- eller sjukdomsgrupper. Det kan vara både uppdateringar av
tidigare genomförda behovsanalyser och identifiering av nya angelägna
behovsgrupper. En samordning ska övervägas när nya nationella riktlinjer
utkommer.
I november/december året innan (2005) fick centrumcheferna i uppdrag att
uppdatera sina rangordningslistor. Principerna för utformningen av
rangordningslistor fanns framtagna i ett PM (Landstinget i Östergötland 2006f).
Rangordningslistorna skulle ha en enhetlig utformning och vara uppdaterade
enligt rådande kunskapsläge och konsensus inom berörda verksamheter. Den
skulle vidare täcka in de kombinationer av tillstånd + åtgärder som är relevanta
för vården inom sjukdomsgruppen, samt omfatta hela vårdkedjan (prevention,
utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering) inom både sjukhusvård
och primärvård. Målsättningen var att listan skulle täcka in cirka 90 procent av
de patienter inom sjukdomsgruppen som behandlas i länet. Inom de områden där
nationella rangordningslistor fanns kunde de användas ”i befintligt skick”.
Prioriteringsobjekten (tillstånd + åtgärd) skulle rangordnas från 1-10 i
förhållande till varandra utifrån en medicinsk sammanvägning av: tillståndets
svårighetsgrad och behovet av åtgärden; förväntad effekt av åtgärden; evidens
för åtgärdens effekter; åtgärdens kostnadseffektivitet och hälsoekonomisk
evidens. Listan skulle fr o m år 2006 vara uppställd efter samma principer som
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gäller för rangordningslistor inom Socialstyrelsens arbete med nationella
riktlinjer, se Tabell 1.
För posten Evidens för effekt användes ett system grundat på systematiska
kunskapsöversikter som Socialstyrelsen och SBU följer; en gradering från 1-4
där 1 motsvarar ett starkt vetenskapligt underlag och 4 ett otillräckligt
vetenskapligt underlag.
Tabell 1. Regler för utformning av rangordningslista (Landstinget i Östergötland
2006e).

I januari 2006 inleddes uppdragsprocessen med ett målseminarium där förslag
på målformuleringar, indikatorer och nivåer bearbetades.
I februari genomfördes en s k presidiedag med politikerna och i mars en
dialogdag med sjukvårdsverksamheterna. Därefter skedde en slutlig bearbetning
av materialet inför beslutet den 22 mars om årets uppdrag.
I april fick HSN en uppföljning av avtal och uppdrag från föregående år (2005).
Den 17 maj skulle sjukvårdsverksamheternas åtagandebeskrivningar vara
inlämnade till landstingets ledningsstab och den 1 juni rangordningslistor över
relevanta kombinationer av tillstånd + åtgärd inom respektive sjukdomsgrupp.
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I samband med åtagandebeskrivningarna skulle en analys göras inom varje
sjukdomsområde utifrån fyra punkter (Landstinget i Östergötland 2006d):
• ”behov av förändrade arbetssätt för att uppnå likvärdig vård i länet och tydlig
ansvarsfördelning
• behov av ökade resurser
• konsekvenser vid eventuell utbudsbegränsning
• behov av förtydligat egenansvar för åtgärder som är möjliga för den enskilde
individen att bedöma nyttan av och att finansiera, där risken med åtgärden är
liten och tjänsten finns tillgänglig i samhället.”
Efter sommaren, den 23 augusti, presenterades materialet för HSN varefter en
dialog fördes i presidierna och med sjukvårdsverksamheterna under september
och HSN tog ställning till om konsekvenserna kunde vara rimliga eller om nya
resurser skulle skjutas till. Enligt planeringen skulle sedan HSN fatta beslut om
prioriteringar vid ett sammanträde den 25 september och en dialog föras i
presidierna för att sedan besluta om avtal för nästa år den 25 oktober.
Utgången av valet i september ändrade dessa planer. Vid sammanträdet i
september då beslutsärendet ”Prioriteringar för år 2007 LiÖ 2006-660”
diskuterades, lades dels en yrkan om återremittering och dels en yrkan om
bordläggning fram (Landstinget i Östergötland 2006e). Efter ajournering vann
sittande majoritetens förslag om bordläggning bifall. Även ärendet om avtal för
år 2007 bordlades.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendena den 16 januari 2007
(Landstinget i Östergötland 2007a, 2007c). Nämnden skulle då ta ställning till
dels de ursprungliga förslagen och dels eventuella motförslag från den nya
majoriteten och oppositionen. Beslutet presenteras i Kapitel 2.6. Med ledning av
det politiska beslutet om resursfördelning utformades sedan avtal med
respektive vårdverksamhet.
2.2.3 Beslutet 2006
Som nämnts tidigare fattades det politiska beslutet för år 2007 i januari 2007
istället för som planerat i september 2006 p g a bordläggning i och med
majoritetsskiftet vid valet (Landstinget i Östergötland 2007a, 2007c). Detta var
det fjärde beslutet om prioriteringar i Östergötland. I inledningen till
beslutsdokumentet står:
”Beslutet om prioriteringar grundar sig på en omfattande och systematisk
process i fler steg. Som grund för beslutet ligger behovsanalyser, politiska mål
och åtagandebeskrivningar från verksamheten. Åtagandebeskrivningarna har
analyserats utifrån vårdbehov som inte är tillgodosedda. Gapet mellan hur
behoven ser ut och hur de tillgodoses av verksamheten kan ibland lösas med
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förändrat arbetssätt och ibland med ökade resurser. Ofta beror nya anspråk på
resurser på att det blivit fler sjuka inom ett område eller att nya medicinska
metoder har utvecklats. Det kan också vara så att man identifierat angelägna
vårdbehov som tidigare inte uppmärksammats.” (Landstinget i Östergötland
2007c).
Beslutet för år 2007 innebar inte några nya utbudsbegränsningar eller
omfördelningar. I HSN:s budget fanns ca 200 miljoner kronor att fördela till
prioriterade områden utöver de medel som fördelats tidigare och som är bundna
i långsiktiga åtaganden, se Tabell 2. Detta räckte dock inte till alla önskemål om
nya resurser.
Tabell 2. Förslag till utökade resurser inom elva huvudområden för år 2007
(Landstinget i Östergötland 2007c).

18

I beslutet ges en längre motivering kring respektive prioriterade område. Inga
belopp angavs för de olika sjukdomsområdena utan de fastställdes senare av
HSN i avtalen.
En post i beslutet handlade om vidgade indikationer för gråstarrkirurgi. Vid det
första politiska beslutet om resursfördelning utifrån en prioritering år 2003 fanns
en skärpning av indikationen med som en möjlig utbudsbegränsning från
Rekonstruktionscentrums sida, men inget politiskt beslut fattades om detta.
Rekonstruktionscentrum fattade dock ett eget beslut om att skärpa indikationen
men med reservation att detta skulle komma att behöva omprövas i framtiden.
Detta beslut uppgavs ha lett till att man under senare år haft strängare
indikationer i Östergötland än i andra landsting och att man legat bland de
landsting med lägst antal operationer per invånare i landet, vilket också var en
av anledningarna till att man önskade extra resurser till detta. En annan
anledning uppgavs vara att den nya indikationsnivån har medfört en högre grad
av komplikationer.
När det gäller beslutet för kärlsjukdomar angående screening och förebyggande
behandling av aortasjukdom så har även det diskuterats tidigare. I det politiska
beslutet om resursfördelning år 2005, inför år 2006, var beslutet att uppdra åt
verksamheterna att återkomma med en gemensam bedömning av hur åtgärden
ska rangordnas, då det vid tillfället rådde olika uppfattningar i länet om
kostnadseffektiviteten för screening av män fyllda 65 år. Även landstingets
metodråd och SBU hade gjort bedömningar i frågan som landstinget vägde in
vid beslutsfattandet.
Av beslutsdokumentet framgår också att nya riktlinjer för
hjälpmedelsförskrivning utarbetats, som skulle träda i kraft från den 1 januari
2007. I enlighet med beslutet föreslogs ett utökat egenansvar samt förändringar i
förskrivningsavgifter.
Även behovet av förändrade arbetssätt och förbättringsarbete diskuterades och
fem grupper med behov av särskilda insatser angavs. ”Det är viktigt att
vårdgivarna särskilt beaktar behoven av hälso- och sjukvård för grupper med
behov av särskilda insatser” (Landstinget i Östergötland 2007c):
• Barn och ungdomar med långvarig kroppslig sjukdom och/eller
funktionshinder
• Långtidssjukskrivna i behov av samordnande insatser
• Äldre med komplexa vård och omsorgsbehov
• Psykiskt och fysiskt funktionshindrade i behov av särskilda insatser
• Patienter i behov av palliativ vård i livets slutskede.
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Tre områden hade under året identifierats när det gällde förändrade arbetssätt
som särskilt angelägna att lyfta fram i avtalen och systematiskt följa upp:
• Behov av psykosocialt stöd
• Säkerställd och likvärdig rehabilitering i samband med långvariga
sjukdomstillstånd
• Nationella riktlinjer för astma/KOL
I beslutet finns också ett resonemang kring utveckling av den enskildes ansvar
för sin hälsa och vård och ett underlag bifogas för ett fortsatt utvecklingsarbete
kring den enskildes egenansvar.
Syftet med bilagan ”är att försöka hitta en struktur för vad som kan rymmas
inom begreppet egenansvar och skissera på några frågeställningar som kan
vara vägledning i ett fortsatt utvecklingsarbete”. (Landstinget i Östergötland
2007c).

2.3 Medborgarförslag
Under året tog landstinget ställning till medborgarförslag, som handlade direkt
om prioriteringsfrågor, inlämnade under 2005 och 2006. Ett förslag gällde att
äldre personer som drabbats av nedsatt hörsel borde få inte bara den första utan
även den andra hörapparaten utan kostnad eller starkt subventionerad
(Landstinget i Östergötland 2006k). Ett annat förslag gällde tre olika
finansieringsförslag av s k CPAP (ett hjälpmedel för andningsbesvär)
(Landstinget i Östergötland 2005b). Dessa båda förslag avslogs av
Landstingsfullmäktige. I ett tredje förslag önskades ett öppet diskussionsforum
på landstingets hemsida på Internet, för enkel och snabb dialog med patienter
och väljare (Landstinget i Östergötland 2005c). Detta förslag bifölls av
Landstingsfullmäktige. Under 2006 anordnades en chatt om egenansvar på
hemsidan. Det finns även möjlighet att kommentera artiklarna som publiceras på
landstingets hemsida.

2.4 Medborgardialog
Under 2006 avslutades det tvååriga medborgardialogprojekt ”Prioriteringar i
vården” (Rosén 2006). Projektet, som byggde på en enkät till 4 000 östgötar (en
procent av befolkningen) i kombination med medborgarmöten, bestod av tre
delar som också avrapporterats separat: behov och resurser, demokrati och
legitimitet samt egenansvar och läkemedel. Syftet med projektet var flerfaldigt;
dels att utveckla det politiska företrädarskapet på olika sätt; att väcka
diskussioner kring vilka åtgärder som fordras för att skapa balans mellan behov
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och resurser och dels att göra medborgarna delaktiga i prioriteringsdiskussionen
samt att öka legitimiteten för den demokratiska beslutsprocessen. Rosén
konstaterade att en stor andel av medborgarna som besvarat enkäten insåg att
vårdens resurser inte räcker till för att möta alla behov, men att denna insikt inte
tycks påverka förväntningarna nämnvärt. Ett annat konstaterande var att
medborgarna uppgav att allmänheten bör delta i diskussioner om hur
sjukvårdens resurser ska fördelas och att de föredrog traditionella mötesformer.
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3. VAD SKILJER 2006 ÅRS BESLUT FRÅN TIDIGARE
BESLUT?
3.1 Förändringar över tid
”Arbetet utvecklas hela tiden” är den vanligaste utsagan vid våra intervjuer och
har så varit även vid de tidigare studierna om prioriteringsarbetet i Östergötland.
Det är därför intressant att försöka förstå vad som ligger bakom denna sprida
uppfattning. I detta avsnitt sammanfattar vi de viktigaste förändringarna under
perioden 2003-2006. Sammanfattningen bygger på tidigare beskrivningar av
prioriteringsproceduren år 2003 och 2004 (Bäckman m fl 2004, 2006). För
beslutens utformning hänvisas till landstingets beslut åren 2003-2006
(Landstinget i Östergötland 2003, 2004d, 2005a).
Vilka förändringar kan vi då se i proceduren över åren 2003-2006? Förändringar
och olikheter för olika år som går att utläsa av olika dokument är:
• Ansvaret för att sammanställa och uppdatera rangordningslistor inom
respektive sjukdomsområde har gått från personer ansvariga för det
medicinska programarbetet till berörda centrumchefer.
• Rangordningslistor finns nu upprättade för fler sjukdomsområden än under
det första året.
• Ordnade externa aktiviteter gentemot allmänheten har främst förekommit
under åren 2005-2006, i form av en enkät, möten och chatt på hemsidan.
• Endast år 2003 har den förväntade kostnadsreduktionen uteslutna åtgärder
skulle innebära skattats; 38 miljoner kronor för de 76 delbesluten
sammantaget.
• Politiska motiveringar för besluten har inte funnits alla år, men har utvecklats
över tiden. År 2003 fanns inga motiveringar över huvud taget, medan det för
åren därefter funnits något längre skrivningar.
• Vid 2003 års arbete arrangerades övningstillfällen i beslutsfattande tidigt
under processen.
• Vid den andra prioriteringsomgången år 2004 fanns en uttalad
omprövningsmöjlighet av tidigare fattade beslut, något som inte funnits i
efterföljande procedurer på ett tydligt sätt. Tre beslut om omprövning av
tidigare fattade beslut fattades under 2004.
Särskilda behovsanalyser har under åren tagits fram för följande områden:
• Barn och ungdomar med långvarig kroppslig sjukdom/funktionsnedsättning
(2004)
• Cancer (2004)
• Graviditet och gynekologiska sjukdomstillstånd (2004)
• Inflammatoriska ledsjukdomar och fibromyalgi (2004)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nervsystemets sjukdomar, inklusive stroke och demens (2004)
Ögonsjukdomar (2004)
Äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov (2004)
Andningsorganens sjukdomar (2005)
Hjärt-kärlsjukdomar (2005)
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande (2005)
Infektionssjukdomar (2005)
Mag- och tarmsjukdomar (2005)
Rehabilitering (2005)
Barn och ungdomar (2006)
Hudsjukdomar (2006)
Njursjukdomar (2006)
Psykisk ohälsa (2006)
Sexuellt överförbara sjukdomar, STD (2006)
Planerade operationer (2007)
Ögonsjukdomar/-skador (2007)
Övervikt och fetma (2007)
Bröst-, kolorektal- och prostatacancer – preliminär avstämning kring
nationella riktlinjer (2007)

3.2 Beslutens karaktäristika över tid
De politiska besluten har över tiden varit olika i både sin utformning och i sitt
innehåll. Utvecklingen har gått mot fylligare dokumentation med
bakgrundsbeskrivningar, grunder och motiveringar till besluten.
• Det första året, 2003, bestod beslutet av en lista med diagnoser/åtgärder,
rangordningsnivå samt uppskattad kostnadsreducering för varje delbeslut och
sjukdomsområde. Motiveringen per sjukdomsområde bestod endast av några
få rader.
• I 2004 års beslut summerades prioriteringsarbetets utgångspunkter och
grunderna för besluten angavs. Varje delbeslut motiverades också separat.
Svåra etiska frågor identifierades för fortsatt diskussion.
• Beslutet år 2005 och 2006 innehöll även de en enskild argumentation för
ställningstaganden till de olika delbesluten.
• I 2006 års beslut fanns även resonemang kring hjälpmedel och andra
framtida frågor och en diskussion runt ett fortsatt utvecklingsarbete kring
egenansvar.
Beslutens innehåll har också varierat över tiden. Från att 2003 ha varit en
blandning av utbudsbegränsningar, indikationsskärpningar och överföringar till
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att mer handla om satsningar med resurstillskott eller krav på fördjupad analys
och utvecklingsarbete. I Tabell 3 ges en kategorisering av besluten åren 20032006 med avseende på några jämförelsepunkter.
Tabell 3. Kategorisering av beslut om prioriteringar åren 2003-2006.
2003
Antal berörda
sjukdomsområden
Antal delbeslut
Varav om:
Utbudsbegränsningar,
ransoneringar
Överföringar till andra
vårdnivåer eller vårdgivare
Indikationsskärpningar
Indikationsvidgning
Avgifter
Utökade resurser
Utveckla nya arbetssätt
Utveckla
vårdprocessprogram
Utveckla riktlinjer
Utveckla gemensam
bedömning av rangordning
Beslutsmotiveringar finns
Ekonomiska konsekvenser
skattas, kronor
Omprövning av tidigare
beslut, antal beslut
Krav på fördjupad analys,
antal uppdrag**
Högt prioriterade områden/
grupper anges, antal

2004

2005

2006

9

3

10

11

76

4

24

24

30

4

–

–

29

–

–

–

13
–
4
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
10
4
5

–
1
–
24
3*
–

–
–

–
–

4
1

–
–

nej
ja
37,6 m kr
nej

ja
nej

ja
nej

ja
nej

ja
2

nej

nej

nej

ja
6
ja
4

ja, se
ovan
nej

nej

nej

ja
5

*) Förändrade arbetssätt inom tre områden identifierades separate utöver beslutet om resurstillskott, som särskilt
angelägna att lyfta fram i avtalen och systematiskt följas upp. **) Utöver beslutet om prioriteringar.

I samband med 2004 års beslut identifierades flera svåra etiska frågor. Några
exempel är: ålderns betydelse, dyr vård för få eller billig vård för många och
uppskjutande av död (Landstinget i Östergötland 2004d).
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I beslutet år 2005 ingick i flera fall att berörda verksamheter skulle utveckla nya
arbetsformer och återkomma med förslag inför nästa år, att utveckla
vårdprocessprogram eller att utveckla gemensamma riktlinjer för länet i
samverkan med specialistklinik, primärvård och privata vårdgivare.
Ett av delbesluten år 2006 gällde ökade resurser för vidgade indikationer för
gråstarrskirurgi. En skärpning av indikationen för kataraktoperationer
(operationer av grå starr) fanns med som ett förslag av vårdverksamheterna på
utbudsbegränsning år 2003 men inget politiskt beslut togs om detta. En
skärpning beslutades och genomfördes dock ändå, vilket inneburit att
Östergötland haft en hårdare indikation än stora delar av landet i övrigt. Till
2006 års beslut bifogades även diskussionsunderlag kring hjälpmedel och den
enskildes ansvar för hälsa och vård.
Vilka olika sjukdomsområden som varit föremål för politiska beslut åren 20032006 framgår av Tabell 4.
Tabell 4. Sjukdomsområden berörda av prioriteringar och politiska beslut åren
2003-2006.
Sjukdomsområde
Ögonsjukdomar
Öronsjukdomar
Hjärtsjukdomar
Kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Kvinnosjukdomar
Kvinnors ohälsa
Barnsjukdomar
Barn och ungdom
Urologiska sjukdomar
Mag-tarmsjukdomar
Hudsjukdomar / Hudkomplikationer
Cancersjukdomar
Övervikt och fetma
Psykisk ohälsa
Njursjukdomar
Neurologiska sjukdomar /
Nervsystemets sjukdomar
Andningsorganens sjukdomar
Ungdomars hälsovård
Infektionssjukdomar
Övriga områden

År 2003

År 2004

X
X
X
X

X

År 2005

År 2006
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Antal områden

9

3

10

11

Antal delbeslut

76

4

24

24

25

Som framgår av tabellen har antalet sjukdomsområden inte varierat nämnvärt,
undantaget år 2004. En anledning till att så få områden var berörda och så få
delbeslut fattades det året kan vara att det politiska beslutet följde i tiden relativt
kort efter beslutet från året innan, endast sju månader senare.
Prioriteringsprocessen år 2004 var m a o komprimerad i tid jämfört med övriga
år. Inget sjukdomsområde har varit berört alla åren men ögonsjukdomar,
rörelseorganens sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar (sammantaget) har varit
berörda av beslut tre av fyra år.

3.3 Vad kan hända under ett valår?
Omständigheten att år 2006 var ett valår, som dessutom innebar ett
majoritetsskifte i landstinget, var något som uppgavs ha påverkat
prioriteringsprocessen i högsta grad. Detta var första gången sedan arbetet med
prioriteringar startade år 2003 som ett val inföll. Beslutet om prioriteringar
skulle slå igenom under år 2007, d v s för den nya politiska majoriteten skulle
det ha blivit ett år präglat av den gamla majoriteten, vilket ansågs orimligt. Vid
HSN:s sammanträde efter valet i september togs beslutet att bordlägga frågan till
kommande sammanträde i januari 2007. Detsamma gällde beslut om avtal, som
enligt planerna skulle ha fattats i oktober. Den nya majoriteten fick i och med
bordläggningen en möjlighet att presentera ett alternativt förslag till den gamla
majoritetens förslag och HSN kunde i januari ta ställning till båda förslagen.
Att valet verkar ha haft stora implikationer på prioriteringsarbetet och på de
enskilda aktörernas resonemang och handlingar är ett faktum som kan illustreras
med följande sammanfattade utsagor från intervjuade politiker:
• Ambitionsnivån vid denna omgång gjorde att politikerna arbetade snabbare
och mer distinkt.
• Arbetet påverkades av att politikerna inte ville ta ett ”obehagligt” beslut före
ett val.
• I samband med valrörelsen uppstod vissa diskussioner om prioriteringar, t ex
vikten av ett politiskt ansvar för vilka prioriteringar som görs, att pengarna är
begränsade och inte räcker till allting och att politiker måste ha underlag för
att kunna fördela pengarna.
• Det var ovisst om den sittande majoriteten skulle få vara kvar och komma att
fatta beslut under hösten om de uppdrag de lagt ut på verksamheterna under
våren.
• Den nya majoritetens beslut medförde en viss – mindre – omskrivning av det
ursprungliga förslaget till beslut.
• I och med majoritetsskiftet stagnerade prioriteringsarbetet. Dialogen mellan
politiker och verksamhetsföreträdare upplevdes med ens oklar.
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3.4 Våra summeringar
Vi kan konstatera att de största förändringarna som skett i proceduren sedan år
2003 består i att:
• Processens tidsplan har förbättrats så att tydligheten ökat och att vissa
moment getts mer tid.
• Ansvaret för att hålla en aktuell rangordningslista har flyttats från personer
ansvariga för det medicinska programarbetet till centrumchefer.
• Rangordningslistor finns för fler sjukdomsområden.
• Beslutens motiveringar har förbättrats över tiden.
• Förväntad kostnadsreduktion vid ransonering har endast skattats/presenterats
år 2003.
• Övningstillfällen fanns endast år 2003.
• En uttalad rutin för omprövning fanns endast år 2004.
• Aktiviteter riktade mot medborgarna har förekommit sporadiskt.
• Inrättandet av ett metodråd innebär ett mer ordnat införande av nya metoder.
Även metoder som önskas utrangerade kan tas upp till diskussion.
• Egenansvar för vård och hälsa har börjat diskuteras.
Beslutens innehåll har förändrats så till vida att de initialt var en blandning av
utbudsbegränsningar, indikationsskärpningar och överföringar till andra
vårdnivåer eller vårdgivare, medan de på senare år har varit beslut om tillskott
av resurser eller krav på eget utvecklingsarbete eller fördjupad analys. En rutin
för hur beslut ska hanteras under ett valår har inte funnits, men behovet blev
tydligt under år 2006.
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4. REFLEKTIONER ÖVER PRIORITERINGSPROCESSEN
I detta kapitel redovisar vi vad som framkommit vid våra intervjuer om det
praktiska arbetet med prioriteringar, t ex hur de intervjuade uppfattade
arbetsfördelningen, deras diskussioner kring målsättningar och förändringar av
arbetet, samt vad de hade för förväntningar och hur de ansåg att måluppfyllelsen
var.

4.1 Sjukvårdsverksamheternas praktiska arbete
4.1.1 Arbetsfördelning
Ansvaret för den vertikala rangordningslistan inom varje sjukdomsområde gavs
år 2006 till centrumchefen istället för, som tidigare, ansvarig person i de
sjukdomsgrupper som ingått i landstingets medicinska programarbete. Det
vanligaste var att centrumchefen sedan delegerade uppgiften till en eller flera
andra personer, t ex klinikchefer eller en grupp av läkare. Dessa personer
utgjorde en arbetsgrupp som ansvarade för att rangordningslistan uppdaterades
och förbättrades jämfört med tidigare år.
Tidigare år har läkarna varit helt dominerande i arbetsgrupperna men de senaste
åren har detta ändrats till att fler yrkesgrupper ingår. I vissa fall har
föredragningar om det pågående arbetet med rangordningslistan skett på
arbetsmöten då det varit möjligt att lämna synpunkter. En intervjuperson gav ett
exempel på ett sjukdomsområde där flera yrkesgrupper ingått i arbetsgruppen;
förutom läkare även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, allmänmedicinare,
socionomer, psykiatriker och psykologer. Även läkare från primärvården ingick.
Där riktlinjer finns framtagna av Socialstyrelsen eller Läkaresällskapet uppgavs
dessa efterlevas vid rangordningsarbetet. Ett centrum har bildat en särskild
styrgrupp för sjukdomsgruppsarbetet, bestående av centrumchefen och två
medarbetare, för att säkerställa att rangordningsarbetet löper på och hålls
uppdaterat.
Exempel på en intern organisering av arbetet gavs från ett centrum där de under
april månad ordnat ett internat i chefsgruppen för att arbeta med rangordning av
sin verksamhet. Deltagarna prövade även att själva rangordna utan att de kände
till hur rangordningen sett ut i tidigare rangordningslistor. I slutet av maj gjordes
en genomgång och utvärdering av listan i chefsgruppen. En intern tidsplan
upprättades för när olika delmoment skulle avrapporteras.
Från ett annat centrum berättades att tidigare år var ett sjukdomsområde
uppdelat i tre delområden, vilka hölls ihop av erfarna läkare. Inom ett annat
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sjukdomsområde var tre verksamhetschefer ansvariga för att ta fram
grundmaterialet. Detta gick sedan ut på remiss till övriga medarbetare och
kollegor i länet. Vid den senaste omgången sköttes arbetet dock mest av
verksamhetscheferna själva och handlade mer om att göra förbättringar, smärre
förändringar och att placera in nyheter på rangordningslistan, vilket sedan
stämdes av.
4.1.2 Direktiv
Centrumcheferna hade svårt att dra sig till minnes detaljerna i direktiven för år
2006, men beskrev att direktiven handlade om ansvarsfördelning, deadlines och
hur materialet skulle utformas, bl a i en tiogradig rangordning. De uppgav att de
dels fick en muntlig dragning och dels skriftliga direktiv, vilket uppfattades som
bra.
Ordningsföljden i arbetet ansågs vara tydligt redovisad. Vidare var det tydligt att
uppdraget att upprätta rangordningslistor ursprungligen kom från HSN och
förmedlades till tjänstemännen via hälso- och sjukvårdsdirektören. Inom varje
produktionscentrum var centrumchefen formellt ansvarig men lämnade oftast
uppdraget vidare till verksamhetscheferna. Dessa i sin tur kunde göra arbetet
som de önskar, själva utföra uppdraget eller utse någon annan person.
En centrumchef menade att direktiven förmodligen har varit tydliga hela tiden,
men när man i början inte riktigt förstår uppgiften kan det bli så att man
uppfattar direktiven som allt tydligare för varje gång. ”Det är väldigt mycket
lärande i sådana här processer” (citat centrumchef).
En annan centrumchef upplevde att direktiven kanske var lite luddiga men att
tidsplanen ändå var tydlig. Det framgick även tydligt att en extra summa pengar
skulle utgå om rangordningslistan lämnades in i tid, menade denne. Däremot
framgick det inte att materialet sedan skulle gås igenom och granskas och att en
återkoppling till verksamheterna skulle ske, menade densamme.
En centrumchef ansåg att tiden varit allt för kort för att skriva en
åtagandebeskrivning. Det fanns inte tid till diskussioner, analyser och förankring
inom verksamheten. Därför fick åtagandebeskrivningen karaktären av ett
teoretiskt åtagande, en ”papperskonstruktion” (citat centrumchef). Detta
upplevdes som ett problem då det enligt denne finns gott om medarbetare som
anser att ”bara verksamheten får sköta sig själv och får tillräckligt med pengar
så löser de alla problem” (citat centrumchef).
4.1.3 Resonemang
Resonemangen vid upprättandet av rangordningslistor och
konsekvensbeskrivningar, där man försökte hitta evidens för patientnyttan för

29

olika åtgärder, uppgavs av de flesta ha skett ”efter bästa förmåga”. Inom vissa
områden fanns en rangordningslista sedan tidigare. När det inte fanns någon
vetenskaplig evidens att tillgå så grundades besluten på beprövad erfarenhet.
Även kostnadseffektivitet vägdes in.
Resonemangens komplexitet illustrerades av en centrumchef som berättade att
man inom sitt centrum låtit bli att ta bort en åtgärd från rangordningslistan fast
den i praktiken inte används, samtidigt som man kommenterade i skrift att det
fanns ett politiskt beslut kopplat till denna åtgärd. ”Du vet det är en tiogradig
skala vi jobbar med och om man då tar bort det som ligger på nivå nummer tio
då är det egentligen tänkt så att man av det som är kvar ska fördela om då så
det blir annat som ligger på nivå tio.” // ”Det finns vad jag vet inget annat
landsting som har prioriterat bort detta utan det görs på alla andra ställen i
Sverige. Visserligen har den låg prioritet och det kan hända att det blir köer i
större utsträckning och så…, men det görs och då är det väldigt svårt att se att
vi inte ska visa att vi har liksom, men att då helt ta bort när det förekommer i
våra grannlandsting och hela vårt land det blir lite konstigt.” (citat
centrumchef).
När ett politiskt beslut senare fattades om att utöka resurserna till specifikt denna
åtgärd så uppfattades det dock inte bara som positivt utan även som negativt av
verksamhetsföreträdarna. De menade att detta därmed innebär att
prioriteringsordningen ändras för denna åtgärd. Rimligen borde de extra
resurserna istället gå till det som är högst rangordnat. Fokus på en specifik typ
av åtgärd innebär samtidigt att köerna ökar till andra typer av operationer
istället, menade de intervjuade ”No thank you, vi vill inte ha specifikt bara till
detta bara för att det är politiskt korrekt” (citat centrumchef). Detta resonemang
uppgavs ha framförts till ansvariga tjänstemän.
Prioriteringsarbetet upplevdes problematiskt vad gällde patienter med stora
behov men där vårdbehovet mycket styrs av externa faktorer som t ex hur
kommunens omsorg fungerar och hur anhörigsituationen ser ut, snarare än det
rent medicinska behovet. Exempel på sådana områden som nämnts är
akutsjukvården och äldrevården (ex multisjuka äldre), närsjukvården och
psykiatrin. Hur denna typ av patientgrupper ska hanteras när man pratar
prioriteringar upplevdes som en nyckelfråga som kanske inte skulle behöva vara
svår, men som upplevdes ha blivit det eftersom prioriteringsarbetet i landstinget
tagit sin utgångspunkt i hjärtsjukvårdens perspektiv. ”Man förenklade
problematiken för mycket när man liksom försökte använda samma mall för all
sjukvård.” (citat centrumchef).
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4.1.4 Enighet
De flesta uppfattade att det på det hela taget råder enighet inom länet kring
prioriteringsarbetet inom de olika sjukdomsområdena men att det ofta blir svårt
när olika delområden ska föras samman till en gemensam rangordningslista.
Detta resulterade dock i mycket intressanta diskussioner kring värderingar,
berättade en centrumchef.

4.2 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas
praktiska arbete
4.2.1 Arbetsfördelning
Tjänstemän och de medicinska rådgivarna arbetade tillsammans under de olika
faserna i processen, om än med något olika arbetsuppgifter.
Under hösten 2005 valde politikerna ut de områden som de ville ha genomlysta,
varefter en behovsanalys gjordes under våren 2006, där de medicinska
rådgivarna var behjälpliga till de tjänstemän som var ansvariga för olika delar.
De underlag, i form av åtagandebeskrivningar, rangordningslistor och
konsekvensbeskrivningar, som lämnades in till ledningsstaben av
sjukvårdsverksamheterna granskades främst av de medicinska rådgivarna, i
dialog med verksamhetsföreträdare.
Förutom att utreda om sjukvårdsverksamheterna svarat på det politiska
uppdraget, granskade rådgivarna även andra poster; dels om vården är likvärdig
över länet och utförs på ett likvärdigt sätt, dels om arbetsmetoder i
verksamheterna behöver ändras, exempelvis p g a otydlig arbetsfördelning. I
detta arbete tog man hjälp av landstingets chefsläkare och arbetade efter en
uppsatt mall. Medicinska rådgivare och tjänstemän på ledningsstaben använde
sedan sjukvårdsverksamheternas underlag för att arbeta fram underlag för den
politiska diskussionen och beredningsprocessen. En dialog fördes mellan
företrädare för ledningsstaben (främst avtalsansvariga tjänstemän) och
verksamhetsansvariga där frågor och svar kunde ges av bägge parter och
förtydliganden göras.
En tjänsteman/rådgivare förtydligade att rangordningslistan i första hand ska tas
fram av verksamheterna för att försäkra sig om att de arbetar efter bästa
tillgängliga kunskap. Den blir intressant i en politisk diskussion först den dagen
när politikerna har resurser som ska fördelas eller omfördelas, klargjorde denne.
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4.2.2 Direktiv
Direktiven uppfattas kanske som komplicerade och ambitiösa om man aldrig
arbetat med något liknande tidigare, men om man har tidigare erfarenhet så
känner man sig trygg i strukturen, ansåg en intervjuperson.
Vid intervjuerna med tjänstemän/rådgivare framkom att de ansåg att inte alla
sjukvårdsverksamheter besvarat frågorna i direktiven såsom det var avsett, vilket
upplevdes som problematiskt. Sjukvårdsverksamheterna hade i uppdrag att för
de områden där de inte ansåg sig kunna klara av sitt uppdrag, i en
konsekvensbeskrivning beskriva vad som händer och vilka åtgärder de vidtar om
de inte får extra resurser, i relation till sin rangordningslista. Tanken var att de
skulle beskriva inom vilket område de då måste göra förändringar för att klara
finansieringen. Vissa sjukvårdsverksamheter hade dock istället svarat att de då
inte kunde klara sitt uppdrag eller utföra en viss åtgärd över huvud taget.
Att det fanns inplanerad tid som gav utrymme för att bearbeta dokumenten
bättre än tidigare upplevdes positivt. Tidigare år skulle sjukvårdsverksamheterna
lämna in sina åtagandebeskrivningar efter sommaren, vilket innebar
kommunikationsproblem (mellan avtalsansvariga tjänstemän/medicinska
rådgivare och verksamhetsföreträdare) då det var svårt att få kontakt med olika
personer under sommaren. Tiden för inlämning ändrades detta år till i maj, vilket
upplevdes som lite stressigt men att föredra då det i alla fall då går att nå
människor till skillnad från vid semestertider. ”Vi kunde ha en medicinskt ökad
stringens för att kunna förklara vårdbehov och behovstäckning, det blev inte så
löst och teoretiskt, utan mer praktiskt.” (citat tjänsteman/rådgivare).
En rådgivare uttryckte att det fanns ett problem som blev tydligt i första
omgången år 2003, men som fortfarande finns kvar – att det är svårt att beskriva
någonting på gruppnivå och samtidigt få fram att sjukvården alltid måste ta
hänsyn till individuella behov, vilket kan innebära att ett behandlingsbeslut blir
annorlunda för en enskild individ jämfört med för hela gruppen. Uppfattningen
var att detta är klart för många men kanske inte för alla. Det behövs mer
information om att rangordningslistor och beskrivningar gäller på gruppnivå,
samt att när det handlar om enskilda patienter kan det finnas avvikelser som gör
att individuell hänsyn alltid måste tas, menade denne.
4.2.3 Publicitet
Det arbetsmaterial som användes under processen ansågs av de intervjuade vara
internt material, medan det däremot för beslutet, dess grunder och skäl, inte
fanns några tveksamheter kring att de skulle redovisas öppet. De
rangordningslistor som lämnades in publicerades på landstingets interna
hemsida på Internet. Målet var dock att publicera materialet helt öppet så att det
kan nås av medborgarna.
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Då underlagens kvalité fortfarande varierade och det inte funnits tid till att
bearbeta materialet så att allmänheten kan tillgodogöra sig innehållet har man
dock valt att inte publicera det helt öppet. Generellt ansåg de intervjuade dock
att prioriteringsarbetet ska göras ”transparent, öppet och synligt”. Målet var att
underlagen ska kunna publiceras nästa omgång (läs år 2007), vilket är tänkt att
uppnås genom att de medicinska rådgivarna är mer stödjande i
prioriteringsarbetet. (Författarna konstaterar vid denna rapports tillblivelse under
2007/2008 att detta publiceringsmål inte uppnåtts.)
En reflektion från en tjänsteman när det gäller öppenhet var att det alltid är en
fråga om i vilket skede öppenhet är viktig och hur mycket processen vinner på
ett offentliggörande. Öppenheten i sig uppfattades som positiv, men bekymmer
uppstår om underlagen håller en för låg kvalité, menade denne. ”Kanske kan
man leva med det inom processen men det kan ju vara negativt för verksamheten
om man släpper ut dåligt material offentligt. Det kan skapa obefogad oro och
starta negativa processer.” (citat tjänsteman/rådgivare). Uppdragsbeskrivningen
var ett offentligt dokument, medan åtagandebeskrivningarna från centrumen
enbart var tillgängliga via landstingets intranät.

4.3 Politikernas praktiska arbete
4.3.1 Grunder och motiv för beslutet
Politikerna menade att deras beslut om resursfördelning, utifrån en prioritering,
grundade sig på kunskap och information de inhämtat från många olika håll
under året. I och med att de beslutsunderlag som sjukvårdsverksamheterna
sammanställt bearbetades och förtydligades i en dialog med verksamheterna
växte beslutet fram, menade de. Förändringen av processens tidsplan medförde
också att den inte upplevdes så tidspressad som tidigare och att det inte fanns
några oklarheter kring när de olika stegen skulle ske.
En grund för det politiska beslutet var också behovsanalyser. Det framkom vid
intervjuerna en önskan om att utveckla dessa till att än mer innefatta ett
medborgarperspektiv, t ex i form av aspekter på hur det är att leva med olika
sjukdomar och hur man som brukare ser på närhetsaspekten.
Oppositionspolitiker uppgav att de inte fick ta del av åtagandebeskrivningarna
den formella vägen, vilket de ansåg vara ett fel. Detta upplevdes ha blivit
märkligt ur ett politiskt perspektiv då vissa oppositionspolitiker ändå fick ta del
av materialet när de samtidigt satt med i andra politiska grupper i landstinget. De
var dock förhindrade att utnyttja informationen i prioriteringsdiskussioner eller
föra materialet vidare. ”Mycket tjafs och bråk…” (citat politiker) över vem som
skulle få ha tillgång till vilket material uppgavs ha förevarit under våren.
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Den motivering till det politiska beslutet som gavs vid intervjuerna var att
politikerna utifrån behovsanalysen insåg att det fanns brister i sjukvården som
behövde åtgärdas. Oppositionspolitiker berättade att de haft många funderingar
kring hur de skulle ställa sig till det politiska beslutet och dess motiveringar, då
det i oppositionsrollen upplevs som svårt att kritisera de satsningar som den
politiska majoriteten signalerar att de vill göra. Detta förklarade de med att de då
måste visa att de hade mer pengar än vad majoriteten hade för att så att säga
”sockra på ännu mer” (citat politiker).
4.3.2 Nya aktörer
Ett mer systematiskt samarbete med patientföreningar, pensionärsföreningar och
frivilliga organisationer uppfattades positivt och något som politikerna hoppas
ska fortsätta. Politikerna uppskattade att de vid dessa möten fick tillfälle att möta
många människor och så att säga ”få medborgardialogen lite grann på köpet”
(citat politiker). Andra som har börjat närma sig politikerna är
läkemedelsföretag och andra entreprenörer, t ex medicin-tekniska företag,
nämnde en politiker.
När HSN arrangerade seminarier kring behovsanalyserna deltog dels fler
politiker från alla olika partier och dels fler verksamhetsföreträdare än
föregående år. De verksamhetsföreträdare som på olika sätt varit inblandade i
behovsanalyser hade möjligheten att komma till seminarierna för att diskutera
och förklara sitt material och förklara hur de resonerat. Det uppgavs m a o ha
varit en direktkontakt mellan politiker och verksamhetsföreträdare istället för en
indirekt kontakt via tjänstemän. Ett annat exempel som nämndes om att nya
aktörer varit delaktiga i arbetet var att företrädare för kommunerna varit
inbjudna för att kommentera behovsanalysen om psykisk ohälsa. Detta framhölls
av en politiker som ett positivt steg i utvecklingen av prioriteringsarbetet.
Det politiska beslutet under hösten om resursfördelning utifrån en prioritering
bordlades p g a valutgången i september, fram till ett beslut i januari 2007. I och
med att valutgången medförde ett majoritetsskifte, inklusive att ett nytt parti
tillkom, så tillkom flera nya politiker strax innan det politiska beslutet skulle
fattas. Detta medförde också en mindre omskrivning av beslutet.

4.4 Den egna upplevelsen av prioriteringsproceduren och
processen 2006 samt jämförelser med tidigare år
Huvudfrågan var om intervjupersonerna upplevde att deras eget, personliga,
arbete och deras roll i prioriteringsprocessen på något sätt var annorlunda vid
denna omgång relaterat till tidigare år och vad den skillnaden i så fall bestod i.
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Denna fråga ledde till reflektioner av skilda slag, ofta i långa vida generella
resonemang om prioriteringsproceduren snarare än det egna arbetet.
Prioriteringsprocessen år 2006 upplevdes av de flesta vara en mycket tydligare
del av en systematisk styrprocess än tidigare år. I generella ordalag nämndes,
oavsett befattningskategori, att man ser förändringar över tid såsom t ex att
arbetsformerna ständigt utvecklas och att det är en ständigt pågående process.
De intervjuade tyckte också att det var väldigt positivt att man hållit fast vid
samma procedur och vidareutvecklat den. Dessutom kände de att de blivit mer
medvetna om hur proceduren ser ut, vad var och en förväntas bidra med och var
man befinner sig i proceduren under arbetets gång.
Utöver detta upplevdes även skillnader jämfört med tidigare år såsom att
behovsanalyserna denna omgång uppfattades ha varit lite mer stringenta,
kortfattade och fokuserade. De intervjuade upprepade att tidsplaneringen har
förbättrats.
Prioriteringsproceduren år 2003 upplevdes av de flesta intervjuade som tydlig
(även om resultatet/beslutet kunde diskuteras), medan prioriteringsprocedurerna
åren efter (där en sammanflätning gjorts med avtalsprocesserna) inte upplevts
lika tydliga samt att det inte upplevdes ha varit samma tydlighet i de politiska
besluten om resursfördelning.
Detta exemplifierades med att det år 2003 skedde en genomlysning av all
verksamhet samtidigt i och med att alla konsekvensbeskrivningar lades bredvid
varandra och jämförelser kunde göras mellan alla områden vid samma tillfälle.
Senare år har inte samma analyser gjorts för alla områden parallellt, utan ett
mindre antal områden har belysts varje omgång.
4.4.1 Politikernas upplevelser
Politikernas intryck var att styrprocessen har fått en större påverkan på den
politiska organisationen, t ex för de politiska beredningarna, samt att de under
den senaste omgången diskuterade på ett mer allmänt plan och att
verksamheterna var mer delaktiga jämfört med tidigare; särskilt jämfört med den
första omgången då det var större fokus på rangordningslistor och politikerna
gick in och tog ställning till enskilda saker. Numera görs en behovsanalys som
är relativt strukturerad och där man försöker integrera synpunkter från både
verksamheterna och tjänstemännen, men också från brukare i form av patienter
och anhöriga. Detta, upplevde politiker, ger en djupare kunskap om ett område
än man fått tidigare år. En utvecklingstendens som också påtalades var att fokus
har flyttats från att arbeta nästan enbart med sjukdomsgrupper till istället olika
behovsgrupper (ex barn och ungdomars behov av hälso- och sjukvård).
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En annan utveckling som nämndes var att man nu kraftsamlar kring färre
delar/områden, jämfört med tidigare då arbetet innefattade alla
sjukdomsområden. Dels görs detta för att det ska vara lättare för politiker att
påverka, men också för att det ska vara mer görligt för verksamheterna som ska
verkställa besluten. Prioriteringsarbetet har gått från att politikerna fattade beslut
på detaljnivå vid den första processen 2003 till att utifrån bättre underlag
inklusive utvecklade rangordningslistor mer handla om var nya ekonomiska
resurser ska läggas, slog en politiker fast. Något som saknades i beslutet under
2006 var en tydlig distinktion, som man menade fanns år 2005, mellan vad som
måste göras i sjukvårdsverksamheterna men utan resurstillskott och mellan vad
som kan bli föremål för en ny satsning, ansåg en politiker.
Politiker menade att de också har lärt sig att om de vill få prioriteringsarbetet att
fungera så är det viktigt att det är tydligt vad som är politikernas uppdrag och
vad som är verksamheternas uppdrag. Verksamheterna måste veta vad som är
deras uppgift; att de lämnar in ett gott underlag och att de förstår vad politiker
ska använda materialet till. De beslut om utbudsbegränsningar som fattades
2003 upplevdes ha gett en signal till verksamheterna att det arbete som är lagt på
dem att göra är väldigt viktigt och att det är viktigt att det görs seriöst. En
uppfattning var att prioriteringsprocessen har tvingat verksamhetsföreträdare
från olika områden och olika professioner att tala med varandra, vilket
uppfattades som värdefullt, då de tillsammans kan komma överens om vad som
är ”den goda vården” och vad som bör vara högt prioriterat. En politiker menade
att det innebär att frågan har blivit en verksamhetsangelägenhet snarare än en
politikerfråga där de själva faktiskt kan bestämma: ”de kan inte bolla över till
oss när de är oeniga, för vi tar inte emot det längre” (citat politiker).
Politikerna, oavsett position, ansåg att arbetsprocessen har blivit mer tydlig så
till vida att de bättre vet när i tiden olika steg ska inträffa. Utifrån partiuppdraget
har det därmed blivit lättare att involvera de egna partikamraterna på ett helt
annat sätt än tidigare, i och med att det varit möjligt att t ex planera in
gruppmöten och få övriga fullmäktigeledamöter delaktiga, menade en politiker:
”Jag känner att när jag fullföljer mitt uppdrag i HSN så talar jag inte bara för
mig själv utan jag pratar faktiskt för min grupp och det tycker jag är en väldig
tillgång” (citat politiker).
Politiker tyckte också att de själva har blivit duktigare på att formulera mål och
på att fokusera, vilket innebär att man samtidigt utvecklar förmågan att ha en
politisk roll, ”att se den, göra den och att känna sitt ansvar i relation till
verksamhets- och tjänstemannaansvaret” (citat politiker). Vidare ansåg de att
arbetet numera har snabbats upp genom att de tidigare i arbetsprocessen hittade
de punkter där de ansåg sig behöva mer kunskap. I och med att tjänstemännens
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roll utvecklats till att förbereda beslutsunderlagen bättre än tidigare så
underlättar det även politikernas arbete.
En politiker (placerad i HSN) upplevde att förtroendevalda som inte sitter med i
HSN fortfarande har svårt att förstå hur prioriteringsarbetet går till och kanske
också värjer sig lite för att engagera sig i arbetet med prioriteringar, som delvis
kanske har fått en negativ klang och blivit för mycket förknippat med
utbudsbegränsningar och ransoneringar.
4.4.2 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas upplevelser
Tjänstemännen upplevde en större delaktighet denna omgång jämfört med
tidigare år. Delaktigheten har, menade de, bl a bestått i att påverka
vårdverksamheterna så att de på sina rangordningslistor försöker fånga hela
vårdprocessen för patienterna, d v s att inte de ska glömma bort att förutom
diagnostisering, behandling och medicinska åtgärder även inkludera
omvårdnadsinsatser, rehabilitering, palliativ vård samt det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. De ansåg också att de blivit bättre på sitt eget arbete tack
vare att andra har blivit bättre på sina uppgifter, d v s motsvarande värdering
som politikerna gjorde. Kommentarer gavs också om att det inte var några större
förändringar av arbetet denna omgång och att arbetet har fungerat på ett likartat
sätt efter den första omgången år 2003.
De medicinska rådgivarna upplevde att deras arbete har förändrats jämfört med
den första omgången 2003. Rådgivarna berättade att förutom de själva fanns vid
prioriteringsarbetets start personer som var s k ”medicinskt sakkunniga”. Dessa
var sakkunniga inom de olika medicinska programområden som fanns i
landstinget sedan tidigare; ett femtontal sjukdomsområden som täckte ca 80
procent av sjukvården. Inom dessa områden hade en rangordning skett av
verksamheten, vilken utgjorde en grund vid 2003 års arbete med att ta fram
rangordningslistor.
Vid den första omgången 2003 var det rådgivarna som gick igenom
verksamheternas inlämnade underlag och tittade på behov, gruppens storlek,
evidens och kostnadseffektivitet samt presenterade dessa fakta för politiker och
verksamhetsföreträdare vid möten. Vid 2006 års arbete gjorde rådgivarna dessa
bedömningar (främst tittade de på patientgruppernas storlek, om det fanns
otillfredsställda vårdbehov, s k ”gap”, inom något område och om det fanns
ojämlikheter över länet).
På senare år har prioriteringsarbetet även byggt på särskilda behovsanalyser
inom vissa utvalda områden. Något som medicinska rådgivare påtalade som
både problematiskt - men ändå nödvändigt - var att det är politikerna som väljer
ut inom vilka områden behovsanalyser ska göras. Det upplevdes mycket oklart
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på vilka grunder dessa urval görs. De menade att man kan se en viss styrning
mot att de områden som valts ut för analys blir de områden som sedan uppfattas
som viktiga när beslut ska tas, i förhållande till den övergripande basverksamhet
som sjukvårdsverksamheterna ständigt ägnar sig åt. Det upplevdes m a o viktigt
vilka val politikerna gör när de väljer ut områden för behovsanalyser, eftersom
det i praktiken sedan är de områden som blir föremål för uppdrag. Rådgivarna
var inte med i denna urvalsprocess - som de menade är en första prioritering och
en mycket viktig sådan. Detta uppgavs ha diskuterats i den administrativa
gruppen. Tjänstemännen ansvarade för behovsanalysernas genomförande och
presenterade sedan fakta för politiker och verksamhetsföreträdare. Tidigare år
ställdes alla områden i relation till varandra men nu belystes istället lite smalare
utvalda områden utifrån planen att några områden ska belysas varje år i ett
rullande schema om ca tre år. Denna omgång var även chefsläkarna vid
landstinget involverade i processen för att ge synpunkter på
patientsäkerhetsaspekter och kvalitetsanalyser.
Rådgivarna upplevde att de hade en mycket större - och viktigare - roll i tidigare
omgångar och förklarade det med att det inte varit samma heta debatt kring
prioriteringar under senare år samt att en del sjukvårdspolitiska frågor lösts på
annat sätt. Det medicinska stödet har därför inte efterfrågats på samma sätt som
tidigare, menade de. ”Tidigare har vi blivit ombedda att ha stor närvaro men nu
blev vi i princip ombedda att inte ha så stor närvaro i de politiska
diskussionerna” (citat medicinsk rådgivare). Upplevelsen var också att det inte
funnits samma tydliga struktur för arbetet på senare år och att arbetet har blivit
otydligare.
4.4.3 Verksamhetsföreträdarnas upplevelser
Centrumcheferna värderade att de gjorde sin största arbetsinsats inför den första
omgången 2003 med att upprätta rangordningslistor, och att deras arbete de
senare åren till största delen bestått av korrigeringar och kvalitetsförbättringar av
dessa samt att föra in nyheter på önskad plats i listan. En annan anledning till att
arbetet inte upplevdes vara lika omfattande under senare år var att det främst
berörde begränsade områden samt att de uppfattade att den politiska ambitionen
varit att inte fatta alltför detaljerade beslut.
4.4.4 Aktörernas förväntningar
Politikerna, oavsett position, ansåg att årets prioriteringsarbete i stort sett
motsvarade de förväntningar de haft innan start. En politiker påtalade att det
generellt upplevs som ett svårt arbete men att de genom åren sett att de kommit
en bra bit på väg. Samme politiker konstaterade att Landstinget i Östergötland
gör någonting som de inte har någon mall för och det finns dessutom få andra
landsting att hämta goda exempel från: ”När man vill utveckla någonting så
måste man ge sig på det och man måste också kunna ompröva och se vad var
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det som blev bra förra gången och vad var det som blev mindre bra, och så
jobbar man vidare på det.” (citat politiker i HSN). Diskussionen nationellt kring
prioriteringar upplevdes också av en politiker ”ha fått ett lyft” på senare tid.
Tjänstemännen uppgav att de inte haft några särskilda förväntningar annat än att
arbetet denna gång skulle bli lite bättre än förra omgången. Något som en
tjänsteman saknade var mätmetoder för uppföljning av arbetet och förtydligade
att det finns gott om s k ”gamla uppföljningsmått”, såsom t ex antal vårdplatser,
men att dessa inte säger någonting om hur behoven ser ut och inte heller kan
kopplas till de behovsanalyser som görs.
De medicinska rådgivarna gav uttryck för att arbetet förlöpt ungefär som de
förväntat sig, d v s att 2006 blev vad de uppfattar ett ”mellanår i
prioriteringsarbetet”, d v s att inga stora beslut om utbudsbegränsningar fattades.
Detta berodde, enligt rådgivarna, på att landstingets ekonomi var bättre än
tidigare år och att det fanns en mindre politisk vilja att sticka ut hakan och en
avsikt att inte fatta några stora beslut. De åtagandebeskrivningar som
verksamheterna lämnade in bedömdes vara av högre kvalitet än tidigare år, men
upplevelsen var att det antagligen går att förbättra dem ytterligare.
Centrumcheferna reflekterade i detta sammanhang kring det politiska beslutet:
”Förväntningen var att man hoppades kunna få en ökad förståelse för
resursbehov inom vissa områden och jag tycker också att i viss mån fick vi det.”
(citat centrumchef). En annan centrumchef upplevde att de fick gehör för
satsningar inom områden som de ansåg varit väldigt eftersatta, men att de
samtidigt inte fick gehör i tillräcklig omfattning.
4.4.5 Aktörernas möjligheter att föra fram synpunkter
Både politiker som varit direkt involverade i prioriteringsarbetet och de som inte
deltagit aktivt tyckte att det varit lätt att föra fram eventuella åsikter och att det
genomgående varit en öppen dialog och ett välkomnande klimat för hur man ska
göra ändringar och förbättringar av prioriteringsproceduren. En politiker (inte
placerad i HSN) menade att arbetet har utvecklats från att från början ha
engagerat en ganska liten grupp som arbetade med frågan till att numera
involvera fler: ”Jag kan inte skylla på att jag inte haft informationen eller varit
med.” (citat politiker).
Tjänstemännen såg det inte som sin roll att påverka och föra fram egna
synpunkter i arbetet. Sådana möjligheter ansåg sig däremot de medicinska
rådgivarna ha haft. Likaså upplevde centrumcheferna att de haft möjlighet att
föra fram sina synpunkter via olika kanaler. En av dem ansåg också att utifrån
att de i sin roll har till uppgift att tänka strategiskt så har arbetssättet medfört att
det är lättare för dem att föra en argumentation både inom det egna landstinget
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men även nationellt (t ex kring utredningar om var och hur rikssjukvård ska
bedrivas).

4.5 Reflektioner över Hälso- och sjukvårdsnämndens målsättningar
4.5.1 Politikernas reflektioner
Huruvida politikerna i HSN överhuvudtaget diskuterat sina målsättningar för
årets prioriteringsprocess eller inte är oklart utifrån intervjuerna. Å ena sidan
berättade politiker att presidierna i HSN och beredningarna hade ett
målseminarie i januari där alla partier deltog för att politiskt arbeta med
måldiskussioner utifrån de områden som var föremål för behovsanalyser. Å
andra sidan beskrev politiker det motsatta; att ingen omfattande diskussion om
målen fördes i HSN vid denna omgångs start.
Att formulera mål är något som politikerna upplevde vara besvärligt. En
reflektion var att det är lätt att målen hamnar på en alldeles för
verksamhetsinriktad nivå eller tvärt om på en så övergripande nivå att de inte
säger någonting. En annan reflektion var att politiker numera har en djupare
insikt om att de bör formulera politiska mål som är styrande utan att vara
detaljstyrande på verksamhetsnivå. En politiker berättade att de numera dels
fokuserar mer på behovsanalysen, dels väljer ut några få områden då de har
förstått att de inte kan ha för många mål att arbeta kring.
En uppfattning bland politiker var att prioriteringsomgången 2006 var en
”förenklad” version i jämförelse med omgången 2005; detta beroende på
stundande val. En förändring som har tillkommit under åren uppfattades vara att
prioriteringar från början till största delen handlade om ransonering, medan det
idag handlar mer om tilldelning av resurser och förändrade arbetssätt.
4.5.2 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas reflektioner
Tjänstemännens bild av HSN:s målsättningar var att politikerna var angelägna
om att det skulle finnas uppdaterade rangordningslistor för alla
sjukdomsgrupper, då de ansågs viktiga i den styrprocess de valt att arbeta med,
likaså att uppdraget till verksamheterna skulle vara tydligt. Den uppsatta
ambitionen denna omgång var att alla sjukvårdsverksamheter skulle leverera en
uppdaterad rangordningslista. De som inte haft någon skulle upprätta en och de
som hade en sedan tidigare skulle uppdatera den och göra den lite bredare och
lite bättre. Det uppdraget hade alla verksamheter att arbeta med under våren
2006. Styrprocessen ansågs av tjänstemän ha varit öppen och tillgänglig för alla.
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Generellt sett uppfattades den politiska förankringen bra av tjänstemännen: ”Det
är ett gott betyg att en ny majoritet har köpt konceptet och kommer att arbeta på
samma sätt … det kan vara så att en del är emot begrepp och tycker att
prioriteringsarbetet ska benämnas på annat sätt men själva arbetsformen i sig
är förankrad.”(citat tjänsteman).
När de medicinska rådgivarna redovisade sina intryck av HSN:s målsättningar
var det första som nämndes att år 2003 var politikerna väldigt modiga och
beredda att fatta beslut som var kontroversiella och kanske svåra att alltid få
befolkningen att förstå. Denna gång uppfattade de dock att det fanns ett dolt
budskap bland politiker att inte fatta några impopulära beslut under 2006 i och
med att det var ett valår. Därmed fanns det ett ganska litet utrymme för större
förändringar denna omgång, menade de. ”Det som upplevs som negativt av
befolkningen ska man varken besluta om eller diskutera kring” (citat rådgivare).
Hälso- och sjukvårdsnämndens mål med processen och vad man vill uppnå
upplevdes av rådgivarna dock inte ha förändrats över tiden, däremot att
detaljfrågorna har varierat mellan åren.
4.5.3 Centrumchefernas reflektioner
”Jag vet inte om jag uppfattade att det var så annorlunda instruktioner
egentligen utan det var kanske mer en fråga om att jag begrep vad dom
menade” (citat centrumchef), illustrerar en centrumchefs tankar. Årets mål av
HSN uppfattades ha varit att höja kvalitén på rangordningslistorna och föra in
eventuella nya metoder samt att arbeta med konsekvensbeskrivningarna.
Bland centrumchefer fanns åsikten att politikerna i HSN i allt högre grad förstår
hur komplext prioriteringsarbetet är och att de denna gång ville fokusera mer på
vad verksamheterna ska göra snarare än vad de inte ska göra, samt att
politikerna ville göra en förenkling och inte ha onödig detaljeringsgrad i avtalen.
Att politikerna verkade vilja fokusera mer på övergripande frågor snarare än
detaljfrågor var något centrumchefer ansåg vara bra. Samtidigt var
uppfattningen att politikerna signalerat att de vill fortsätta med arbetssättet att
göra behovsanalyser inom ett antal områden i taget, de viktigaste
huvudområdena eller diagnosområdena.

4.6 Prioriteringsprocedur vid minskade resurser kontra
resurstillskott
Prioriteringar förknippas ofta – generellt i medierna och kanske även i många
människors tankevärld – med minskade resurser och begränsningar i
vårdutbudet. Sedan Landstinget i Östergötland började arbeta utifrån en uppsatt
prioriteringsprocedur, år 2003, har de dock stått inför både situationer av
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minskade resurser respektive tillskott i resurser att fördela till
sjukvårdverksamheterna.
Flertalet ansåg att det närmast var en självklarhet att en prioriteringsprocedur
ska kunna användas för bägge ändamålen och att samma bevekelsegrunder styr
båda typerna av beslut. ”Det är ju minst lika viktigt att vi vet att dom pengar vi
fördelar, som är ett tillskott, att dom hamnar på rätt ställe (…) och att vi har
politiskt tydliga tankar om vad det här ska leda till, varför vi lägger resurserna
här.” (citat politiker). En politiker uttalade att eftersom de har ansvar för att
hälso- och sjukvårdslagen följs så är det viktigt att de har en ändamålsenlig
procedur för beslut om prioriteringar. Många av de intervjuade ansåg dock att
konsekvensbeskrivningarna måste vara tydligare när besluten handlar om att ta
bort resurser än att skjuta till. Även om det finns mycket pengar att fördela
måste det finnas en metodik som säkerställer att så mycket som möjligt går till
områden där det råder stora brister i förhållande till vad som anses önskvärt,
anser flera. ”Även om man en period har gott om pengar är det fortfarande
etiskt oförsvarbart att ge mer pengar till några som har mindre behov än
andra.” (citat centrumchef).
Flera återgav att det upplevdes lättare att fördela nya resurser än att minska
befintliga resurser: ”I sina grunder måste processen och proceduren se likadan
ut, det är ändå samma moment som måste göras. Det är något mindre
smärtsamt när man gör ett tillskott.” (citat tjänsteman).
En centrumchef ansåg att det finns en tradition att områden som har starka
företrädare och starka patientföreningar alltid har haft lättare att få resurser. Då
svaga patientgrupper har svårare att formulera sig och inte kan föra
mediekampanjer har de alltid svårare att få resurser, menade denne. Detta är
politikerna i Östergötland dock medvetna om och de har på ett sätt som är unikt
i Sverige försökt hitta metoder för att styra på annat sätt, konstaterade denne.

4.7 Omprövning av tidigare beslut
Att en omprövning av tidigare fattade beslut ska kunna göras sågs som en
självklarhet av alla parter. Däremot divergerade uppfattningarna om det i
landstinget fanns en gängse rutin för detta och om den i så fall efterlevdes.
Politikerna ansåg samfällt att möjligheterna till omprövning alltid ska finnas,
men konstaterade att ingen strukturerad diskussion förts om omprövning under
2006 års process. Däremot påpekade flera att önskemål om omprövning troligen
ändå kan komma upp till politisk diskussion i samband med diskussionen kring
de åtagandebeskrivningar som sjukvårdsverksamheterna lämnar in som svar på
politikernas uppdragsbeskrivningar. Det sistnämnda nämndes även från
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centrumchefernas håll. Centrumcheferna uppgav att de fört fram önskemål om
omprövning (dock oklart exakt på vilket sätt). En centrumchef upplevde att ju
duktigare de blir på processen, desto större möjligheter ger den att protestera
mot beslut på ett klokt sätt. Specifika önskemål om omprövning av beslut har
också framförs direkt till hälso- och sjukvårdsdirektören, berättade en
centrumchef.

4.8 Våra summeringar
Vi fann att prioriteringsproceduren i sin grund har legat fast i ett antal år men att
finjusteringar gjorts utifrån diskussioner kring t ex tidplanen. Direktiven,
inklusive tidplanen och rollfördelningen, uppfattades ha blivit tydligare år för år.
Positivt upplevdes att det fanns mer inplanerad tid år 2006 än tidigare år för
bearbetning av beslutsunderlagen. Processen upplevdes också vara en tydligare
del av landstingets styrprocess år 2006 än tidigare. En farhåga sågs dock i att
arbetets utveckling skulle stanna upp i och med det politiska majoritetsskiftet
2006.
En brist i direktiven, eller i följsamheten av dem, visade sig genom att vissa
sjukvårdsverksamheter inte besvarat frågor på avsett sätt. En svårighet
upplevdes i att beskriva att rangordningslistor gäller på gruppnivå samtidigt som
det ska framgå att hänsyn får tas till individuella behov.
Ansvaret för att tillse att varje sjukdomsområde har en aktuell rangordningslista
för sin verksamhet har övergått från personer ansvariga för det medicinska
programarbetet till centrumchefer. Dessa i sin tur har sedan vanligtvis delegerat
arbetet vidare till en eller flera andra personer som skapat en arbetsgrupp. Med
tiden har andra yrkesgrupper än läkare i ökande utsträckning deltagit i arbetet.
Arbetet involverar numera fler politiker än tidigare då endast en mindre grupp
arbetade med detta. Det är oklart om politikerna i HSN diskuterat målsättningen
med 2006 års prioriteringsarbete eller inte. Att hitta rätt nivå på politiska
målformuleringar ansågs svårt. Uppfattningarna om HSN:s målsättningar var att
HSN år 2003 varit modig och beredda att fatta kontroversiella beslut, men att det
2006 fanns ett outtalat mål att inte fatta några impopulära beslut p g a att det var
ett valår.
Utifrån en klar arbetsfördelning har det varit ett samarbete mellan tjänstemän
och rådgivare under processen, där tjänstemännen ansvarade för arbetet med
behovsanalyser och rådgivarna (med hjälp av chefsläkare) ansvarade för
granskning av åtagandebeskrivningar, rangordningslistor och
konsekvensbeskrivningar, samt förde en dialog kring dessa med
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verksamhetsföreträdarna. Alla befattningskategorier upplevde att det varit lätt att
föra fram sina åsikter.
Endast vissa dokument var offentligt tillgängliga för allmänheten, medan andra
enbart var tillgängliga internt. En fråga för framtiden är i vilket skede det ska
råda öppenhet och vad processen kan vinna på detta. Öppenheten i sig sågs som
positiv, men problem spås om underlagen håller en allt för låg kvalitet eller inte
kan förstås av allmänheten.
Oppositionen upplevde som problematiskt att de formellt inte fått ta del av
verksamheternas åtagandebeskrivningar, men ändå hade tillgång till materialet i
andra politiska organ, vilket ledde till oklarheter i hur materialet kunde nyttjas.
En diskussion som förts bland politiker i samband med 2006 års arbete var om
det även finns andra vägar än tillskott av resurser för verksamheterna att utföra
sitt åtagande; såsom t ex att förändra arbetssätt, utveckla vårdprocessprogram
eller samverka med andra. Hur man kan resonera kring medborgarnas eget
ansvar för att utföra eller bekosta vård samt stärka de egna resurserna
diskuterades också av politiker. En förändring över tiden är att man gått från
beslut om ransonering till beslut om resurstilldelning och förändrade arbetssätt.
Fokus har över åren flyttats från att utgå från sjukdomsgrupper till att istället
utgå från behovsgrupper, liksom det varit en kraftsamling kring färre delar än
tidigare då alla sjukdomsområden innefattades. Något som upplevdes behöver
ses över är på vilka grunder områden som politikerna väljer ut för särskilda
behovsanalyser selekteras. Det upplevdes finnas en risk i att de områden som
valts ut gynnas av politiker då de ska fatta beslut om resursfördelning.
De flesta vi intervjuat anser att landstinget bör arbeta efter samma
prioriteringsprocedur när de står inför en situation av minskade resurser som vid
tillskott, men flera menade att konsekvensbeskrivningarna bör vara tydligare för
vad beslut om minskade resurser kan komma att innebära. Det är oklart om det i
landstinget finns en rutin för omprövning av tidigare beslut om
ransonering/resurstillskott eller inte.
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5. FÖRANKRING I OLIKA GRUPPER
En viktig fråga när det gäller öppna prioriteringar handlar om förankring av
grunderna för arbetet och bakomliggande idéer. Om arbetet med öppna
prioriteringar inte är förankrat internt inom hälso- och sjukvårdens organisation
och om medborgarnas förståelse är bristfällig finns risk för interna slitningar
mellan politikerna (med olika partitillhörigheter), tjänstemännen och
sjukvårdsverksamheterna (med olika expertområden). Förståelsen för hur arbetet
med öppna prioriteringar i landstinget går till är även viktig bland medborgarna,
annars är risken stor att tilltron till hälso- och sjukvårdssystemet minskar bland
medborgare, patienter och brukare. Då hälso- och sjukvården är en stor och
komplex organisation är alla typer av förankring komplicerad. Vi ansåg det
därför intressant att studera hur uppfattningarna om förankring och förståelse var
bland de intervjuade, både förankring inom organisationen bland de olika
interna nivåerna samt förståelsen hos medborgare, patienter och brukare.

5.1 Förankring på olika politiska nivåer
Att stärka den politiska förankringen kan tänkas ske på olika sätt. Det kan
exempelvis ske genom diskussioner inom partier, mellan partier och mellan
olika politiska aktörer såsom HSN, landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige. Enligt de intervjuade förekom dialog och diskussion på
de olika nivåerna och mellan de olika aktörerna, men den samstämmiga
uppfattningen var att den ändå är bristfällig. Den politiska förankringen
uppfattades dock kunna stärkas genom att förbättra dialogen - både genom att
starta nya dialogformer och genom att förbättra formen för dialogen. Ett annat
sätt uppfattades vara genom utbildning och stöd för att samtliga politiker, och
speciellt nya politiker, kan känna sig trygga i prioriteringsarbetet och
”prioriteringstänket” (som många intervjuade valde att kalla det): ”Ibland blir
det ju så att man tänker prioritering samma sak som ransonering, vi vill ju ha en
mycket mer nyanserad bild att prioritering är att sätta något före, man behöver
ha en procedur kring det och att alla förtroendevalda ska känna sig trygga med
det och delaktiga i det.”(citat politiker).
5.1.1 Hur uppfattade politikerna förankringen i det egna partiet och i
koalitionen?
Förankringen inom det egna partiet uppfattades av de intervjuade politikerna
som relativt god och att partimedlemmarna var relativt eniga i frågan om
prioriteringar. Någon politiker menade att prioriteringar främst har diskuterats
bland dem i partiet som är engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på
förankring i det egna partiet var att prioriteringar finns med i det hälso- och
sjukvårdspolitiska programmet. Ett annat exempel var att man har haft täta
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gruppmöten där prioriteringar och beslut har diskuterats. Däremot fanns
uppfattningar om att prioriteringar inte tagits upp direkt med partimedlemmar i
Östergötland eftersom prioriteringar uppfattas som ett relativt specifikt område.
En politiker menade att diskussion om prioriteringar har funnits i de fyra
allianspartierna sedan några år tillbaka men i samband med maktskiftet 2006 då
nya politiker tillträdde uppfattade politikern att denna måste aktualiseras på nytt.
Maktskiftet och bordlagda beslutsärendena uppfattades ha inneburit att partierna
har haft mindre tid till att fokusera på innehåll - fokus har istället varit på
organisationen kring och tillvägagångssätt vid beslutsprocessen. Politikern
menade att man bör föra en diskussion inom och mellan partierna för att bli
överens om tillvägagångssätt vid prioriteringar. Något som också kan innebära
att man kommer fram till andra slutsatser och andra beslut.
En politiker tog upp att processen är lätt att förstå när man är inne i den, men
inte alltid lätt att förklara eftersom processen är ganska lång: ”Ibland kan det
vara svårt att få engagemang och intresse eftersom det [beslut] som tas idag är
något som kommer att hända om två år och inte året därpå. De flesta är mer
intresserade av problem som finns idag och mindre intresserad om vad som
finns imorgon. Det innebär att det kräver mycket att försöka förankra det inom
sitt parti och också ut mot medborgarna. Och som det såg ut i år då det var ett
valår så fanns det inte så stort utrymme för det.”(citat politiker).
5.1.2 Hur uppfattade politikerna förankringen mellan HSN och
landstingsstyrelsen?
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppfattades vara den aktör som mest har
diskuterat prioriteringsfrågor, landstingsstyrelsen uppfattades inte ha haft samma
anledning till diskussion. Dialog mellan HSN och landstingsstyrelsen om
prioriteringar uppfattades däremot som viktig. En politiker menade att
kommunikationen kring hur landstingsstyrelsen ska tolka HSN:s
resursfördelningsbeslut utifrån en prioritering inte har fungerat väl. Exempelvis
uppfattades HSN ha fått dålig information om hur verksamheterna har klarat sig
med de resurser de blivit tilldelade (information som bara uppgavs gå till
landstingsstyrelsen och inte till HSN). Problem kan uppstå om det sedan visar
sig att något centrum inte har klarat sina uppdrag med de resurser de har blivit
tilldelade eller går med underskott, menade densamme. Det ansågs därför finnas
ett behov av att utveckla dialogen mellan HSN och landstingsstyrelsen. Ett
arbetssätt som bättre kan tillgodose dialogen mellan HSN och
landstingsstyrelsen uppgavs vara under utveckling. En politiker menade att man
har försökt få till stånd detta bl a genom gemensamma seminarier där både HSN
och landstingsstyrelsen och dess beredningar träffas och diskuterar. Tillförsikten
till dessa möten mellan HSN och landstingsstyrelsen uppfattades av de
tillfrågade som växande: ”Det är bra att veta var man har varandra samtidigt
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som det ändå bör finnas en nödvändig och bra ansvarsfördelning. Genom
mötena fås kunskapsunderlag från båda hållen.”(citat politiker).
5.1.3 Hur uppfattade politikerna förankringen mellan HSN och
landstingsfullmäktige?
Förankringen mellan HSN och landstingsfullmäktige uppfattades viktig då
landstingsfullmäktige fastställer visioner, mål, budget och ramarna för HSN. En
uppfattning var att HSN därför måste ha god kännedom om vad som har
beslutats i fullmäktige, också för att säkerställa att uppdragen är tydliga. Dock
påpekades också att det är viktigt att ha respekt för varandras roller, där
landstingsfullmäktige har en mer övergripande roll och HSN en mer
verkställande roll. En bra dialog uppfattades även som en förutsättning för en
fortsatt bra dialog mot medborgarna: ”Det gäller att alla politiker, och inte bara
HSN, är med i prioriteringsdiskussionen. Det har även att göra med att
landstingsfullmäktige har en roll att delta i medborgardialog och diskussion om
prioriteringar.” (citat politiker).
En återkommande uppfattning var dock att det fanns glapp i dialogen mellan
HSN och landstingsfullmäktige. Ett exempel var återrapportering från HSN till
fullmäktige om hur HSN har fullföljt uppdraget från fullmäktige, där en politiker
uttryckte att de inte har hittat någon bra form: ”… sen kommer ändå enstaka
frågor upp som handlar om någonting gällande HSN: s prioriteringsbeslut och
då blir det ganska tydligt att man inte har tagit till sig den återkoppling som har
skett.” (citat politiker). Enligt politikern fanns det därför behov av att förbättra
formen för dialog mellan HSN och landstingsfullmäktige ytterligare.

5.2 Förankring hos hälso- och sjukvårdspersonalen
Vad gäller förankringen av prioriteringsprocesserna hos hälso- och
sjukvårdspersonalen upplevde samtliga intervjuade att det fanns stora brister.
5.2.1 Politikernas uppfattning
En uppfattning var att det generellt är svårt att föra ut politiska beslut och
information i organisationen, oavsett vad de gäller. Detta problem uppfattades
dock inte som nytt utan som att det alltid funnits.
Förankringen av prioriteringsprocessen uppfattades av politikerna se olika ut på
olika ställen i sjukvårdsverksamheterna, beroende på hur pass intresserad
personalen är av att arbeta med sådana frågor. Många av de intervjuade
uppfattade att prioriteringsarbetet inte fått särskilt stort genomslag och att många
i sjukvårdspersonalen knappt känner till processen. En politiker menade att det
märktes när man var ute och pratade med sjukvårdspersonal: ”… de vet att
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besluten har någon form av avtal men vad de grundar sig i, hur det fungerar och
med vilka pengar har personalen i regel ingen aning om.” (citat politiker). Att
kunskapen generellt är dålig bekräftades i en revisionsrapport9.
Kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonalen om hur resursfördelning
allmänt går till uppfattades som mycket bristfällig. Det blev tydligt exempelvis
när frågan om privata vårdgivare lyftes upp, där det blev uppenbart att det inte
fanns någon kunskap över hur sjukvården får sina resurser, vilka krav och
kriterier som fanns och vad som ligger till grund för vem som får pengar och
inte. En politiker menade att många i verksamheterna vanligen resonerar som att
det inte spelar någon roll var pengarna går då det är samma skatt i landstinget,
men när en ny aktör kommer med i bilden blir det mer ”skarpa” pengar. ”Det
finns folk som seriöst vill driva verksamheter i egen regi men som inte förstår
hur de ska få pengar till verksamheten och tror att de själva kan bestämma exakt
hur och vad de ska föra, de har inte förstått att det finns en slags grund bakom
hela ’köp och sälj’-varianten.” (citat politiker)
Vid en tillbakablick uppfattades förankringen hos sjukvårdspersonalen dock
gradvis ha blivit bättre. År 2003 var det väldigt få som var inblandade i arbetet
med rangordningslistorna, mest bara högre chefer. Uppfattningen var att tre år
senare har fler bland sjukvårdspersonalen varit involverade i arbetet med
behovsanalyser samt uppdrags- och prioriteringsarbetet. En politiker framhöll
hur viktigt det är med flera perspektiv och att flera personalkategorier är
delaktiga: ”När behovsanalysen om rehabilitering och rehabiliterande insatser
gjordes under 2005 så märks det att andra personalkategorier blev delaktiga. I
och med att ett sådant område lyfts upp blir det tydligt att ett annat tänkande, en
annan kunskap, också behövs. Det är viktigt i hela arbetet med styrprocesserna
att lyfta upp patientens behov hela vägen och inte bara fokusera på insatsen som
görs rent medicinskt.” (citat politiker). Det uppfattades mycket viktigt att
fortsätta arbetet med att förankra prioriteringsprocessen internt i organisationen,
annars ses en risk för att processens legitimitet försvagas.
Bland politikerna var det ingen som kände till om det fanns någon plan för hur
man ska stärka förståelsen för prioriteringar bland sjukvårdspersonalen. Behovet
av en sådan förankring uppgavs dock ha diskuterats då och då. Ansvaret för att
förankra prioriteringsarbetet bland verksamheterna uppfattades av politikerna
ligga hos verksamhetsföreträdarna/centrumcheferna eller avtalsslutande part. En
uppfattning var att det ingår i chefens ansvar att avtalet med alla dess delar ska
vara känt, men hur olika chefer utför en uppgiften är okänt och antas variera.

9

Avser Ogensjö m fl 2006.
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Samtidigt menade en politiker att de inte ska behöva ”skriva cheferna på näsan”
angående hur prioriteringarna exakt ska gå till – det bör vara chefernas ansvar
att utföra dessa. En uppfattning var att det finns behov av processtöd till
verksamheterna för att t ex deras åtagandebeskrivningar ska hålla en jämnare
kvalitet sinsemellan. Behovet uppfattades som tydligt då beskrivningarna kan
variera mycket och ha mycket olika kvaliteter, t ex kan en beskrivning var 1½
sida och en annan 15-20 sidor lång. En politiker menade att det således finns ett
behov av processtöd till verksamhetsföreträdarna så att de ska kunna levererar
något som senare lättare kan användas av politikerna.
Politikerna uttryckte dock förståelse för varför det är på detta sätt:
”… fortfarande önskar man att det var många fler men samtidigt får man förstå
att när man är personal ute i sjukvården så har man mycket att göra helt enkelt
och att hitta tider för den här typen av samtal och delaktighet är inte alltid så
lätt” (citat politiker).
5.2.2 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas uppfattning
En generell uppfattning i denna sammanslagna befattningsgrupp var att
förankringen av prioriteringsarbetet hos sjukvårdspersonalen är svag och
förankringsarbetet sågs också som en svår uppgift. Prioriteringsprocessen kunde
uppfattas vara förankrad eftersom sjukvårdspersonalen är med i arbetet med
underlag och/eller behovsanalys. Bland personal som ej deltar i det arbetet
uppfattades det finnas brister i förankringen.
Bristen på förankring märktes genom att vårdpersonal inte alltid förstod de
politiska besluten: ”Det här handlar ju om hur man kommer fram till ett
politiskt beslut på väldigt hög nivå i organisationen. Vi skulle behöva lägga ner
mycket mer arbete på att förklara de här sammanhangen. Jag tycker att det är
chefer på ganska hög nivå som ger uttryck för att inte förstå rollfördelningen
mellan politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga, generellt. Vi skulle
behöva ha en lärobok om hur landstinget är tänkt att styras i lagen. Det vet
människor i väldigt varierande omfattning, och en del har väldigt lite pejling på
detta. ”(citat tjänsteman/rådgivare).
En annan uppfattning var att sjukvårdspersonalen kunde ha svårt att förstå
många politiska beslut om resursfördelning, då frågor som de själva upplevt som
viktiga och mer problematiska i den medicinska produktionen inte har stämt
överens med de beslut som sedan fattas. De upplevde att politiker och högre
tjänstemän hade undvikit de viktiga frågorna.
Uppfattningen om aktiviteter för att förbättra förankringen beskrevs lite olika.
En uppfattning var att aktiviteter förekommit i och med att prioriteringsarbetet
är integrerat med den årliga proceduren att göra analyser, uppdrag och
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åtaganden. På så sätt blir sjukvårdspersonalen mer medveten om att det här är en
kontinuerlig process och landstingets sätt att arbeta, menade man. En annan
uppfattning var att det inte funnits några direkt riktade aktiviteter tidigare, ”mest
bara öppna möten”. En stor insats för att all personal i landstinget ska få ökad
förståelse för prioriteringsarbetet, och t ex för att klargöra den vanligt
förekommande missuppfattningen att alla typer av beslut fattas politiskt, skulle
behövas, menade tjänstemän/rådgivare. ”Att frågor som bestäms, ofta redan på
klinik- och centrumchefnivå, lever de [sjukvårdspersonalen] i föreställningen att
politiker fattat beslut om detta. Och riktar sin kritik mot politiken istället för den
som är verksamhetsansvarig.” (citat tjänsteman/rådgivare).
Generellt sett uppfattade tjänstemännen och de medicinska rådgivarna att det
fortfarande är väldigt svårt att få medicinska professioner att ”tänka utanför sin
egen enhet”, det är något man uppfattar gäller bland samtliga (läkare,
sjuksköterskor m fl yrkesgrupper).
5.2.3 Centrumchefernas uppfattning
Samtliga intervjuade centrumchefer menade att förankringen generellt sett är låg
hos sjukvårdspersonalen men att den också kan variera inom olika områden. Det
fanns en uppfattning om att sjukvårdspersonalen fortfarande är okunnig om det
nya sättet att göra prioriteringar: många tänker utifrån sitt traditionella
perspektiv, sin enhet, sin organisation, sin patientgrupp, sina patienter etc och
många i verksamheterna vet inte vad en rangordningslista är. Samtidigt
uppfattades förståelsen för prioriteringsarbetet ha blivit större över tiden. Fler
förstår de olika delarna av arbetet och att man faktiskt måste beskriva någon
form av behov och konsekvenser då pengar inte bara ges till en organisation
utan till en patientgrupp eller till ett speciellt behov, menade man.
Det fanns olika uppfattning om engagemanget kring prioriteringsarbetet och
rangordningslistor. En uppfattning som alla tog upp var att delaktigheten har
blivit större vid varje omgång. En centrumchef uppfattade däremot att det var ett
större engagemang precis i början, när de första rangordningslistorna togs fram,
då delaktighet krävdes på ett annat sätt för att få fram rimliga listor. De senare
omgångarna har inte samma breda satsningar gjorts, utan listor och
beskrivningar kom att bli mer av ett ledningsverktyg.
Uppgiften att förankra prioriteringsarbetet uppfattades som en svår del i
prioriteringsprocessen. Det fanns uppfattningar om att det möjligen kan vara
olika svårt med förankring beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Tidigare
skulle även prioriteringsarbetet göras under sommaren, vilken innebar att
processen var än svårare att förankra.
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En centrumchef gav exempel på att de egna rutinerna för hur de jobbar har
ändrats, så att medarbetarna nu får lämna in synpunkter som skrivs ihop till en
text av en grupp medarbetare. Det har gjort arbetet mer hanterbart, menade
denne.
En uppfattning var att det inte finns några aktiviteter ute i ”vardagsverkligheten”
och att medarbetarna inte tänker på prioriteringar utanför det specifika arbetet
med att ta fram beslutsunderlagen. En annan motsatt uppfattning var att det har
funnits aktiviteter och att prioriteringsarbetet har vävs in i andra aktiviteter. En
centrumchef exemplifierade med att efter semestern varje år finns en dag, en
uppstart, där bland annat prioriteringsarbetet vävs in, något som sågs som viktigt
och som även kan utökas. Det fanns också en uppfattning om att
behovsanalyserna generellt sett är ganska bra förankrade.

5.3 Förankring hos medborgarna
5.3.1 Politikernas uppfattning
Kunskapen hos medborgarna om hur resursfördelning och prioriteringar går till
uppfattades av politikerna som bristfällig. En uppfattning var att medborgarna
generellt sett inte tycks vara medvetna om att bakom ett politiskt beslut finns
många överväganden och avvägningar samt balansering av olika intressen. Det
uppfattades också som att medborgarna generellt har svårt att förstå hur
beslutsproblem försvåras p g a att sjukvården är komplex och innehåller många
delar.
Det har gjorts försök att öka kunskapen om prioriteringsarbetet där politiker har
varit ute och diskuterat med medborgare genom s k ”rådslag” och deltagit i
”medborgardialoger”. Vid politikernas direkta kontakt med medborgarna
uppfattades de dock ha en viss förståelse för att prioriteringar görs över huvud
taget:”… när man pratar lite mera om det här uppdraget vi har som politiker att
fördela resurser så är det ju många ändå som förstår att det här är ett dilemma,
det är någonting som måste lösas och många förstår ju också att politikens
uppdrag över lag är ganska svårt.”(citat politiker).
Informationen till medborgarna uppfattades generellt som bristfällig och
knapphändig. Det har getts viss information i tidningar och i artiklar på
landstingets hemsida. Artiklarna upplevs ofta ha handlat om hur mycket pengar
som går till olika grupper. En uppfattning var att det i samband med valrörelsen
varit upplyftande diskussioner om prioriteringar, t ex vikten av ett politiskt
ansvar för vilka prioriteringar som görs, att resurserna är begränsade och inte
räcker till allting och att politiker måste ha underlag för att kunna fördela
pengarna.
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Uppfattningen bland intervjuade politiker om vad resultatet varit av insatserna
riktade mot medborgarna var bl a att politikerna bör informera mer om vad
hälso- och sjukvårdens åtagande är, utifrån att medborgarna betalar skatt; d v s
varför man fördelar resurser och varför man har öppna prioriteringar, kopplat till
hälso- och sjukvårdslagen. Politikerna menade att det finns mycket mer att göra
för att väcka förståelse för syftet med prioriteringsarbetet och hur det går till,
men spår att detta förankringsarbete kommer att ta tid: ”man kan inte tro att det
här slår igenom på en kvart utan det får ta sin tid” (citat politiker).
Någon politiker menade att det fortfarande finns en viss ”omogenhet” bland
politiker att ta upp svåra ställningstagande med medborgarna. Uppfattningen var
att politikerna måste ta itu med denna omogenhet eftersom det ligger i deras
åtagande att diskutera svåra ställningstaganden, det är därför de har sina
uppdrag, menade denne.
Arbetet med att öka kunskapen uppfattades svårt p g a pedagogiska och
språkliga hinder. En politiker menade att för att ha ett fortsatt förtroende, eller
att öka förtroendet, måste politikerna lära sig att prata i mer lättförstådda termer
och utgå från de befolkningsbehov som finns, inte fastna i diskussioner om t ex
hus, tjänster och vårdplatser. Politikerna bör m a o försöka hitta en pedagogik
för att närma sig medborgarna, ansåg denne.
Politikernas planer för att öka förståelsen hos medborgarna uppgavs bl a utgå
från det uppdrag politikerna har från fullmäktige att hela tiden arbeta med
medborgardialoger i sina olika processer. Det fanns också ett beslut i HSN att i
ett projekt arbeta mer mot ungdomar. En politiker uppfattade medborgardialoger
om hälsofrämjande förhållningssätt - d v s om egenansvar, egenvård, avgifter
och patientavgifter - som ett bra sätt att möta diskussionen om vad som händer
med det som politikerna lägger utanför hälso- och sjukvårdens uppdrag. Ett
fortsatt dialogarbete sågs av samtliga politiker som en förutsättning för att stärka
förankringen gentemot medborgarna: ”Det är ett otroligt viktigt arbete att vi
hittar ett forum och sätt att föra en dialog med medborgarna om det här, för det
här är ju ändå ett av de allra viktigaste uppdragen som förtroendevalda har är
ju att fördela resurserna.” (citat politiker).
Det är informationsavdelningens ansvar att förklara för medborgarna vad olika
prioriteringsbeslut faktiskt innebär, menade vissa politiker. Ofta uppfattades
detta ske genom lokala dagstidningar. Uppfattningen fanns också att även den
politiska nivån måste ta ett större ansvar för att inom sina partiorganisationer
föra ut information till medborgarna.
Ansträngningarna för att öka medborgarnas förståelse kan bli än mer angelägna
om landstingen kommer att omstruktureras till att bli stora regioner, menade en
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politiker: ”Det kommer att bli ännu större områden som man ska fördela
resurser inom och hur ska man få människor att förstå det och orka sätta sig in i
det och förstå och inte bara bli missnöjda när det inte blir som man vill. Så det
där är en gigantisk politisk uppgift.” (citat politiker).
5.3.2 Tjänstemännens uppfattning
Arbetet med att öka förståelsen för prioriteringar hos medborgarna uppfattades
av tjänstemännen som ett svårt uppdrag. Presskonferenser uppgavs ha
genomförts och några debattartiklar skrivits. Sjukhusfrågorna uppfattades ofta
endast bli aktuella när medborgarna är missnöjda med hälso- och sjukvården,
medan de närliggande, ofta kommunpolitiska, frågorna uppfattades fylla det
mesta av medborgarnas politiska intresse.
Arbetet med att försöka skapa förståelse hos medborgarna upplevdes ha
försvårats då begreppet ”prioriteringar” inom hälso- och sjukvård hamnat i
vanrykte, bl a på grund av den negativa mediala vinkling som begreppet har fått.
Samtidigt var uppfattningen att de medborgardialoger som genomförts har visat
att medborgarna sällan har invändningar när prioriteringar diskuteras mer
ingående, d v s problematiken kring begränsade resurser, stora behov, att man
måste hitta kloka sätt att systematiskt fördela pengar för att åstadkomma så
mycket nytta som möjligt och att detta ska ske i öppna och demokratiska former.
Därför ansåg intervjupersonerna att det var motiverat att ägna mer tid åt
folkupplysning framöver.
Enligt en tjänsteman har man under 2006 och delvis under 2005 försökt utveckla
medborgardialoger. Medborgardialogerna är planerade att fortsätta även om de
explicit inte kommer att handla så mycket om prioriteringar, utan mer om
tangerande aspekter, som t ex egenansvar och var gränsen går mellan det
offentliga och det enskilda åtagandet.

5.4 Kommunikationsplan och mediestrategi
På frågan om landstinget hade någon plan/tidplan för den externa dialogen gick
uppfattningarna bland de tillfrågade (politiker och tjänstemän) isär. Ett nytt sätt
att försöka kommunicera med medborgarna som författarna uppmärksammat var
den chatt med landstingspolitiker om egenansvar på landstingets hemsida som
hölls den 21 april 2006 (www.lio.se)10.

10

Chatten återfinns (vid rapportens tillblivelse) på landstingets hemsida www.lio.se under sökvägen:
Startsida > Politik och påverkan > Medborgardialog > Prioriteringar i vården.
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5.4.1 Politikernas uppfattningar
En uppfattning bland politikerna var att det under alla prioriteringsomgångar
funnits en kommunikationsplan och att den även funnits dokumenterad.
Diskussioner kring kommunikationsplan och mediestrategi uppgavs ha förts
med informationschefen som har varit med vid flera möten i HSN.
En motsatt uppfattning var att det redan från början märktes att det inte fanns
någon sådan plan/strategi, men att det har funnits diskussioner om att det
behövs. En politiker menade att det idag finns en mediestrategi, vilket ansågs
vara en lärdom från första omgången. Informationscentrum ansågs numera vara
mer informerade än tidigare om vad som händer och hur processen ser ut11. En
annan politiker ansåg att det var en lärdom efter det första beslutet att man måste
se över när och på vilket sätt det är lämpligt att gå ut och informera allmänheten.
En svårighet i kommunikationen med medborgarna är att förklara de olika
stegen i arbetet. Något som märks när man utifrån en behovsanalys går ut i
medierna och säger att det finns stora behov inom t ex psykiatri. Då uppfattas
inte informationen enbart som ett faktaunderlag, utan många tror att politikerna
omedelbart ska fatta ett konkret beslut.
Generellt sett har de flesta svårt att beskriva prioriteringsproceduren och
besluten. En uppfattning var att det dels inte är särskilt lätt att nå ut via medierna
och att det dels finns en varierande grad av mogenhet hos medierna. ”Det finns
tidningar i länet som har jätteskickliga sjukvårdsjournalister som verkligen är
ambitiösa medan andra [journalister] frågar om hur många vårdplatser eller
tjänster som blir kvar på sitt sjukhus.” (citat politiker).
5.4.2 Tjänstemännens uppfattningar
Uppfattningarna bland intervjuade tjänstemän var också divergerande. Någon
uppfattade att det fanns en mediestrategi under 2006 och hänvisar vidare till
informationschefen. En annan uppfattning var att det troligen fanns en
mediestrategi och att det med större säkerhet fanns en informationsplan kring
HSN:s frågor och beslut som informationscentrum ansvarar för. Chefen för
informationscentrum uppgavs regelbundet vara med och träffa HSN för att
kunna avgöra när viktig information ska kommuniceras med medarbetare i
landstinget och med allmänheten. En annan tjänsteman kände inte till om det
fanns någon mediestrategi och ansåg att landstinget möjligen har saknat en
sådan.

11

Det har också publicerats en del artiklar som försöker beskriva prioriteringsarbetet på landstingets intranät.
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5.5 Våra summeringar
Våra intervjuer visade att dialog och diskussion förekom dels inom de olika
befattningsgrupperna och dels mellan olika aktörer, men upplevelsen var att det
ändå fanns förbättringsmöjligheter av dialogens form.
Politikerna ansåg att förankringen inom de egna partierna och inom
koalitionerna varit relativt god. I och med att nya politiker valdes in i
landstingspolitiken efter valet 2006 sågs dock inte diskussionerna som färdiga.
Landstingsstyrelsen har inte haft samma anledning som HSN att diskutera
prioriteringsfrågor men det ansågs viktigt att dialogen dem emellan fungerar bra
och något som kan förbättras. Försök med gemensamma seminarier har gjorts,
vilket sågs som positivt. Vikten av att HSN har god kännedom om
landstingsfullmäktiges beslut poängterades. Likaså vikten av att man har respekt
för varandras roller; fullmäktiges övergripande roll att fastställa visioner och
ramar samt HSN:s verkställande roll. Vi fann att man upplevde ett glapp i
dialogen, t ex när det gällde återrapporteringen från HSN till fullmäktige av att
de fullföljt fullmäktiges uppdrag. Bra former för detta upplevdes saknas och
dialogen kan förbättras.
Politiker, tjänstemän/rådgivare och centrumchefer ansåg att prioriteringsarbetets
förankring var svag hos hälso- och sjukvårdspersonalen, då de generellt
upplevdes tänka traditionellt utifrån sin egen verksamhet. Särskilt gällde det de
medarbetare som inte varit direkt involverade i arbetet med rangordningslistor
och konsekvensbeskrivningar. Likaså ansåg både politiker och
tjänstemän/rådgivare att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper i allmänhet
i hur resursfördelningen går till i landstinget behöver förbättras. Några konkreta
planer för hur detta ska gå till kände dock inte politikerna till och ansvaret
uppgavs vila på verksamhetsföreträdarna eller avtalsslutande part.
Arbetet med att öka förståelsen hos medborgarna ansågs av alla svårt.
Medborgarna ansågs ha liten kunskap om landstingets prioriteringsarbete,
liksom att intresse endast finns då de är missnöjda med vården. Begreppet
”prioriteringar” upplevdes också ha fått en negativ klang. Trots pedagogiska och
språkliga svårigheter har försök gjorts att öka förståelsen genom s k rådslag och
medborgardialoger, vilket upplevdes ha ökat medvetenheten och förståelsen.
Generellt ansågs det ligga inom politikernas åtagande att diskutera svåra
ställningstaganden med medborgarna, såsom t ex prioriteringsdilemman.
Vi konstaterar att meningarna är delade om huruvida det funnits någon
mediestrategi eller informationsplan. Hos både politiker och tjänstemän fann vi
uppgifter om att det funnits en strategi alla år respektive att det inte funnits men
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borde göra det i framtiden. Vår tolkning är att åsikterna om plan/strategi funnits
eller ej beror på vad intervjupersonerna lägger för betydelse i dessa, hur
avancerad en sådan ska vara för att anses ha existerat.
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6. ATT PRIORITERA ÖPPET
En anledning till att över huvud taget diskutera s k ”öppna prioriteringar” är att
regeringen i sin proposition från 1996/97 (Socialdepartementet 1996/97) skriver:
”De val av olika slag som görs i hälso- och sjukvården grundar sig alltid på
värderingar av något slag. När alla vårdbehov inte kan tillgodoses måste en
mer öppen diskussion föras som gör prioriteringsgrunderna klara. De
värderingar som styr så väl tillgången till hälso- och sjukvård som de
prioriteringar som sker måste i princip kunna delas av flertalet i befolkningen.
Nödvändiga prioriteringar måste uppfattas som rimliga och rättfärdiga. Denna
demokratiska förankring är viktig inte minst för att kunna vidmakthålla
förtroendet för vården.”
Liss har efter en etisk reflektion av begreppet kommit fram till en formell
definition: ”En prioritering är öppen i den utsträckning prioriteringsbesluten,
grunderna och resonemangen är tillgängliga för alla som önskar ta del av
dem.” (Liss 2004). Att en sådan förändring som innebär ett medvetandegörande
om landstingens olika procedurer inte låter sig göras i en handvändning ter sig
ganska självklart. Diskussionen om prioriteringar och utvecklingen mot öppna
prioriteringar bör vara ett långsiktigt arbete och en process i ständig utveckling.
I detta kapitel återger vi de intervjuades tankar om öppna prioriteringar och hur
de ser på öppenheten kring 2006 års arbete. Citaten illustrerar hur olika
uppfattningar uttryckts av de intervjuade.

6.1 Uppfattades öppna prioriteringar vara ett värdefullt arbetssätt?
6.1.1 Politikernas uppfattning om öppna prioriteringar
Öppna prioriteringar uppfattades som viktigt av politikerna, då de såg som sitt
uppdrag att fördela resurser för att bidra till en god sjukvård på lika villkor och
efter behov, i enlighet med HSL. Därför ansågs det generellt av politikerna
angeläget att hitta några slags principer för att samla in kunskap och synpunkter
för att kunna fördela resurser på ett så rättvist sätt som möjligt. Det öppna
prioriteringsarbetet uppfattades vara ett verktyg för en rättvisare
fördelningsprocess. Politikerna uppfattade att öppenhet handlar om att göra
processen synlig och tydlig. Det kan vara att bakgrunden, bevekelsegrunderna,
principerna och de övergripande besluten ska vara tillgängliga och att de som
har intresse ska kunna hitta de beslutsunderlag som finns bakom ett beslut.
Målet för prioriteringsprocessen är att det ska vara maximal öppenhet, menade
en politiker, vilket dock ansågs vara svårt eftersom prioriteringsarbetet
upplevdes komplext och att ordval och beteckningar kan behöva ändras. Denne
menade vidare att processen redan är öppen och tillgänglig, även för en
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utomstående person, men att man måste vara aktiv och ha en grundläggande
kunskap om vad man ska leta efter. En politiker uppfattade öppenhet som
värdefullt både ”inåt och utåt”. Om man inte lyckas med att vara tillräckligt
öppen finns risk för att olika grupperingar styr utvecklingen t ex via medierna.
En politiker menade att det alltid är värdefullt att vara så öppen och tydlig som
möjligt, men att det också är viktigt att klargöra varför man gör saker, något som
denne menade att politikerna inte alltid har lyckats med: ”vi måste bli bättre på
att verkligen motivera… vi måste vara bättre på att få sambanden att synas
bättre… ofta handlar det om ett beslutsunderlag av flera” (citat politiker).
En annan politiker lyfte fram att det är viktigt att föra en diskussion och debatt
för att det ska bli meningsfullt med öppna prioriteringar. En liknande
uppfattning var att det också är viktigt att politikerna verkligen vågar stå för de
prioriteringar och den resursfördelning som gjorts: ”… och säga att vi har gjort
dessa prioriteringar, det finns andra behov men de får stå tillbaka för att vi
tycker att de här behoven har en högre prioritet i jämförelse med de andra”
(citat politiker).
Det fanns också uppfattningar bland intervjuade politiker om att öppenhet kan
vara svår att hantera. Under en arbetsprocess kan det vara motiverat att ha
material som inte är öppet för alla, speciellt om man från början vet att
slutprodukten kan komma att se annorlunda ut, menade en politiker. Det ansågs
finnas en fara i att arbetsmaterial som innehåller ärenden som kanske sedan
aldrig kommer att bli aktuella kan komma att spridas. Då kan det uppfattas som
att HSN ska komma att fatta vissa beslut, vilket skulle skapa oro och oreda i
processen. Farhågor fanns också att öppna och tillgängliga arbetsmaterial kanske
skulle innebära att många inte skulle våga uttrycka vissa saker på papper, sådant
som kan behöver diskuteras, av rädsla för att materialet kan bli tillgängligt för
medierna. Därför ansågs det speciellt viktigt i den delen av processen att vara
tydlig med att arbetsmaterial inte kommer att spridas.
6.1.2 Tjänstemännen och de medicinska rådgivarnas uppfattning om öppna
prioriteringar
Öppenhet uppfattades generellt som värdefull och nödvändig av tjänstemän och
rådgivare, då de menade att prioriteringar och beslut alltid har tagits och alltid
måste tas. Öppna prioriteringar uppfattades vara ett viktigt verktyg i
beslutsprocessen om hur resurserna ska fördelas. En intervjuperson uttryckte:
”… det finns inget tekniskt kunskapssystem att komma fram till om det t ex är
viktigast att behandla kroniska psykoser etc. Det finns inget sätt att komma fram
till ett objektivt svar i den frågan… Ytterst kommer den typ av avgöranden att
baseras på värderingar. Det innebär att det är viktigt att föra en dialog så att
värderingar skapas, genom att människor diskuterar, lever in och försöker
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förstå sådana här problem. Sånt här måste pytsas ut, man måste våga diskutera
om impopulära beslut.” (citat tjänsteman/rådgivare).
En annan uppfattning var att öppenhet kan bidra till en ökad ångestnivå hos
befolkningen genom att information sprids om att sjukvården inte alltid kan ta
hand alla krämpor m m. En annan uppfattning var att om man inte öppet visar
hur man kom fram till sina beslut så blir det också svårt för medborgarna att
utkräva ansvar.
Processen uppfattades som enkel, tydlig och logisk och därigenom lätt att sätta
sig in i för andra: ”Man vet vad som ska göras, när det ska göras och hur det
ska göras, och av vem det ska göras. Jag tycker att det är en bra logisk enkel
process.” (citat tjänsteman/rådgivare).
När det gäller problem eller svårigheter med öppenhet framkom lite olika
uppfattningar. En tjänsteman/rådgivare menade att det inte finns några problem
med öppenheten: ”Det har varit ett så slutet system så länge så jag ser inget
problem med öppenheten, det är ingen risk att det ska bli för öppet.” (citat
tjänsteman/rådgivare). En annan ansåg att det inte är någon slags
”hundraprocentig situation” eftersom resurser fördelas på andra sätt: ”Det
läcker in och ut pengar i systemet på andra sätt också, genom att
ägarfunktionen i landstinget, landstingsstyrelsen går också in och stöttar med
resurser på olika sätt och att man också organiserar om på det ena och det
andra sättet. Men i huvudsak fungerar den här processen ganska väl och den är
väldigt tydlig.” (citat tjänsteman/ rådgivare).
6.1.3 Centrumchefernas uppfattning om öppna prioriteringar
Centrumcheferna menade att öppenhet är viktig, också inom landstinget. En
centrumchef ansåg att öppenhet genom att kollegor tittar på varandras listor
skulle kunna vara bra: ”ofta förstår man tillräckligt mycket om varandras
områden för att se om något är tokigt” (citat centrumchef). Öppenhet sågs också
som viktig då det kan ta ”tvärstopp” i saker som utlöser starka känslor. Genom
att hålla diskussioner öppna kan man föra en dialog om att det egentligen inte
finns absoluta gränser, trots att man med prioriteringsarbetet försöker göra
gränsdragningar. ”Det är viktigt att omfördelningen och ransoneringen är öppen
så att alla vet att i år får de det och det. Exempelvis om en verksamhet får x
antal miljoner så är de ju tagna från någon annanstans. Det ska vara öppet att
man, på grund av omfördelning, kan göra det och det.” (citat centrumchef).
Det fanns delar i det öppna prioriteringsarbetet som uppfattades som särskilt
besvärliga och där tankarna behöver utvecklas mer, t ex resursfördelningen
mellan vitt skilda områden som handlar om hur man gör värderingar mellan
olika specialiteter. Denna aspekt uppfattades som ”politikernas dilemma”.

59

En uppfattning var att allmänheten måste få veta varför man tar politiska beslut
om resursfördelning så att de vet på vilket sätt man arbetar och vilket
förhållningssättet är: ”medborgaren kan ju tycka att det är positivt ända till att
det är uppenbart att något tas bort, då blir det jättehallå” (citat centrumchef).
Det måste därför också bli ett lärande hos medborgarna. Samtidigt uppfattades
det viktigt att inte tro att befolkningen, eller de inom organisationen, ska kunna
förstå alla avvägningar.
Att det öppna prioriteringsarbetet nationellt sett fortfarande är relativt begränsat
uppfattades som en stor brist av centrumcheferna, då det finns begränsade
möjligheter till utbyte av tankar och erfarenheter.

6.2 Uppfattades prioriteringsproceduren 2006 som öppen?
En gemensam uppfattning var att prioriteringsarbetet är en process som
utvecklas gradvis och blir öppnare allt eftersom arbetet fortgår. Omgången år
2006 uppfattades av en politiker ha varit öppnare än tidigare då tidsplanerna var
tydligare, vilket innebar att man kunde se när olika behovsanalyser skulle
presenteras och när det skulle vara dialogmöten. Omgången uppfattades också
som öppen då den som var intresserad har kunnat hitta visst bakgrundsmaterial
på landstingets interna hemsida. Prioriteringsarbetet uppfattades dock inte ha
varit optimalt när det gäller öppenheten - många brister kvarstår. En uppfattning
bland politiker var att man är dålig på att visa ”den röda tråden” mellan
budgeten, som är ett politiskt dokument, och uppdragsbeskrivningarna.
Processen måste tydliggöras genom att politikerna tydligare lyfter fram
målsättningarna kopplade till budgeten och att uppdraget sedan går vidare till
verksamheten som ska förklara hur målsättningarna kan uppnås, menade en
politiker. Fortsättningsvis måste politikerna även bli bättre på att redogöra för de
olika stegen i arbetet och förklara hur de avser göra för att uppnå sina
övergripande mål. Enligt politikern skulle processen kunna tydliggöras genom
att sammanställa dokument till media eller andra där man förklarar de olika
delmomenten, varför de görs på ett visst sätt.
En politiker av helt annan uppfattning menade att denna omgång av
prioriteringsarbetet var mindre öppen än den första omgången år 2003.
Politikerna fattar beslut om hur resurserna fördelas till olika grupper, men talar i
beslutet inte om vilka sjukdomsområden som har äskat medel men inte fått,
menade denne, och vidare att det är viktigt att båda delarna ska vara öppna, d v s
vilka som fått mer resurser och vilka som inte fått det. En annan politiker
uppfattade en brist i öppenheten då inte alla politiker fått ta del av de dokument
som sjukvårdsverksamheterna skrivit som svar på de mål som satts upp av
politikerna, d v s åtagandebeskrivningarna.
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Omgång 2006 uppfattades av tjänstemännen som en öppen process. En
uppfattning var att prioriteringsprocessen var lika öppen som tidigare omgångar.
En motsatt uppfattning var att denna omgång inte var lika öppen som de
tidigare. Båda uppfattningarna har sin grund i att det har varit mindre diskussion
under omgången år 2006 till följd av att det var valår och att datum för beslut
flyttades framåt några månader: ”Just med att det har varit speciella
förhållanden den här gången … så har man inte haft den riktigt stora offentliga
aktiviteten och att det därigenom bara halkat igenom den här gången. Det har i
och för sig varit offentligt och tillgängligt som tidigare men det har nog inte
varit externa, eller utåtriktade, aktiviteter på samma sätt den här gången.” (citat
tjänsteman).
De medicinska rådgivarna var av uppfattningen att prioriteringsomgången 2006
var en öppen process. Däremot uppfattades inte arbetet ha fått samma
medieintresse som tidigare. Det var inte några kontroversiella frågor att
diskutera, såsom utbudsbegränsningar, vilket gjorde att öppenheten spelade
mindre roll denna gång, menade man. Detta uppfattades ha medfört att
medborgarna har varit mindre uppmärksammade om prioriteringsarbetet 2006.
En uppfattning som framkom var att det egentligen är först vid mer
kontroversiella beslut som öppenheten är extra viktig och att man då talar om
varför man fattar svåra beslut.
En allmän uppfattning bland centrumcheferna var att prioriteringsprocessen
omgång 2006 inte var mer öppen än tidigare omgångar. Öppenheten uppfattades
dock som mer påtaglig internt än externt. I de tidigare omgångarna var
öppenheten mer extern då man pratade om ransoneringar och omfördelningar.

6.3 Våra summeringar
Vi fann att både politiker, tjänstemän/rådgivare och centrumchefer ansåg att
öppna prioriteringar är ett värdefullt arbetssätt och kan fungera som ett verktyg
för att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt. Öppenheten, och att redogöra
för motiv, ansågs extra viktig vid kontroversiella beslut.
Det fanns en osäkerhet i hur öppenheten ska hanteras, t ex när det gäller vilket
material och i vilka skeenden öppenhet ska eftersträvas. Tjänstemän/rådgivare
påpekade att det är svårt för medborgarna att utkräva ansvar om inte politikerna
öppet redovisar hur de kommit fram till sina beslut, men även att öppenheten
kan skapa oro i befolkningen då den kommer till insikt om att hälso- och
sjukvården inte kan åtgärda alla krämpor såsom medborgarna kanske önskar.

61

Politiker ansåg att de själva behöver bli bättre på att förklara för befolkningen
varför de gör olika saker, något som skulle bidra till ett lärande. Ett annat
förbättringsområde gällande den interna öppenheten, som centrumchefer
nämnde, kan vara att kollegor inom olika sjukdomsgrupper granskar varandras
rangordningslistor.
Åsikterna om 2006 års prioriteringsprocedur kan betecknas som öppen gick isär;
vissa ansåg att årets arbete varit öppnare än tidigare år, andra menade det
motsatta. Centrumchefer menade att öppenheten 2006 varit mer påtaglig internt
än externt och att öppenheten tidigare år har varit mer externt inriktad på
bekostnad av den interna öppenheten. Arbetet upplevdes inte ha fått samma
medieintresse som tidigare – troligen p g a att det inte uppfattades ha varit några
kontroversiella frågor att diskutera denna gång – något som gjort medborgarna
mindre uppmärksammande på arbetet. Förbättringsområden som pekades ut var
t ex att tydligare visa hur de olika stegen i arbetet hänger ihop.
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7. VEM SKA GÖRA VAD I EN PRIORITERINGSPROCEDUR?
I en prioriteringsprocedur har olika befattningsgrupper olika roller och olika
uppgifter. Rollerna och tillhörande uppgifter kan vara nedskrivna i dokument
eller uttalade i muntliga angivelser men de kan också skapas och konstrueras
undan för undan i det praktiska arbetet. I sådana typer av konstruktioner blir de
individuella tolkningarna och uppfattningarna centrala. Det var därför intressant
att fråga intervjupersonerna dels vad de uppfattade att deras egen
befattningsgrupps roll och de andra befattningsgruppernas roller i
prioriteringsproceduren var, dels vad de anser att deras egen och andras roller
bör vara. Genom detta kan framtida procedurer förbättras, t ex när det gäller
arbetsfördelning, kommunikation och tydlighet i direktiv.
I detta kapitel redovisas intervjupersonernas resonemang om roller och
uppgifter. Resonemangen har olika karaktär, en del är mer subjektiva och andra
mer objektiva. Intervjupersonerna tog dels upp hur de normativt uppfattade att
respektive roll och uppgifter bör vara och dels hur de deskriptivt uppfattade att
respektive roll och uppgifter är, samt hur de anser att det ska vara. I vissa fall
har deras uppfattning exemplifierats med något som de själva upplevt eller en
händelse under prioriteringsproceduren 2003-2006. Resonemangen representerar
intervjupersonernas egna uppfattningar, vilka ibland kan vara motstridande och
variera för samma situation. Vårt syfte har därför inte varit att skilja ut ”den
sanna” deskriptiva beskrivningen och den subjektiva och/eller normativa
beskrivningen (se vidare i Kapitel 1.2), utan snarare att ge en bild av hur de ser
på sin och andras uppgifter.

7.1 Vad ska politikernas roll i en prioriteringsprocedur vara?
7.1.1 Politikernas uppfattning om sin egen roll
Generellt sett uppfattade politikerna att deras roll ska vara att ansvara för
övergripande beslut i resursfördelnings- och prioriteringsprocessen. Politikernas
uppgift ska också vara att samla in kunskap och information från många olika
håll, bl a genom behovsanalyser, dialog med medborgarna och beskrivningar
från verksamheterna. Därefter ska politikerna göra sammanvägningar och
bedömningar som sedan leder till ett politiskt beslut. En politiker menade att då
landstinget är ett demokratiskt system kan resursfördelningen inte enbart bygga
på faktakunskap utan politikernas roll är att representera allmänhetens
uppfattning. Politikerna gav också exempel på att deras uppgift inte alltid
upplevdes vara så lätt: ”Det är väldigt lätt att tro att allt är fakta inom
sjukvården vilket det inte är. Det finns mycket värderingar, och det gäller att
lyssna in vad det är för värderingar eller vad det finns för syn på hur man ska
prioritera. Det finns ju en övertro att utreder man tillräckligt väl eller forskar
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man tillräckligt mycket då behöver man inte fatta de här svåra besluten. Så
enkelt är det inte, i slutändan finns alltid värderingsfrågorna.” (citat politiker).
En politiker nämnde också att i förväntningarna på politikerna inkluderas att de
tar ansvar: ”Det finns föreställningar om att alla tänker att alla ska få allt alltid
och det finns många frågor som är väldigt svåra. Någon kom fram till mig i
samband med det första prioriteringsbeslutet och sa: jamen, jag har ju röstat så
det är ju ni som ska ta det där beslutet, det är ju därför jag röstar för att slippa,
jag har ju lämnat det över till någon annan.” (citat politiker).
En politiker menade att i deras roll är det också viktigt att vara lyhörd för hur
andra uppfattar en fördelningssituation. Speciellt vid beslut om omfördelning
där det blir tydligt vilka som får stå tillbaka och vilka som ska ha; så även om
medel tillförs på marginalen. Exemplet som togs upp var psykisk ohälsa, vilket
bl a uppmärksammades i landstingets behovsanalys och i samband med
psykiatrisamordningen, där det antyddes att psykisk ohälsa borde prioriteras
högre i förhållande till andra grupper. Politikern menade att rollen då är att vara
lyhörd och tolka dessa antydelser som att psykisk ohälsa verkligen borde få ”en
större del av kakan”.
En praktisk förändring i politikernas roll som de sett var att tidigare (innan år
2003) var det i princip bara verksamhetsföreträdare som beskrev vilka behov
som fanns. Ofta var det vältaliga personer i chefsposition med stort inflytande
som lättare fick igenom sina önskemål. Resursfördelningen numera uppfattades
vara mer systematisk, dels i och med att politiker nu även tar in annan
information i besluten (såsom t ex behovsanalyser), dels att de olika
verksamhetsområdena nu uppfattas ha mer lika förutsättningar att beskriva
behov.
I funderingarna kring vilken roll politiker ska ha ligger också frågan om vilken
typ av beslut intervjupersonerna ansåg att politiker ska fatta. Uppfattningen
bland de intervjuade politikerna själva var att de ska fatta beslut om
omfördelning och ransonering på en övergripande nivå. En politiker menade att
det däremot är tveksamt om politikerna ska fatta beslut rörande enskilda
diagnosgrupper.
En uppfattning var att det vid ransoneringsbeslut är viktigt att vara tydlig och att
sätta upp kriterier, t ex att om man tar bort någonting ur det offentliga åtagandet
ska man också samtidigt garantera att det finns att tillgå på den privata
marknaden. Även om det inte skulle finns något medicinskt motiverat behov att
åtgärda var uppfattningen att det måste finnas en politik som kan erbjuda
människorna den sjukvård de efterfrågar och önskar, även om den inte
finansieras av skattebetalarna.
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Den lämpliga detaljeringsgraden för politiska beslut uppfattades av politikerna
som omöjlig att närmare precisera. Den generella uppfattningen var dock att
politikerna ska ange ett politiskt mål och att detaljeringsgraden inte ska vara så
hög, utan politikerna ska sträva efter att svara för fördelning på gruppnivå.
Verksamheterna ska sedan återkomma till politikerna och beskriva hur de ska
uppnå målen. Om det underlagsmaterial som politikerna får tillbaka uppfattas
som ”bra” och tillfredsställande ska beslutet sedan fattas på den politiska nivån.
Men för att beslutet ska bli begripligt och hanterbart måste det finnas underlag
som är tämligen detaljerade – om kunskapsläget och en beskrivning av hur det
ser ut i sjukvårdsverksamheterna. Erfarenheten var dock att denna del
uppfattades som svårkommunicerad och leder enligt politikern ofta till
missförstånd.
En annan politiker upplevde att i den första prioriteringsomgången år 2003 var
processen för detaljrik med alltför detaljerade beslutsunderlag, vilket medförde
att den blev en aning svårhanterlig. I de efterföljande omgångarna menade
densamme att samtliga inblandade hade tagit lärdom av svårigheterna, vilket
medförde att processerna inte var lika detaljrika. Politikern utvecklade
resonemanget och menade att verksamheterna över tiden också borde ha lärt sig
att hantera vissa saker själva, bl a att de inte kan vända sig till politikerna när det
gäller ”mindre saker” utan istället måste de ha den dialogen inom verksamheten
– och fatta de besluten själva.
En politiker såg dock en fara i om politikerna enbart ska ha hand om den
övergripande nivån: ”Många gånger känner man som politiker att frågan blir
väldigt generell, det blir de stora penseldragen, och sen kanske man ändå inte
riktigt förstår konsekvenserna i detalj. Det är svårt och det får man kämpa med
hela tiden. För om det man gör blir för generellt då lämnar man ju antagligen
över detaljmakten på någon annan och då kanske vi i alla fall inte styr så
mycket.” (citat politiker).
7.1.2 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas uppfattning om
politikernas roll
Tjänstemännen/rådgivarna menade att eftersom verksamheten är offentligt
finansierad så uppfattades politikernas grundläggande roll vara att fördela de
tillgängliga resurserna till sjukvårdsverksamheterna och svara för den offentliga
insynen i processen. Fördelningen av resurser sågs i grunden som en politisk
process även om den i vissa delar är delegerad till olika delar i organisationen,
t ex till tjänstemän som presenterar underlag.
En uppfattning var att politikernas roll är att formulera mål och att försöka styra
åt ett visst håll för att åstadkomma förändringar, dock inte genom att detaljstyra.
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I rollen uppfattades också ingå att göra helhetsavvägningar (en tjänsteman kallar
detta ”det politiska dilemmat”) och se till befolkningens behov. Detta kunde
bland annat ske genom att lyfta fram behoven hos svaga grupper som inte har
någon stark naturlig röst. Tjänstemännen ansåg att detaljeringsgraden inte bör
vara så hög på den politiska nivån. Istället bör beslutsunderlagen vara väl
förberedda för att utgöra en bra grund för diskussioner, utifrån de politiska
värderingarna, om de aktuella behoven och var satsningar bör göras.
Politikernas uppgift uppfattades vara att fatta strategiskt viktiga beslut. De ska
inte gå in på detaljnivå utan tala om hur fördelningen ska vara mellan olika
sjukdomsgrupper, t ex psykisk ohälsa, kvinnosjukvård, närsjukvård etc, utifrån
helhetsavvägningar inkluderat befolkningens behov. Exempelvis ska politikerna
se om det finns behov hos befolkningen som de bör uppmärksamma genom att
tilldela mer resurser till dessa verksamheter. Politikerna ska däremot inte ta
ställning till exakt hur resurserna ska användas utan det ska verksamheterna
själva avgöra. Därefter ska politikerna bedöma om verksamheternas
åtagandebeskrivningar verkar vara rimliga. Alternativt bör bedömningen istället
ske av de medicinska rådgivarna.
En uppfattning var att de ekonomiska styrsystemen måste vara mycket grova för
att: ”annars kan det lätt bli att man sitter och petar i småsaker och inte ser
skogen för alla små träd, alla små beslut.” (citat tjänsteman/rådgivare). Ett
exempel på områden där politikerna uppfattades ha hanterat detta på ett bra och
tydligt sätt var psykiatri och cancerläkemedel. Politikerna hade informerat om
att dessa områden skulle få mer resurser, men inte gått in på hur resurserna
skulle användas, menade en tjänsteman/rådgivare. Erfarenheten var således att
politikerna bör vara mer strategiskt och ideologisk tydliga än att gå in i en alltför
detaljerad nivå.
En tjänsteman/rådgivare uppfattade att politikernas roll ska vara att ta de s k
”horisontella besluten”. En annan i samma befattningsgrupp ansåg dock att
indelningen i ”horisontella” och ”vertikala” prioriteringar endast finns i
”teoriboken”: ”Man skulle kunna säga att vertikala prioriteringar är
verksamhetens och horisontella är politikens men riktigt så enkelt är det inte.
Därför att politiken måste ha en bild av vad som händer om man fördelar
resurser från ett område till ett annat. Och på samma sätt om man skjuter till
medel till något område… så det är ingen absolut avgränsning mellan det
vertikala och det horisontella utan det är ett ömsesidigt beroende.”
(citat tjänsteman/rådgivare).
Politikernas roll ansågs även innefatta beslut om omfördelning. En reflektion
gjordes över att det kan t ex vara fallet om behovsanalyserna visar ett behov av
att öka resurserna till ex v ungdomars psykiska ohälsa. Om resurser tidigare har
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fördelats till låt säga samtliga verksamheter innebär detta att politikerna måste ta
beslut om omfördelning av resurser från någon annan verksamhet till förmån för
psykisk ohälsa.
I den politiska rollen uppfattades också ligga att fatta beslut om ransonering. En
intervjuperson påpekade att om ransonering är nödvändig finns ingen annan än
politikerna som kan fatta sådana beslut: ”överväganden på övergripande nivå
och hur något ska fördelas måste ligga på den politiska nivån” (citat
tjänsteman/rådgivare).
7.1.3 Centrumchefernas uppfattning om politikernas roll
En uppfattning bland centrumcheferna var att politikernas roll är att bestämma
hur skattepengarna ska fördelas, vilket innebär att politikerna måste ha någon
form av övergripande mål. Målen bör inte vara relaterade till medicinsk kunskap
utan utgå ifrån att allmänheten har tagit ställning och röstat i ett val. En
centrumchef ansåg t ex inte att det skulle vara bättre om en expertgrupp skulle
fördela pengarna eftersom det aldrig går att veta vad som är rätt eller fel: ”Det
går inte att hitta en metod som ger någon form av matematisk exakthet eller
rättvisa, verkligheten är alldeles för komplicerad för det. Därför måste det
finnas någon som ändå gör värderingar och bedömningar på något sätt.” (citat
centrumchef).
Politikernas roll uttrycktes också vara att göra värderingar och bedömningar som
sedan ska utmynna i beslut om resursfördelning. En centrumchef menade att då
landstinget är en politisk styrd organisation kan prioriteringsarbetet vara ett stöd
för politikernas beslutsfattande och ett verktyg för dialogen mellan politiker och
verksamhetschefer.
Politikernas roll uppfattades också vara att ta fram riktlinjer för hur
prioriteringsarbetet ska gå till: ”… politikerna ska kräva beslutsunderlag,
bilagor och förklaringar som innehåller det som man innefattar i
prioriteringsdokumentet. Kostnadsberäkning ska också vara med, också ett
prioriteringsresonemang i sina bilagor. Det kan politikerna kräva, och de som
inte förstår kan de kräva igen.” (citat centrumchef).
En annan uppgift ansågs vara att ansvara för opinionsbildande och förklarande
insatser, t ex genom att förklara för allmänheten vilka principer som gäller, att
resurserna är ändliga, vilka svårigheter och möjligheter detta innebär o s v. En
centrumchef reflekterade över att det antagligen inte är så lätt för politikerna att
sätta sig i olika medicinska frågor. De intervjuade centrumcheferna uppfattade
generellt sett att politikerna ska ha till uppgift att fatta beslut som gäller
prioriteringar mellan sjukdomsgrupper och att besluten inte ska vara för
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detaljerade. Politikerna ansågs också kunna fatta beslut rörande omfördelning
och ransonering.
7.1.4 Politikernas roll – en översikt
I Tabell 5 nedan görs ett försök att i korta punkter, utifrån intervjupersonernas
egna sätt att uttrycka sig, illustrera de olika befattningsgruppernas normativa
uppfattningar, d v s hur de anser att rollfördelningen ska vara. Detta är ett försök
att skapa en mer schematisk bild av likheter och olikheter i
befattningskategoriernas uppfattningar. Motsvarande uppställning görs i
kommande kapitel avseende vad intervjupersonerna ansåg att
sjukvårdsverksamheternas respektive tjänstemännens roller bör vara.
Tabell 5: Uppfattning om politikernas roll i prioriteringsprocessen.
Uppfattning om politikernas roll i prioriteringsprocessen
Politikernas
uppfattning
Fatta övergripande beslut
om resursfördelning
Fördela på gruppnivå
Ta ställning till
värderingsfrågor,
sammanvägningar,
bedömningar
Representera
allmänhetens uppfattning

Tjänstemännens och de
medicinska rådgivarnas
uppfattning
Fördela de tillgängliga
offentliga resurserna
Välja mellan olika grupper,
”det politiska dilemmat”
Ta ställning till
värderingsfrågor

Svara för offentlig insyn

Förvalta ansvar från
medborgarna

Lyfta fram behoven,
däribland hos svaga
grupper

Samla information genom
medborgardialog,
behovsanalys, beskrivning
från verksamheterna

Formulera mål

Centrumchefernas
uppfattning
Fördela skattepengar
Prioritera mellan
sjukdomsgrupper
Ta ställning till
värderingsfrågor,
bedömningar
Bidra med övergripande
mål för hälso- och
sjukvården
Mål relaterade till folkets
val, behöver inte vara
relaterad till medicinsk
kunskap
Opinionsbildande och
förklarande uppgift

Vi konstaterar att befattningsgrupperna är överens om flera politiska uppgifter,
såsom resursfördelning, val mellan grupper och värderingsfrågor. Skillnaderna
är t ex att politiker poängterar att de ska representera allmänhetens uppfattningar
och brett samla information, medan tjänstemän/rådgivare och centrumchefer
nämner målformulering, styrning och riktlinjer.
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7.2 Vad ska sjukvårdsverksamheternas roll vara i en
prioriteringsprocedur?
7.2.1 Centrumchefernas uppfattning om verksamheternas roll
Centrumcheferna ansåg att verksamheterna ska jobba med att ta fram underlag
och rangordningslistor. De ska beskriva sin verklighet så bra som möjligt utifrån
vad som är möjligt att göra idag, vad som kan tas bort, vilka behov som kan
antas finnas i olika sjukdomsgrupper framöver och om några behov kommer att
öka. Verksamheternas uppdrag uppfattades också vara att se till att
rangordningslistorna hålls aktuella och att de avspeglar kunskapsläge och den
rådande uppfattningen inom specialiteten, t ex om metoder kan utrangeras av
rent medicinska skäl och ska tas bort från listorna, menade en centrumchef.
Rangordningslistor bör vara öppna, bygga på bästa tillgängliga fakta och kunna
användas för att göra omvärderingar. Övriga medarbetares roll, de som inte
deltar direkt i rangordningsarbetet, är att understödja arbetet. Att tillse att det
finns tid och resurser för att driva arbetet med öppna prioriteringar är en annan
önskvärd uppgift.
Hälso- och sjukvården upplevdes vara ett komplicerat område att verka inom då
det inbegriper många aktörer och då det finns flera förordningar att rätta sig
efter. Exempel som gavs var den landstingspolitiska organisationen,
Socialstyrelsens författningar, regler och nationella riktlinjer, Hälso- och
sjukvårdslagen samt olika komplexa professionella nätverk med
specialistföreningar, fackföreningar, etc.
Samtidigt påpekade centrumcheferna att verksamheterna också har ett ansvar att
ta till sig tankarna om öppna prioriteringar: ”Verksamheten måste inse att precis
allt vi gör innebär prioriteringar … när vi diskuterar vad vi ska göra och inte
göra så ska vi ha med de här bitarna … och också diskutera och argumentera
för att vad är avgränsningarna inom sjukvården ex vad ska primärvården sköta,
hur pass ledsen får man vara innan man ska på psyk … så att man inte hipp som
happ ibland utför något och ibland inte.” (citat centrumchef).
Några centrumchefer uppfattade sin egen roll som centrumchef som ”dubbel”:
”man ska både ta fram underlag men också genomföra beslutet, det gäller även
klinikchefer som också är delaktiga och tar fram underlag och sedan genomför
beslut.” (citat centrumchef).
7.2.2 Politikernas uppfattning om verksamheternas roll
Generellt sett uppfattade politikerna att verksamheternas roll ska vara att förse
politikerna med ”gott” material inom sitt område som kan användas som
beslutsunderlag vid resursfördelning och prioritering. Det kan handla om fakta
om sjukdomsgrupper och behovsgrupper, åtagandebeskrivningar eller
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konsekvensbeskrivningar. Verksamheten uppfattades som mottagare av politiska
uppdrag. När politikerna ger uppdrag uttryckta i behovstermer måste
verksamheterna kunna omvandla det i ”verksamhetstermer” och kommunicera
det inom sin verksamhet och med sina medarbetare. När verksamheterna sedan
har kommit fram till en beskrivning måste de kunna göra en transformering igen
när åtagandet för hur de ska genomföra uppdraget skickas tillbaka till
politikerna. Erfarenheten var att detta arbete behöver utvecklas för att fungera
bättre än vad det gör idag – några verksamheter uppfattades ha klarat detta
ganska bra och några mindre bra. Förståelse för svårigheterna fanns hos
intervjuade politiker, samtidigt som det uppfattades som viktigt att hela tiden
sträva mot ett arbete med systematiska prioriteringar.
7.2.3 Tjänstemännens och de medicinska rådgivarnas uppfattning om
verksamheternas roll
Tjänstemännen och de medicinska rådgivarna ansåg att verksamheternas roll ska
vara att upprätthålla bra, aktuella rangordningslistor för sitt område samt att
arbeta och delta i prioriteringsprocessen på ett ärligt sätt. Verksamheterna ska
försäkra sig om att de jobbar utifrån bästa tillgängliga kunskap. De ska även
presentera ständigt uppdaterade underlag i form av t ex rangordningslistor, listan
i sig ska dock inte ses som det enda målet. De ska också värdera/omvärdera
aktuell kunskap i förhållande till de metoder som redan används, oavsett var
man befinner sig i organisationen.
Det bör dock finnas en större medvetenhet inom vården gällande hur hälso- och
sjukvårdssystemet fungerar i alla dess led – från politiska beslut,
resursfördelning på olika nivåer, till löneutbetalningar till den anställde. En
erfarenhet var att det vore bra med en bredare och livligare diskussion, där fler
deltog, än vad som är fallet idag: ”det är ingen folkrörelse direkt utan mest
centrala politiker, centrala tjänstemän och ledningspersoner i verksamheterna
som deltar i det här. Väldigt många andra skulle kunna vara aktörer i
dialogprocessen.” (citat tjänsteman/rådgivare).
7.2.4 Sjukvårdsverksamheternas roll – en översikt
De olika befattningsgruppernas uppfattningar om verksamheternas roll
illustreras i Tabell 6 nedan.
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Tabell 6: Uppfattning om verksamheternas roll i prioriteringsprocessen.
Uppfattning om verksamheternas roll i prioriteringsprocessen
Politikernas uppfattning

Förse politikerna med
”fullgott” material
Ge fakta om sjukdomseller behovsgrupper,
åtagande- och
konsekvensbeskrivningar

Transformera politikernas
uppdrag till
”verksamhetstermer”
Kommunicera uppdragen
med sina medarbetare
Tvärprofessionell och
specialistöverskridande
kommunikation för att nå
viss enighet
–

Tjänstemännens och de
medicinska rådgivarnas
uppfattning
Upprätthålla bra, aktuella
rangordningslistor
Presentera ständigt
uppdaterade underlag
Värdera kunskapen i
relation till klinisk praxis
Alla nivåer ska ständigt
bedriva vård utifrån bästa
tillgängliga kunskap
Delta i processen på ett
ärligt sätt
Gärna delta mer aktivt i
diskussioner rörande
frågor som ligger utanför
deras eget område

Vara medvetna om hur
hälso- och sjukvården
fungerar i alla led.
–

–
Mottagare av uppdrag
–

Centrumchefernas
uppfattning
Ta fram beslutsunderlag
och rangordningslistor
Se till att listorna hålls
aktuella och bygger på
fakta
Rangordningslistor som
avspeglar den rådande
uppfattningen
Värdera och omvärdera
underlagen
Beskriva sin verksamhet:
vad är möjligt, vad kan tas
bort, vilka behov finns
Ta till sig tankarna om
öppna prioriteringar
Understödja prioriteringsarbetet.

–

Se till att tid och resurser
finns för prioriteringsarbetet
Dubbla roller, både ta fram
underlag men även
genomföra beslut

Vi konstaterar att det finns en överensstämmelse i uppfattningar om att
sjukvårdsverksamheternas uppgift bör vara att leverera fullödiga beslutsunderlag
till politikerna, bl a i form av uppdaterade rangordningslistor för sin verksamhet.
Centrumcheferna talade om att stödja prioriteringsarbetet och poängterade sin
dubbla roll och poängterar vikten av att skapa tid och resurser för att genomföra
arbetet, medan politikerna ser kommunikation på olika ledder som viktig.
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7.3 Vad ska tjänstemännens roll vara i en prioriteringsprocedur?
7.3.1 Tjänstemännens uppfattning om sin egen roll
Tjänstemännen uppfattade att deras roll ska vara att tillsammans med de
medicinska rådgivarna utgöra en del av transformeringsprocessen, d v s vara
kommunikatörer genom att översätta och bearbeta information som går mellan
politiker och vårdverksamheter. Det handlar t ex om att översätta underlag som
verksamheterna levererar till att bli begripliga politiska dokument som kan
tjänstgöra som underlag för politiska beslut och ställningstaganden. En annan
uppfattning var att uppgiften först och främst ska vara att utgöra ett stöd till den
politiska nivån.
En tjänsteman exemplifierade med att det finns ett ganska gott samspel mellan
de olika rollerna idag: ”Det finns ju motsättningar och det vore ju konstigt
annars eftersom de är inbyggda i själva systemet. Som företrädare för en
specifik verksamhet så är naturligtvis ofta rollen, att man får så stort utrymme
som möjligt och så mycket resurser som möjligt för sin verksamhet. Man tycker
ju alltid att det är det absolut viktigaste i hela världen. Och som politiker så har
man ju att balansera det mot andra önskemål och krav och samtidigt inte, det
innebär att man måste göra någon eller många besvikna. Som tjänsteman
handlar det ju om att man måste hantera de här motsättningarna som finns och
hamna på sätt och vis i konflikt med alla. Det är motsättningar som finns och
som är rimliga att de finns, och måste så att säga finnas. Det här är inget system
i harmoni utan bygger på att det är motstående intressen, det är själva idén. Så
att den här typen av rollfördelning måste finnas, även fortsättningsvis.”
(citat tjänsteman).
7.3.2 Politikernas uppfattning om tjänstemännens roll
De intervjuade politikerna ansåg att tjänstemännen ska utgöra ett processtöd
både för vårdverksamheterna och för politikerna. De ska stödja politikerna
genom att ständigt ifrågasätta och ställa frågan ”varför” och på så sätt pressa
politiken att motivera sig, att vara systematiska och att följa en viss struktur. De
ska också utföra analyser och måste då vara lyhörda för vad politikerna behöver
ha för underlag för att kunna fatta sina beslut. Tjänstemännens roll uppfattades
också innefatta att vara sakkunniga. En annan viktigt roll är uppgiften att vara
förmedlare och brygga mellan politikerna och verksamheterna. Tjänstemännen
måste också kunna transformera information i avtalsförhandlingarna mellan
politikerna och verksamheterna och att hitta bra sätt för politiska jämförelser.
”Verksamheten beskriver ju sitt sätt att jämföra det här äpplet med päronet, och
tjänstemännen ska kunna översätta det till oss [politiker] och sedan till
verksamheten … översätta så att det blir förståeligt åt alla håll. Det är det vi
politiker ibland får tillbaka då verksamheterna tycker att de inte känner igen
beslutet som vi har tagit för att det inte stämmer överens med vad de egentligen

72

har sagt, men då är det något i översättningen som inte har fungerat.” (citat
politiker).
Något som i reflektionerna kring roller uppfattades som väldigt centralt var
samspelet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen: ”det är viktigt att de
känner sig trygga med vad vi tycker politiskt och vad som är deras uppgift”
(citat politiker). Att samtliga parter i processen bör förstå tjänstemännens
uppgift som kommunikatörer ansågs viktigt för att undvika att
verksamhetsföreträdarna ibland talar direkt med de förtroendevalda, något som
stör rollfördelningen. Tjänstemännen i Östergötland uppfattades också ha en
svår roll när det inte finns så många andra tjänstemän som har en liknande roll i
en liknande prioriteringsprocedur någonstans i landet.
7.3.3 De medicinska rådgivarnas uppfattning om tjänstemännens roll
Uppfattningen om tjänstemännens roll bland de medicinska rådgivarna var att de
ska jobba med att få processerna att fungera smidigt: ”De ska fundera över hur
man jobbar bäst för att få de här systemen att mötas. Hur verksamheternas lista
kan omvandlas till ett underlag för ett politiskt beslut, så att det blir tydligt för
politikerna att förstå vad de tar ställning till.” (citat rådgivare). Tjänstemännen
uppfattades således ha ett ansvar för att förmedla politikernas intentioner till
sjukvårdens utförare. Tjänstemännen ska också ha som uppgift att ansvara för
kvalitetsuppföljning. En uppfattning var att tjänstemännen har en ganska stor
makt i och med att de är avtalsansvariga: ”de kan faktiskt skriva avtal som
inkluderar noggrann analys av vad man har åstadkommit, de kan skriva avtal
om att man inte får pengar förrän verksamheten har talat om vad de har gjort.”
(citat rådgivare). Generellt sett uppfattades tjänstemännen ha ett stort och viktigt
ansvar i prioriteringsprocessen.
7.3.4 Centrumchefernas uppfattning om tjänstemännens roll
Centrumcheferna uppfattade tjänstemännens roll som drivande i processen, att
lägga ut uppdrag och att hålla ihop processen. De ska t ex ha hand om dialogen
mellan parterna: ”… de ska översätta politikerspråk till verksamhetsspråk och
hjälpa verksamheterna att få fram de där bitarna” (citat centrumchef). Rollen är
att dels medla och dels lyssna på både den politiska sidan och verksamhetssidan.
En uppfattning var att tjänstemännen även ska vara mer av resurspersoner för att
stämma av mellan olika specialiteter. Tjänstemännen uppfattades också ha
uppgiften att förmedla information utåt t ex till media.
7.3.5 Tjänstemännens roll – en översikt
I Tabell 7 ges en schematisk bild över hur tjänstemännens roll uppfattades av
samtliga befattningsgrupper. Jämför motsvarande tidigare avsnitt om övriga
befattningskategorier.
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Tabell 7: Uppfattning om tjänstemännens roll i prioriteringsprocessen.
Uppfattning om tjänstemännens roll i prioriteringsprocessen
Politikernas
uppfattning
Processtöd för
verksamheterna
och politikerna
Pressa politiken att
motivera och vara
systematiska, och
följa en viss
struktur.
Vara förmedlare,
kommunikatörer

Tjänstemännens
uppfattning
Stöd till den
politiska nivån

De medicinska
rådgivarnas
uppfattning
Få processen att
fungera smidigt

Centrumchefernas
uppfattning
Vara drivande i
processen

-

Få verksamheterna
att ge ett lämpligt
beslutsunderlag för
politiken

-

Förmedla politikens
intentioner till
verksamheterna

Svara för dialogen
med politikerna

–

Medla och lyssna

Vara lyhörda

Vara
kommunikatörer,
hantera
motsättningar
mellan politik och
verksamheter
Översätta och
bearbeta
information mellan
politikerna och
verksamheterna
-

-

Vara sakkunniga
Utföra analyser
Svår roll

-

Även förmedla
information utåt
-

Transformera
information

Kvalitetsuppföljning
Viktigt ansvar, stor
makt

Vi konstaterar att man är överens när det gäller uppdraget att driva processen, att
vara ett stöd och en förmedlare. Även rollen som översättare, förmedlare och
kommunikatörer påtalades av flera, liksom att hantera motsättningar mellan
politiken och verksamheten. Intressant är synpunkten att rollfördelningen i
processen upplevdes kunna störas om t ex verksamhetsföreträdare talar direkt
med politikerna, istället för att tjänstemännen kommunicerar budskapet.
Tjänstemännen upplevdes också ha en svår roll, bl a beroende på avsaknaden av
andra landsting som arbetar på ett likartat sätt.
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7.4 Våra summeringar
Politikernas roll
Politikerna anser att deras egen roll bör vara att:
• ansvara för övergripande beslut om resursfördelning och prioritering
• göra sammanvägningar och bedömningar utifrån kunskap och information
från många olika håll
• representera allmänhetens uppfattning
• vara lyhörd för hur andra uppfattar en fördelningssituation.
Politikerna ansåg att de ska fatta beslut om omfördelning och eventuell
ransonering på en övergripande nivå mellan grupper, dock inte med för hög
detaljeringsgrad, men att det samtidigt finns en risk i att de tappar den politiska
styrningen om besluten blir allt för generella. Vid ransoneringsbeslut bör
kriterierna vara extra tydliga, menade de. Politiker ansåg också att
sjukvårdsverksamheterna borde ha lärt sig hantera vissa minde beslut själva
utifrån en dialog inom verksamheten.
Tjänstemännens/rådgivarnas uppfattning om politikernas roll är att de ska:
• fördela de tillgängliga resurserna
• svara för den offentliga insynen i processen
• formulera mål och styra åt visst håll för att åstadkomma förändringar, dock
inte genom detaljstyrning
• göra helhetsavvägningar och se till befolkningens behov samt välja mellan
olika grupper
• lyfta fram behoven hos svaga grupper.
Tjänstemännen/rådgivarna ansåg att politikerna ska vara ideologiskt tydliga och
fatta strategiskt viktiga beslut om resursfördelning på sjukdomsgruppsnivå. De
bör också omfördela resurser till uppmärksammade behov hos befolkningen.
Endast politiker kan fatta beslut om ransonering, menade de.
Centrumcheferna menar att politiker ska:
• bestämma hur skattepengarna ska fördelas
• ha övergripande mål utifrån att befolkningen tagit ställning i ett val
• göra värderingar och bedömningar som ska resultera i beslut om
resursfördelning
• sätta upp riktlinjer för prioriteringsproceduren
• ansvara för opinionsbildning och förklara gällande principer för
medborgarna, inklusive svårigheter och möjligheter.
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Sjukvårdsverksamheternas roll
Centrumcheferna ansåg att sjukvårdsverksamheternas roll bör vara att:
• ta fram underlag och rangordningslistor
• tillse att rangordningslistor hålls aktuella och avspeglar kunskapsläge och
rådande uppfattning inom respektive specialitet
• göra beskrivningar utifrån vad som är möjligt att göra idag, vad som kan
utgå, vilka behov de ser framöver och om vissa behov kan förväntas öka
• sörja för tid och resurser att driva arbetet med öppna prioriteringar.
Medarbetare som inte direkt varit involverade i arbetet ansågs ha en
understödjande roll och ett ansvar att ta till sig tankarna om öppna prioriteringar.
Centrumcheferna upplevde en egen dubbel roll; dels som leverantör av
beslutsunderlag, dels som genomförare av beslut.
Politikerna menade att verksamheterna ska:
• förse politikerna med beslutsunderlag för prioritering och resursfördelning
• ta emot politiska uppdrag, omvandla dessa till verksamhetstermer och
kommunicera dem inom sin verksamhet, för att därefter omvandla sina
ställningstaganden till vad de kan åtaga sig och sända dessa tillbaks till
politikerna
• sträva efter att arbeta med systematiska prioriteringar.
Tjänstemännen/rådgivarnas uppfattning var att verksamheterna bör:
• upprätthålla aktuella rangordningslistor och andra beslutsunderlag
• delta i processen ”på ett ärligt sätt”
• försäkra sig om att de arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap genom att
värdera kunskapen i förhållande till de metoder som redan används
• ha en hög kunskap om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar i alla led.
Tjänstemännens roll
Tjänstemännen ansåg att deras egen roll bör vara att:
• vara kommunikatörer mellan politikerna och verksamhetsföreträdarna
• bearbeta och översätta information, tillsammans med rådgivarna
• vara ett stöd för politikerna.
Rådgivarna ansåg att tjänstemännen ska:
• se till att processerna löper smidigt
• ansvara för att förmedla politikernas intentioner till vårdverksamheterna
• ansvara för kvalitetsuppföljning.
Politikerna hade uppfattningen att tjänstemännen ska:
• vara ett processtöd för politikerna och vårdverksamheterna
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• stödja politikerna genom ett ständigt ifrågasättande och pressa dem att
motivera sig och att vara systematiska
• utföra analyser och vara sakkunniga
• vara lyhörda för vilken typ av underlag politikerna behöver
• vara förmedlare och en brygga mellan politiker och verksamhetsföreträdare
• kunna transformera information i avtalsförhandlingarna.
Centrumcheferna menade att tjänstemännen ska:
• vara drivande i processen och hålla ihop den
• sköta dialogen (och medla) mellan politikerna och verksamhetsföreträdarna
• vara resurspersoner och göra avstämningar mellan specialiteter
• förmedla information externt.
Sammanfattningsvis konstaterar vi att befattningsgrupperna ofta beskriver roller
och uppgifter på ett liknande sätt, men att de trots allt lägger betoningen olika.
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8. ATT REFLEKTERA OCH GÅ VIDARE
Nästa steg är att se vilka tankar och reflektioner de intervjuade hade kring
utmaningar och förbättringsmöjligheter av prioriteringsproceduren och
arbetsprocessen, utifrån sina egna erfarenheter. Vissa gjorde sina reflektioner
utifrån att ha deltagit i prioriteringsarbete varje år sedan år 2003, andra hade
deltagit kortare tid och speglade den tiden. De erfarenheter som gjorts av olika
befattningskategorier, med olika roller, och de idéer som uppkommit under
dessa år är mycket värdefulla; dels för att reflektera över hur processen har
utvecklats och vad som har varit bra respektive mindre bra, dels för att blicka
framåt för att se vad som kan förbättras och vad som kan bli det nya i nästa
utvecklingsfas av landstingets prioriteringsprocedur. Intervjupersonernas
uppfattningar exemplifieras med citat.

8.1 Tankar och lärdomar från prioriteringsarbetet åren 2003-2006
Några intervjupersoner gav uttryck för en stolthet vid tanken på den första
prioriteringsprocessen 2003, även om den upplevdes som turbulent och till viss
del omogen. Arbetet i Östergötland ansågs ha haft stor påverkan på de nationella
prioriteringsdiskussionerna då det visade att det går att göra prioriteringar även
om det är mycket obekvämt med t ex utbudsbegränsningar: ”Det var modigt och
det var rätt tid att gå ut för just då gömde sig alla bakom varandra med
ekonomiskt underskott och stora olösta sjukvårdsproblem” (citat
tjänsteman/rådgivare). En centrumchef tog upp tankar om det politiska modet
och nödvändigheten att prioritera: ”Jag tror att det politiskt har varit tufft. Jag
tror att det krävdes väldigt stort politiskt mod att ge sig in i det här och jag tror
också att det har tagits mycket stryk hos den tidigare majoriteten även om det
fanns en enighet att vi skulle jobba med det… jag tror att någonstans måste man
ju börja med det här för som det är så är resurserna så pass begränsade att vi
aldrig kommer att kunna göra allting som vi kan göra.” (citat centrumchef). Att
debatten i landet kring 2003 års prioriteringar dock i huvudsak grundade sig på
missuppfattningar och feltolkningar, där kunskapen om vad som faktiskt skedde
var dålig, var en uppfattning som kom fram i intervjuerna.
De intervjuade uppfattade generellt sett arbetet med prioriteringar som viktigt
och ansåg att det bör finnas kvar som en grundläggande del i landstingets
styrsystem även framöver: ”Det är viktigt arbete, i utveckling. Jag ser inte att
man kan jobba på något annat sätt.” (citat tjänsteman/rådgivare). Någon
menade att man med tiden har blivit mer övertygad och mer positiv till att arbeta
med prioriteringar och att eventuell oro har minskat. Prioriteringsarbetet
uppfattades vara en utvecklingsprocess där uppfattningar och kunskap om
prioriteringar är något som har vuxit fram och blivit tydligare med tiden, ett
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lärande där man måste jobba vidare. Exempelvis menade politiker att det har
blivit lättare att beskriva och tydliggöra processen samt att hitta sambanden
mellan de olika delarna i processen. Det ansågs också ha blivit tydligare hur
viktigt prioriteringar är och hur viktigt det är att försöka jobba efter ambitionen
med öppna systematiska prioriteringar.
Trots att arbetet med öppna prioriteringar inte uppfattades som någon enkel
uppgift förekom många tankar om utveckling, uthållighet och långsiktighet: ”Vi
måste vara aktsamma om det jobbet och den processen så att vi får fortsätta
tillsammans och utveckla det tillsammans med verksamhetsföreträdare och
politiker och med bra dialog med invånarna så att det blir en rättvis procedur
kring prioriteringarna.” (citat tjänsteman/rådgivare). Uppfattningar var att det
är viktigt att komma ihåg sin uppgift och roll i hälso- och sjukvården, d v s
varför och för vem man finns till, samt att prioriteringar ingår i politikernas
uppgift och att man därför måste jobba vidare, trots att det kan upplevas svårt.
Lärdomen att prioriteringar och utvecklingen av prioriteringsprocessen tar tid
och behöver få mer tid delades av samtliga befattningsgrupper: ”… fortfarande
är prioriteringsarbetet baserat på få människor, oftast entusiastiska människors
arbete, och det tar längre tid än vad vi hittills har haft att få det integrerat i
sjukvårdens vardag, d v s att hela tiden göra en analys om hur man ska
förbättra prioriteringsarbetet t ex inom klinikerna eller inom landstinget” (citat
tjänsteman/rådgivare), samt: ”Man måste ha en stor ödmjukhet för den här
processen och för att vi är nybörjare och för att vi i princip är först i Sverige, vi
måste inse det och att det är det kommer att ta tid, en fördel om vi inte växlade
spår utan ändå var lite ihärdiga, men ytterst så blir ju det någonting som också
har med politiken att göra så att då får vi ju det får vi väl vänta och se lite
grann. Men jag tror att det vore synd och tappa allt detta, vi måste lära oss mer
och jobba vidare.” (citat centrumchef).
Betydelsen av att många olika personer deltar i processen påpekades av en
politiker, som menade att ju fler förtroendevalda och sjukvårdspersonal som
deltar desto bättre möjligheter att skapa förståelse och därmed lättare kunna föra
en seriös diskussion kring detta ämne med medborgarna. Upplevelsen var att
detta över åren varit en process som gått framåt och denna gemensamma
kunskapsuppbyggnad mellan politiker och sjukvårdspersonal var något som
politikerna ville behålla. Vidare nämndes en önskan att gå från detaljbeslut till
att se över hur både pengar och andra produktionsfaktorer används för att nå
önskvärt resultat.
Den generella uppfattningen bland tjänstemän och rådgivare var att man ska
fortsätta arbetet med prioriteringar i ungefär samma riktning som tidigare, samt
att det är viktigt att reflektera över vad som har varit bra respektive dåligt i
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prioriteringsprocessen. En gemensam uppfattning var att det har varit bra att
landstinget i Östergötland har varit i framkant och att det tog de första stegen;
trots den negativa bild och fokusering som prioriteringsarbetet fick
inledningsvis: ”Vi har klarat av en del av de här initiala hindren och problemen
… andra måste också gå den här vägen.” (citat tjänsteman/rådgivare). Någon
uttryckte även en stolthet över att jobba i Landstinget i Östergötland, speciellt i
samband med möten med andra nationella aktörer.
Även uppfattningar om behovet av någon slags modell togs upp under
intervjuerna: ”Den modellen som har använts i Östergötland kanske inte är helt
optimal men det är den modell som har funnits och någon annan bättre modell
har inte funnits.” (citat politiker).
8.1.1 Vilka lärdomar finns från specifikt år 2006?
Politikerna upplevde att det mesta av 2006 års process fungerat bra. De ansåg
t ex att tjänstemännen nu blivit bättre på att omvandla informationen från
verksamhetsföreträdarna till ett sjukdomsperspektiv.
Närhetsperspektivet/närhetsaspekten var ett nytt inslag detta år, eftersom det är
vad sjukvårdsdebatten till stora delar handlat om i Östergötland under senare tid,
berättade en politiker och menade vidare att det finns ett behov av att mer belysa
vad som ur medicinsk synpunkt kan ligga centralt placerat och vad som behöver
ligga decentraliserat/nära befolkningen. Detta måste i sin tur vägas mot
personalsituationen, ekonomiska fakta och vad befolkning och patienter
förväntar sig. Även dessa delar bör beskrivas ur ett befolkningsperspektiv
istället för ur ett organisations- och verksamhetsperspektiv, menade densamme.
Inför årets beslut diskuterades även patienternas egenansvar (kring hjälpmedel),
vilket av politiker upplevdes som bra och något som bör vidareutvecklas. Att
tydliggöra egenansvaret ansågs i förlängningen få effekten att vissa områden
finansiellt ställs utanför det offentliga åtagandet. Detta menade politiker
tydliggör att vissa behov är viktigare än andra att tillgodose genom hälso- och
sjukvårdens försorg. Diskussionerna vid årets beslut handlade om att hjälpmedel
som är relativt billiga, finns ute på marknaden och där patienten själv kan
bedöma om denne behöver hjälpmedlet eller inte, de kan bekostas av patienten
själv, berättade en politiker. Ett exempel som gavs var osthyvlar med böjda
skaft, som finns till rimlig kostnad i affärer och är en produkt som icke
funktionshindrade också köper. Däremot bör samhället stå för hjälpmedel som
sjukvården bedömt att patienten behöver för sin rehabilitering och som kräver
individuell anpassning eller är väldigt dyra, menade den intervjuade politikern.
Vikten av att föra en dialog med medborgarna kring denna typ av frågor
påpekades och som exempel nämndes att politikerna under 2006 genomförde en
sådan diskussion kring läkemedel. Erfarenheterna från denna visar att det fanns
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en stor acceptans för att patienter kan stå för billiga läkemedel som är enkla att
köpa själva, medan samhället framförallt bör bidra till finansieringen när man
blir allvarligt sjuk eller drabbas av höga läkemedelskostnader.
Tjänstemännen och rådgivarna ansåg att man nu hittat en form för arbetet som
fungerar ganska bra. Arbetet upplevdes begripligt och öppet så att man kunde
vara delaktig, vilket påpekades som viktigt. Alla som vill engagera sig och är
intresserade ska ha möjlighet att förstå hur arbetet går till för att det ska bli
rättvist, menade man. Tidplanen under 2006 upplevdes också vara mer realistisk
än tidigare, det fanns mera tid för de olika aktiviteterna, något som ansågs som
en förutsättning för att komma fram till ett genomarbetat beslut. Tjänstemän/
rådgivare upplevde det vidare som bra att sjukvårdsverksamheterna denna gång
var mer delaktiga än tidigare i analysarbetet, tillsammans med tjänstemän, innan
underlagen delgavs politikerna. En varning utfärdades dock för att detta också
kan innebära en subjektiv styrning från verksamheterna, något som man bör
fundera över. Att verksamheterna var mer engagerade i den direkta kontakten
med politikerna denna gång, innebar att även politikerna var mer direktaktiva,
konstaterade man. En i befattningsgruppen beskrev att året hade lite karaktären
av ett prövoår och att: ”man får pröva lite nytt och inte för farligt” (citat
tjänsteman/rådgivare).
De medicinska rådgivarna upplevde som positivt att de denna omgång hade mer
tid till sitt förfogande för att bereda de olika besluten än de haft tidigare år.
Diskussionerna mellan rådgivare, verksamhetsföreträdare och avtalsansvariga
tjänstemän upplevdes även de som bra. Det senare till skillnad från tidigare år då
särskilda seminariedagar genomförts med politiker, tjänstemän och
verksamhetsföreträdare inför politikernas beslut. Dessa ”har inte varit
någonting att ha” (citat tjänsteman/rådgivare) såsom de varit utformade, utan
upplevdes mer ha genomförts för att man skulle kunna säga att man har haft en
avtalsdialog var uppfattningen bland de intervjuade. Dessa möten hade säkert ett
värde, men de kan stramas upp och förbättras om denna form ska användas
framöver, menar en rådgivare. De åtagandebeskrivningar som verksamheterna
lämnade in denna gång var bättre än tidigare år, ansåg rådgivarna, men att det
nog går att komma ytterligare en bit på väg. Även granskningen av
åtagandebeskrivningar har fungerat bättre gång för gång, menade man.
Resonemangen som andra grupper framfört, att prioriteringsarbetet hela tiden
har fungerat bättre och bättre över åren, delades även av centrumcheferna. De
menade att det märktes att i denna omgång visste arbetsgrupperna inom
verksamheterna lite mer om hur arbetet skulle gå till och vad som skulle komma
ut av det, vilket fick till följd att de förbättrade sina rangordningslistor denna
omgång.
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8.2 Utmaningar och förändringsmöjligheter
Vilka framtida utmaningar och möjligheter till förändringar av arbetet såg då de
intervjuade? Generellt fanns flera uppfattningar om att arbetet med prioriteringar
har blivit svårare men ändå tydligare med tiden. De intervjuade menade att ju
mer de har varit med i prioriteringsarbetet och ju mer de har lärt sig desto
mindre tvärsäkert blir arbetet och desto lättare är det att se svårigheter.
En annan uppfattning var att många medarbetare med tiden har blivit mer
övertygade och mer positiva till att arbeta med prioriteringar och att eventuell
oro har minskat, samtidigt som förståelsen för begränsningar och svårigheter
ökat: ”Verksamheten blir mer och mer komplex. Medborgarna har mer att säga
till om och har mer kunskap även om deras kunskap fortfarande naturligtvis är
väldigt fragmenterad. Det är få som kan värdera all den kunskap som finns ute.
Någon form av prioriteringsprocess behövs absolut.” (citat centrumchef).
Svårigheterna upplevdes t ex bero på att ambitionen att förbättra har växt sig
starkare och så även kraven på prioriteringslistorna: ”…med mycket tyngre
hälsoekonomiska analyser så är det klart att man skulle kunna förbättra arbetet
ytterligare” (citat rådgivare). Å andra sidan upplevde en tjänsteman att
ambitionerna har blivit mer realistiska kring vad som ska utföras, därtill att en
ökad tydlighet i processen och bättre tidsplan tillkommit som bl a innebär mer
tid för nödvändiga diskussioner.
Den generella uppfattningen bland de intervjuade centrumcheferna var att
arbetet med öppna prioriteringar måste fortsätta men att det behöver utvecklas
och förbättras: ”det måste blir ett ännu bättre verktyg”. Utvecklingen av
prioriteringsarbetet sågs som en lång process där man bara har kommit en liten
bit på väg. Att sluta arbeta med öppna och systematiska prioriteringar sågs inte
som ett alternativ av centrumchefer.
De utmaningar och möjligheter som främst reflekterats kring under intervjuerna
visade sig beröra framförallt tre områden:
• procedur och struktur
• dialog
• förankring.
Nedan redovisas de huvudsakliga uppfattningarna kring dessa områden. Liksom
tidigare i rapporten förtydligas resonemangen med utvalda citat.
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8.2.1 Utmaning och möjlighet: procedur och struktur
Det fanns flera liknande uppfattningar som handlade om att processen måste
förbättras genom att bli tydligare, t ex så att prioriteringar inte uppfattas som
något separat utan att det är något som ingår som en del i allt annat arbete, samt
att man tydligare måste klargöra rollerna i processen, d v s vem som gör vad och
när det görs. En upplevd svårighet från början var just att man inte visste hur
prioriteringsproceduren skulle se ut och hur ansvaret skulle fördelas mellan
politiker, medicinsk profession och tjänstemän. Detta upplevs ha blivit tydligare,
samtidigt som frågan om vilka som ska ansvara för vad och vad som egentligen
är politikernas/verksamheternas roll ofta ställs på sin spets, därför ansågs
rollfördelningen kunna förbättras och bli än tydligare.
När det gällde hur mycket som förändrats genom åren gavs lite olika bilder.
Vissa menade att proceduren och processen legat fast i ett antal år och att det
mest handlat om finjusteringar, medan andra hade uppfattningen att tidsramarna
hade ändrats från år till år. Verksamheterna kände inte att de fått ut direktiven i
tillräckligt god tid och de har fått gissa lite eller ringa och fråga vad som ska
göras till när, menar en centrumchef. En önskvärd utveckling var att arbetet mer
än idag skulle bli en del av vardagen och att avtalsprocessen blev tydligare så att
alla vet när saker ska lämnas in samt att återkopplingen till verksamheterna bör
vara skriftliga.
Kvalitén på den delen av arbetet som verksamheterna står för ansågs också
kunna förbättras. Att bättre tydliggöra vad det är för typ av underlag som den
politiska församlingen vill ha för sina politiska ställningstaganden och genom
mer stödresurser från tjänstemännen tror man att detta kan uppnås.
En annan förbättringspunkt gällde ökad mångfald och delaktighet i processen.
Antalet involverade har ökat med tiden men fortfarande sågs arbetet engagera
alltför få personer och vara alltför koncentrerad till yrkeskategorin läkare. Det
kom även upp synpunkter om att man bör förbättra förutsättningarna för
genomförandet av prioriteringsarbetet i primärvården, då de som arbetar där
anser att det är svårt att rangordna sin verksamhet. Arbete med att försöka hitta
en arbetsform som passar primärvården bättre ska starta, uppgav en
tjänsteman/rådgivare.
Ett flertal bland de intervjuade ansåg att det – fortfarande – saknas bra
uppföljningsinstrument för att kunna se att ”rätt” prioriteringar görs: ”Se över
öppenhet och uppföljning. Vi ska nog rannsaka oss själva.” (citat politiker).
Målsättningen att göra uppföljningar uppgavs finnas även idag men uppfattas
vara bristfälligt genomförd. Parametrar för uppföljning på befolknings- och
sjukdomsgruppsnivå efterlyses eftersom traditionella uppföljningsinstrument,
såsom vårdtillfällen och läkarbesök, inte är vad politikerna anser sig behöva.
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Någon fastslog att det behövs en ordentlig utvärdering av de rationaliseringar
och bortval som gjorts tidigare och att denna information sedan även måste tas
med kontinuerligt i politikernas beslutsunderlag. Det uppfattades också som
positivt att följa upp processerna med exempelvis intervjufrågor, där man ges
möjlighet att reflektera över processen över tid.
En tjänsteman/rådgivare berättade att denne känner sig lite tveksam till hur
arbetssättet – modellen – har fungerat och upplevde att politikernas uppgift hela
tiden blir att ta ställning till negativa förslag: ”De ska hela tiden ta ställning till
utbudsbegränsningar, kan vi minska, kan vi låta bli att göra det här?” … ”Det
håller inte för den demokratiska processen.” // ”Politikerna måste på något vis
också vara med och bestämma vad och var gör vi satsningar, det är på något vis
uppgiften.” (citat tjänsteman/rådgivare). Man måste ha en process som kan
hantera båda typer av beslut och här hitta en balans, menade denne och
konstaterade vidare: ”Det är det som gör att man på många håll i landet
politiskt drar sig för att jobba med öppna prioriteringar, man öppnar sig på
något sätt hela tiden för negativ kritik utifrån och negativ publicitet.” (citat
tjänsteman/rådgivare).
En svårighet med nuvarande prioriteringsarbete, som lyftes fram av en
tjänsteman/rådgivare, var att ledningen blir hänvisad till beskrivningar som
verksamheten ger och att de inte alltid har möjlighet att bedöma eventuella
”dolda strategier”: ”Verksamheterna lär sig spelet, lär sig reglerna och hur man
utformar det hela. Och det är ju inte så, vad vi har sett genom de här åren, det
finns ju inte en massa onödigt som görs där man tvekar över effekten. På så sätt
är jag nog mer skeptisk idag än vad jag var från början.” (citat tjänsteman/
rådgivare). Åsikten om att man lär sig spelets regler stöds av en centrumchef
som menade att hans egen uppfattning om prioriteringar har förändrats över tid:
”Jag har möjligen lärt mig mer om resonemanget bakom teorin och vad som
krävs för att en prioritering ska vara rätt, jag har väl lärt mig mer om hur man
ska göra i praktiken för att det ska hända någonting... blivit smartare eller vad
man kan kalla det” (citat centrumchef).
En annan centrumchef hävdade att det finns en tendens till att bara de lägst
prioriterade områdena diskuteras därför att man ofta tar för givet att resurserna
räcker till de områden som ligger högst upp: ”så borde det ju rimligen vara,
men det är det inte alltid tror jag” (citat centrumchef). Man behöver m a o se
över om de högst prioriterade sjukvårdinsatserna verkligen klaras av på ett
ändamålsenligt sätt, ansåg denne.
Procedurens kontinuitet ansågs viktig: ”Jag hoppas och tror att vi får jobba med
det här kontinuerligt. Att det blir en del i avtalsuppföljningen mer och att vi
planerar för det. Och sen att det går hand i hand med vårdprogramsarbetet.
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Så småningom ska det här gå helt hand i hand, så att man exempelvis ska kunna
prioritera i vårdprogram, det är min vision.”(citat centrumchef). En annan
centrumchef poängterar också kontinuiteten i processen utifrån att inte ändra i
processen och tidsföljderna varje år. Detta för att det ska bli lättare att förankra
prioriteringsprocessen bland vårdföreträdare och vårdpersonal: ”Det blir många
parallella processer och parallella inlämningsuppgifter, inom två veckor hade vi
fyra processer som skulle in. Då blir det svårt för mig som chef att förklara
varför vi ska lämna in en uppgift den 15:e som är ganska lik den som ska in den
16:e, när HSN har vårt avtal. Jag kan inte heller alltid förklara. Det är viktigt
att prioriteringen går ihop, att det blir ett samband. Det är viktigt när man ska
få med alla, alla har ju väldigt mycket annat.” (citat centrumchef).
Ett annat problem som kom upp i intervjuerna var att höga förväntningar kan
skapas bland verksamheterna i de situationer landstinget har tillskott att fördela;
”att man ses som en jultomte” (citat politiker). Därför sågs det som mycket
viktigt att man är konsekvent i processen i fördelningen av resurser. En
medicinsk rådgivare påpekade att det är viktigt att göra allt som går för att
prioriteringsarbetet ska underlättas och bli ändamålsenligt, samt att det är viktigt
att det inte bara blir någon sorts sidoaktivitet till beslutsprocessen i övrigt, utan
att ekonomistyrningen verkligen följer de politiska besluten om
resursfördelning: ”Det får inte bli så att man helt plötsligt lägger 30 miljoner på
någonting som man inte ens har diskuterat i prioriteringsprocessen. Då blir det
ett glapp, igen, vilket innebär problem för legitimiteten.” (citat
tjänsteman/rådgivare).
En uppfattad svårighet var att man inte förstår komplexiteten i och med att den
medicinska kunskapen upplevs mångfacetterad. Risken finns att man försöker
förenkla beslutsunderlagen i för hög grad. En centrumchef förklarar det så här:
”att det som ligger högt prioriterat inom en specialitet, och om man nu skulle se
på helheten av all medicinsk verksamhet borde vara ganska lågt prioriterat, att
man kommer snett då ger man ju på något vis fel bild till dem som ska fördela
resurser till oss” (citat centrumchef). En annan uppfattning i anslutning till detta
var att det är viktigt att alla mer och mer förstår hur komplexa verksamheterna är
och att ett omfattande förarbete bara beskriver en del av verksamheten. En
centrumchef menade att man skulle kunna ställa lite större krav på
verksamheterna att dom också ska komma fram med lite mer övergripande
förslag: ”vi kanske borde mer kräva från verksamheterna att dom återkommer in
i vissa områden med gemensamma prioriteringsförslag” (citat centrumchef). En
annan centrumchef hade liknande uppfattningar och menade att
verksamhetsföreträdare har ett stort ansvar i processen, därför bör de även kunna
processa och granska varandras beslutsunderlag för att besluten ska bli
trovärdiga och legitima. Denne såg också en risk i att politiker kan föra in
områden i prioriteringsprocessen som de vill satsa på, men där det kanske inte
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finns så stor evidens, och att dessa då får företräde framför andra etablerade
områden där det finns god evidens. En centrumchef menade att det måste finnas
stöd för politikerna så att de ges möjligheten att förstå komplexiteten. Politiker
som har varit med länge har lärt sig mycket, men det finns nya politiker som inte
har någon kunskap i det här området, menade denne.
De intervjuade uppfattade generellt sett inte att det finns några direkt
organisatoriska hinder för att arbeta med prioriteringar. En politiker menade
dock att organisationen gärna hade kunnat förändra sig efter uppdraget.
Uppföljningen uppfattades fortfarande ske mycket efter traditionella
ekonomiska uppföljningstermer, någon omställning från detta uppfattades inte
ha genomförts. Det fanns också en uppfattning om organisatoriska hinder där
hälso- och sjukvårdsorganisationen inte riktigt följer sättet att arbeta med
prioriteringar, exempel som nämndes var de personaladministrativa
avdelningarna.
Återkommande under i stort sett alla intervjuer (med alla befattningskategorier)
var det faktum att 2006 var ett valår, en omständighet som kom att påverka
prioriteringsproceduren i högsta grad. En uppfattning var att det skulle komma
att bli enklare när alla hade kommit in i sina rutiner igen, men att man bör dra
lärdom av detta och hitta bra former för hur man ska göra i liknande situationer.
En annan utmaning som nämndes var den reform om regionindelning som
diskuteras på nationell nivå och som ansågs sannolikt kommer att påverka
förutsättningar för prioriteringsarbetet, vilket kan innebära att man får börja om
från början med ett nytt styrsystem. I väntan på detta besked kommer inte så
stora förändringar att göras, menade en rådgivare.
8.2.2 Utmaning och möjlighet: dialog
Dialogen mellan verksamhetsföreträdare och politikerna ansågs kunna
förbättras. Uppfattningen bland de intervjuade politikerna var att det är av
största vikt att verksamheten förstår de uppdrag de får och att politikerna i sin
tur även förstår deras situation. Politiker upplevde att många
verksamhetsföreträdare inte har kommit in i sin roll i prioriteringsprocessen
ännu, utan att de fortfarande enbart ser sig själva som företrädare för sin egen
verksamhet (och som de oftast vill ha mer resurser till), snarare än att utgå från
ett behovs- och befolkningsperspektiv. En politiker ansåg dock att de blivit
bättre på att ställa rätt frågor till verksamheterna: ”Det spelar ingen roll hur
mycket vi utvecklar vår process och hur duktiga vi blir om vi inte får genomslag
för det här i verksamheten. För det är underlaget därifrån som vi får fatta beslut
ifrån.” (citat politiker). Någon menade att dialogen bör handla om huruvida de
mål politikerna formulerar fungerar för verksamhetsföreträdarna, d v s förstår

86

verksamhetsföreträdarna vad politikerna menar, är målen uppföljningsbara, är
målen styrande?
En svaghet uppfattades vara att prioriteringsdiskussionerna ofta har rört sig på
för hög detaljnivå utifrån rangordningslistorna som inte avspeglar en hel
vårdkedja: ”… man snuttifierar vården och vården är ju oftast väldigt
integrerad med olika aspekter, olika specialiteter och olika insatser…” (citat
tjänsteman/rådgivare). Liknande uppfattning framfördes av en politiker som
menade att man måste se över på vilken ”konkretiseringsnivå” politiker ska
befinna sig i prioriteringsproceduren, så att deras arbete rör sig på en
övergripande nivå och inte blir för detaljerat (vilket denne inte ansåg var
önskvärt). ”Risken är att man ser en liten, liten grej och så tänker man att men
gud den där kan vi fixa till. Det går bra den gången, men hur blir resultatet att
göra det på den nivån för alltid framöver?” (citat politiker). För att ett landsting
ska lyckas med en prioriteringsprocess av denna typ måste man gå från en alltför
hög detaljeringsnivå till att diskutera på ett mer allmänt plan, eftersom man
aldrig kan komma ifrån (vilket inte heller anses önskvärt) den
vardagsprioritering som verksamheterna gör. Den bör snarare bejakas, menade
en centrumchef. En tjänsteman/rådgivare lyfte fram att det skulle vara intressant
att komma ifrån det allt för detaljerade till att genomföra ett
vårdkedjeanalysexempel.
En lärdom uppfattades vara att det är viktigt att vara aktsam och noggrann i
samtal om prioriteringar så att man försäkrar sig om att alla förstår vad man
menar när man använder olika begrepp. En tjänsteman/rådgivare menade att det
därför är viktigt att öka kunskapen hos politikerna och verksamheterna för att de
bättre ska förstå vad som menas och så att de också ska vara mer aktsamma om
en rättvis och öppen procedur. En tjänsteman uppfattade det som viktigt att ge
extra stöd till verksamheten, något som uppgavs vara planerat inför nästa
omgång (läs år 2007).
Att få många att delta i en saklig diskussion uppfattades också svårt. En
uppfattning var att arbetet med öppna prioriteringar bör ses som ett
rättviseprojekt men att det alltför ofta uppfattas på ett annat sätt: ”Det borde
vara positivt och hejas på, på olika sätt, medan man i själva verket försöker
misstänkliggöra det här, från politiska företrädare som inte har varit
omedelbart nära det här, från media och olika intressegrupperingar, och även i
olika utsträckningar från olika företrädare från verksamheterna. Men jag inser
nu att det är en mycket längre process.” (citat tjänsteman/rådgivare). En annan
uppfattning, som delades av flera befattningsgrupper, var att landstinget måste
bli bättre på att marknadsföra och ”slå lite mer på trumman” offentligt för
prioriteringsarbetet samt driva folkupplysning kring prioriteringar inom hälsooch sjukvården.
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Tidigare har presskonferenser hållits, men kanske bör man vara mer offensiv när
det gäller att beskriva vad som görs och varför, menade en tjänsteman/rådgivare.
Detta i och med att prioriteringsarbetet i landstinget i någon mån har hamnat i
vanrykte ända sedan 2003 när det gäller mediernas och kanske även
allmänhetens förståelse. En strategi och förbättringsmöjlighet ansågs därför vara
att: ”… inte bara beskriva prioriteringsprocessens resultat vilket man har nöjt
sig med att göra, utan tydligt göra reklam för processen som sådan och förklara
vad är prioriteringar, på vilka grunder gör vi prioriteringar, varför gör vi det,
hur går det till, vem har ansvar.” (citat tjänsteman/rådgivare).
8.2.3 Utmaning och möjlighet: förståelse och förankring
En uppfattning bland de intervjuade var att ”prioriteringstänket” i stor
utsträckning stannar i centrumledningarna, möjligen klinikledningarna. Det
upplevs finnas många bland sjukvårdspersonalen som är väldigt dåligt insatta i
vad som händer organisatoriskt ovanför deras egen nivå och ofta dåligt
allmänorienterade i dessa frågor. En uppfattning var att det finns mycket att göra
inom förankringsarbetet. Landstingets ambition uppgavs vara att delaktigheten
ska bli mycket större. Dock uppfattades fler personer vara involverade i
jämförelse med tidigare år, men spridningen bland olika yrkesgrupper
uppfattades vara marginell, där läkare fortfarande utgör den dominerande
gruppen. En förbättringsmöjlighet anses därför vara att arbeta långsiktigt med att
involvera fler yrkesgrupper.
Utmaningar handlade också om det interna förtroendet och stödet inom hälsooch sjukvårdsorganisationen, där en uppfattning var att det på många plan finns
ett motstånd mot prioriteringar. En politiker relaterade till två rapporter som
debatterats i landstingsfullmäktige12 under året och som visade att
prioriteringsarbetet hitintills har haft svårt att få fäste i sjukvårdsverksamheterna
och att de inte riktigt förstått vitsen och betydelsen av att ta fram
rangordningslistor för sin verksamhet:. ”så länge det är på detta vis kommer
inte detta sätt att styra att slå igenom” (citat politiker). Politiker upplevde att det
bland verksamheterna ibland finns en attityd som förhalar politikernas beslut:
”visst kan vi [inom verksamheterna] bestämma hur pengarna används på bästa
sätt, det ska inte ni [politiker] lägga er i” (citat politiker). Samtidigt uppfattade
politikerna att det finns ett starkt stöd och förtroende för prioriteringsarbetet:
”Många grupperingar har varit positiva till det vi har gjort och så och det har
ju varit ett stöd för att våga fortsätta.” (citat politiker).
En typ av ”murbräcka” bedömdes Socialstyrelsens nationella riktlinjer ha
utgjort. För att kunna förhålla sig till dem måste verksamheterna ”göra sin egen
läxa” och titta på hur det ser ut i den egna verksamheten. Därmed ansågs
12

Avser Bäckman m fl 2006 samt Ogensjö m fl 2006.
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förståelsen för varför man behöver arbeta med rangordning av sin verksamhet ha
ökat. En annan murbräcka ansågs vårdgarantin ha varit. Införandet av
vårdgarantin uppfattades ha lett till en insikt om att för att klara denna måste
någon form av öppen prioritering till, eftersom man någonstans måste sätta
gränsen för vem som kan komma ifråga för att omfattas av garantin. Ett sätt att
förbättra öppenheten mot medarbetarna ansågs vara t ex att skapa möjligheter så
att fler får kunskap om vad prioriteringar handlar om och också möjligheter att
koppla prioriteringar till sin egen vardag och sina egna förutsättningar om vad
som ska prioriteras i respektive verksamhet: ”hur tänker vi då, på vilka grunder
för vi det ena före det andra, och hur vet vi att det är det bästa” (citat
tjänsteman).
En stor utmaning bland politikerna uppfattades handla om det externa
förtroendet och att få upp diskussionen om prioriteringar på medborgarnivå. En
politiker ansåg att det är svårt att förändra medborgarnas bilder och få dem att
tänka i sättet kring öppna prioriteringar, medborgarna uppfattades ofta ha bilden
att sjukvården fixar det mesta och ska finnas överallt. Det uppfattas också svårt
att få ut budskapet och att pedagogiskt kunna förklara så att det blir begripligt
till en stor befolkning som inte har hälso- och sjukvård som sin viktigaste
arbetsuppgift eller största intresse. Även övriga befattningsgrupper lyfte fram
behovet av att förbättra samtalet med medborgarna.
En svårighet uppfattades vara att det finns få landsting att samarbeta och ”bolla”
med genom att få tips och idéer på alternativa och nya arbetssätt: ”… Även om vi
var först ut här i Östergötland så tror jag att vi ska ägna mycket tid åt att titta
på andra håll, vi har nog en del att lära också inte bara lära ut, vi ska nog inte
vara så självgoda.”(citat politiker). En annan uppfattning belyste
samarbetsproblematiken genom att det ”på gott och ont” inte fanns så mycket att
hämta från andra landsting. PrioriteringsCentrum nämns av ett flertal
intervjupersoner som ett bra ”teoretiskt bollplank”. En centrumchef framhöll hur
viktigt det är med dels ”den hårda sakkunskapen”, inklusive forskning och
utveckling av metodiken som alltid måste finnas i botten av prioriteringsarbetet,
dels hur viktigt det är med ”relativt pragmatiska personer, men ändå eldsjälar”
som driver och använder de verktyg den första gruppen tagit fram. Vidare
framhölls av många att det även måste finnas understödjande verksamheter,
såsom t ex Svenska Läkaresällskapet. Ett annat stöd och en möjlighet för att
”våga” fortsätta arbetet med öppna prioriteringar uppfattades ha kommit från
nationellt håll, däribland Socialstyrelsen, och från olika föreningar, såsom
patientföreningar, handikappsföreningar etc.
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8.3 Framförda planer inför 2007 och framåt
Vid intervjutillfället ställdes frågan om kända planer inför kommande
prioriteringsarbete. De intervjuade politikerna hade vid det tillfället
uppfattningen att prioriteringsarbetet kommer att fortsätta i landstinget. Arbetet
med behovsanalyser kommer också att fortsätta, så även aktiviteterna kring
patient- och brukarperspektivet. Däremot uppfattades utformningen komma att
ändras till viss del. Exempelvis planeras att behovsanalyserna ska gå in mer på
tillgänglighet, kvalitet och delaktighet, vilket beskrivs som att ”skära på en
annan ledd”: ”Då kommer politiken in med en annan kunskap och tittar t ex på
processen för en patient som ska få planerad operation, fungerar det från a till
ö, vilka problem upplever man på vägen, då är vi inte inne på klinken A:s eller
kliniken B:s problem utan tittar ur ett annat perspektiv.” (citat politiker).
En mindre omorganisation består också i att förtroendemannagrupperna
organisatoriskt flyttas från det medicinska programarbetet till
brukardialogsberedningar som har ett tydligt uppdrag att kommunicera med
framför allt patienter och anhöriga kring de områden som kommer upp i
behovsanalyserna. ”Vi har varit väldigt låsta till verksamhetens sätt att
strukturera med sina rangordningslistor, det nya sättet kan vi kanske komma att
bryta på ett annorlunda sätt gentemot verksamheten och deras tankar.” (citat
politiker)
En annan eventuell kommande förändring ligger som ett extra uppdrag på
tjänstemannanivå och handlar om egenansvar, vilket eventuellt kan komma att
ingå i prioriteringsarbetet nästkommande omgång(läs 2008).
Tjänstmännen uppfattade att arbetet kommer att fortsätta utifrån den struktur
som har funnits de senaste åren. En förändring uppfattades bli att det lämnas ett
tydligt ansvar till brukardialogberedningarna, vilka svarar för samtal med
patienter, närstående och med befolkningen i övrigt. En annan förändring som
också planerades var gemensamma kunskapssammanträden med HSN och
landstingsstyrelsen.
Ingen av de intervjuade centrumcheferna kände vid intervjutillfället till några
förändringar i kommande prioriteringsprocedurer.

8.4 Våra summeringar
Inom alla befattningskategorier uppfattades arbetet med prioriteringar generellt
positivt och de intervjuade önskade att det ska fortgå. De vittnade om att
övertygelsen ökat med tiden, att eventuell oro minskat, men även att arbetet
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känns mindre tvärsäkert och att det är lättare att se svårigheterna ju mer man lärt
sig. En av de lärdomar vi fann dominerande från tiden 2003-2006 var
övertygelsen om hur viktigt det är att arbeta utifrån en systematisk
prioriteringsprocedur och att arbetet ska ses som en lärandeprocess under
ständig utveckling, vilket även inkluderar arbetsmodellen, samt att uthållighet
krävs. Tidplanens utformning pekades ut som en förutsättning för att få både bra
underlag och bra beslut. Likaså poängterades att rollfördelningen är viktigt att
klargöra.
Några korta exempel på förbättringsmöjligheter när det gäller procedur/struktur
var att:
• tydliggöra vilken typ av beslutsunderlag politikerna behöver samt höja dess
kvalité
• klargöra på vilka grunder områden för behovsanalyser väljs ut
• utveckla uppföljningsinstrument som visar om besluten fått önskad effekt
samt återkoppla denna information till politikernas beslutsunderlag
• bevaka att ekonomistyrningen följer de politiska besluten om
resursfördelning och undvika att resurser fördelas i sidospår
• öka kraven på verksamheterna att ta fram mer övergripande gemensamma
förslag samt ge dem möjligheter att granska varandras beslutsunderlag.
Exempel på förbättringsområden som gavs när det gäller dialog var att:
• utveckla de politiska målformuleringarna så att de kan förstås, omsättas och
följas upp i verksamheterna
• se över vad som är en lämplig konkretiseringsnivå för politiska
ställningstaganden (varken för hög detaljeringsgrad eller på för allmänt plan)
• vara mer offensiv gentemot medborgarna när det gäller att beskriva
processen som sådan och förklara vad prioriteringar är, på vilka grunder
prioriteringar görs, varför det görs, hur det går till och vem som har ansvar.
Slutligen, några exempel på förbättringsområden som gavs när det gäller
förståelse och förankring var att:
• öka delaktigheten bland hälso- och sjukvårdspersonalen genom att involvera
fler yrkesgrupper
• öka det interna förtroendet och förankringen genom kunskapsspridning samt
att tydligare koppla prioriteringsarbetet till vardagsarbetet i vården och
tydliggöra sammanhenget i landstingets styrsystem
• öka det externa förtroendet genom att utveckla diskussionen med
medborgarna
• söka samarbete med andra landsting för utbyte av tankar och erfarenheter
• ta till sig forskning och utveckling om prioriteringar samt nyttja
stödverksamheter.
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9. AVSLUTANDE DISKUSSION
Vid planering av en prioriteringsprocedur bör man även bekanta sig med
tidigare erfarenheter och forskningsresultat. I prioriteringssammanhang
diskuteras ofta s k ”rättvisa procedurer” som ett sätt att öka förståelsen och
acceptansen av ett beslut. Det som oftast refereras är Daniels och Sabins
problematisering, kallad ”Accountability for Reasonableness” (ansvarstagande
för rimlighet), kring att om en prioriteringsprocedur ska kunna anses som rättvis
och legitim, d v s som rimlig och accepterad, av flertalet i befolkningen bör ett
antal kriterier vara uppfyllda (Daniels och Sabin 2002)13:
1. Grunderna för prioriteringsbeslut måste vara offentliga.
2. Dessa förklaringsgrunder (bevis, sakskäl och principer) måsta anses vara
relevanta för prioriteringsbeslut av människor med känsla för rättvisa.
3. Det måste finnas mekanismer för att ompröva beslut och revidera dem i ljuset
av nya bevis och argument.
4. Det måste finnas antingen en frivillig eller en offentlig reglering av
beslutsprocesser för att se till att villkor 1-3 uppfylls.
Dessa fyra villkor bör dock inte användas som en checklista där procedurer som
tillämpas bockas av, utan istället som riktlinjer för vad som ska karaktärisera en
rättvis prioriteringsprocedur. Det finns dock ingen standarduppsättning av
procedurer14. Det är istället nödvändigt att ta till sig olika erfarenheter om vad
som kan vara goda procedurer i ett visst sammanhang. (Nedlund och Garpenby
2008)
Strategier för hur prioritering och resursfördelning ska göras inom hälso- och
sjukvården har egentligen att göra med två olika legitimitetsproblem: dels ett för
intern legitimitet och dels ett för extern legitimitet. I sammanhanget kan intern
legitimitet vara en förutsättning för att kunna nå extern legitimitet, liksom en
process för extern legitimitet kan fungera som en återkoppling till den interna
legitimiteten. Intern legitimitet handlar om förtroendet för prioriteringar inom
den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen, dels mellan den politiska,
administrativa och kliniska funktionen och dels bland vårdens medarbetare.
Extern legitimitet å andra sidan handlar om att allmänheten ska känna förtroende
för de prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården. Garpenby menar att en
process för extern legitimitet bör utvecklas samtidigt med processen för att
stärka det interna förtroendet. (Garpenby 2003, 2004)

13

I den första studien om Landstinget I Östergötlands arbete med prioriteringar år 2003 utgick vi från dessa
kriterier (Bäckman m fl 2004).
14
Dimensioner som främst karaktäriserar det som benämns som ”procedurrättvisa” är: röst och deltagande,
neutralitet, samstämmighet, tillförlitlighet, omprövning/ändring och transparents (Nedlund och Garpenby 2008).
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Den interna legitimiteten kan stärkas om prioriteringsproceduren bygger på fyra
olika huvudkomponenter (Garpenby 2004):
1. Arbetsformer, vilka används för urval av berörda parter, för välbalanserade
ställningstaganden, att välja olika typer av information, för att samla in och
bedöma underlag och för att hitta former för att förankra och skapa
förtroende för prioriteringsproceduren.
2. Beslutsunderlag, fakta och kunskap som behövs för att göra avvägningar och
ställningstaganden.
3. Värderingsplattform, kan vara mål och viktiga definitioner som avgör vilka
underlag som samlas in och hur dessa ska tolkas.
4. Förtroendeskapande institutioner, mötesplatser för olika berörda aktörer för
att bygga förtroende och metoder för kommunikation.
Varje komponent är viktig för att prioriteringsproceduren ska fungera; om någon
av dessa saknas kommer proceduren att ”halta”. Det går dock inte att räkna med
att alla delar ska vara kompletta – prioriteringsproceduren måste genomföras
trots ofullständig kunskap eller icke-optimala förutsättningar. (Garpenby 2004)
Förekomsten av förtroendeskapande institutioner inom hälso- och sjukvårdens
organisation, s k ”mellanled” (såsom metodråd, hjälpmedelsråd, medicinska
expertgrupper, läkemedelskommittéer m fl), kan spela en viktigt roll för att
stärka legitimiteten och uppfattningen om rättvisa, främst i den interna
processen. Mellanleden ger i regel rekommendationer i ett beslut, vilket innebär
en indirekt påverkan i beslutsprocessen. Dessa institutioner har ofta kapacitet att
behandla olika typer av information, t ex medicinsk kunskap, etiska
ståndpunkter eller medborgarnas synpunkter, så att denna information kan
användas i beslutsprocessen och i dialogen mellan de olika aktörerna (politiker,
administratörer, forskare, medicinska professioner m fl). Mellanleden har också
förutsättningar att utveckla och följa procedurer som har stor betydelse för
uppfattningar om rättvisa och för att stärka legitimiteten, främst den interna
legitimiteten men även den externa (Nedlund och Garpenby 2008).

9.1 En procedur för politiska prioriteringar
Vår diskussion kring en arbetsmodell för politiska prioriteringar utgår från
erfarenheter från Östergötlands arbete med prioriteringar men tanken är att
resonemanget även ska kunna vara applicerbart i landsting/kommuner med
annan organisation. Landstinget i Östergötland är organiserat utifrån en modell
med beställare (politiker) som ger uppdrag och utförare (olika
vårdverksamheter) som svarar med åtaganden. De politiska prioriteringarna
handlar här om prioriteringar mellan sjukdomsgrupper, men det skulle lika väl
t ex kunna vara politiskt utpekade behovsgrupper eller andra utvalda områden.
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Garpenbys komponenter (presenterade ovan) för att stärka den interna
legitimiteten genomsyrar samtliga faser. Arbetsgången i en prioriteringsprocedur
måste givetvis utvecklas utifrån varje landstings styr- och planeringssystem.
Utifrån våra studier av Östergötlands arbete med prioriteringar har vi identifierat
sex huvudsakliga faser som prioriteringsarbetet kan delas upp i:
1. Förutsättningsfasen (direktiv, förutsättningar, roller)
2. Underlagsfasen (framtagning av beslutsunderlag)
3. Dialogfasen (den interna dialogen)
4. Beslutsfasen (att fatta beslut och motivera sitt ställningstagande)
5. Offentlighetsfasen (publicering, aktiviteter, intern förankring och extern
förståelse)
6. Uppföljningsfasen (uppföljning och utvärdering av procedur och resultat).
De olika momenten – från att skapa förutsättningar, att ta fram beslutsunderlag,
att göra en faktisk prioritering, till att fatta ett politiskt beslut – behöver
nödvändigtvis inte ses som en sekvens, utan kan överlappa varandra både i
planering och i tiden de inträffar, men där samtliga förhoppningsvis ger goda
förutsättningar för att få till stånd en öppen procedur för prioriteringar.
9.1.1 Förutsättningsfasen
Politiska prioriteringar bygger på underlag som många medarbetare ska bidra
till. Det är därför helt centralt för ett framgångsrikt prioriteringsarbete att de
direktiv som går ut till ansvariga är genomtänkta och begripliga. I intervjuerna
har vi fått fram att de direktiv som utarbetats i Östergötland upplevdes som
tydliga, men brister i följsamheten tyder på att det ändå kan finnas utrymme för
oklarheter i tolkningen. I de förutsättningar som ges till alla berörda ingår också
att precisera vilka resurser som står till förfogande. Detta gäller inte minst hur
tidplanen för arbetsprocessen ser ut. Är den realistisk? I Östergötland har man
tvingats ändra tidplanen flera gångar för att ge berörda mer tid för sin
bearbetning av beslutsunderlag och intern förankring. Att förutsätta att
verksamheterna ska leverera in prioriteringslistor strax efter semesterperioden är
en dålig uppläggning. Det är viktigt att det framgår i direktiven hur
rollfördelningen ser ut, vem som ska göra vad, när och hur i processen. Det
räcker inte bara att ange vad var och en ska göra. Förståelsen för varandras roller
och förutsättningar upplevdes i Östergötland ha ökat med tiden vilket fördes
fram som något positivt. Det är likaså viktigt att alla parter lever upp till
direktiven, inte minst den politiska organisationen.
Det finns starka skäl för att inte begära in mer material än man tror sig klara av
att ta ställning till. Det är naturligtvis viktigt att precisera vad politiker och
tjänstemän önskar för beslutsunderlag och hur det ska se ut. I strävan efter
likformighet bör verksamheterna utgå från en gemensam arbetsmodell.
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Trovärdighet kring procedurer för prioriteringar handlar om långsiktighet och
stabilitet i arbetssättet. Politiker i Östergötland som varit delaktiga i arbetet
under flera år har fått erfarenhet och blivit säkrare i sin roll, vilket tydligen har
ökat trycket på sjukvårdsverksamheterna att lämna bra underlag utifrån de
direktiv de får. När en ny procedur håller på att etableras är det också viktigt att
skapa stödresurser som kan handleda i olika moment.
Förutom att direktiven innehåller information om den tänkta proceduren, vilka
underlag som efterfrågas och vilka resurser som står till förfogande är det viktigt
att det finns nedskrivna mål för arbetet. Formulering av konkreta mål
uppfattades som svårt i Östergötland. Det finns därför skäl att överväga att börja
med relativt allmänna mål som preciseras över tiden i en ständigt pågående
måldiskussion. En erfarenhet är att det är viktigt att beskriva hur arbetet med
prioriteringar och beslut är kopplat till övriga styrsystem i landstinget. Bland
annat för att undvika att resurser fördelas i sidospår utanför den ordinarie
processen på ett icke-systematiskt sätt.
9.1.2 Underlagsfasen
Att ”beslutsunderlagen” har betydelse som en komponent i en
prioriteringsprocess för att skapa intern legitimitet konstateras av Garpenby, som
vidare menar att det finns en risk att för mycket kraft ägnas åt att ta fram
beslutsunderlag och att man missar att fråga sig varför underlaget behövs, vad
det representerar och hur det ska användas. ”Värderingsplattformen”, med mål
och definitioner avgör vilka beslutsunderlag som ska samlas in, och val av
”arbetsformer” är också viktiga i underlagsfasen. (Garpenby 2004)
I Östergötland finns numera rangordningslistor framtagna för fler
sjukdomsområden än tidigare. Likaså deltar flera yrkesgrupper på senare år i
framtagandet av rangordningslistor, även om arbetet fortfarande är koncentrerat
till att i huvudsak utföras av läkare. Vårdverksamheterna har ett stort ansvar i
processen och deras roll och ansvar kan öka ytterligare genom att de för vissa
områden uppmanas ta fram mer övergripande gemensamma förslag och
beslutsunderlag. Likaså kan möjligheten att de ges tillfälle att granska varandras
underlag utredas, något som skulle öka trovärdigheten och legitimiteten. Detta
främjar ett vidgat tänkande utanför det egna sjukdomsområdet, ökar
diskussioner och förståelsen för varandras problematik, något som i sin tur
främjar utvecklingen av prioriteringsarbetet. Ett nytt inslag är att behovsanalyser
genomförs inom av politiker utvalda områden. På vilka grunder dessa urval görs
upplevs emellertid som oklart och ifrågasätts då de vi intervjuat upplever en
styrning av beslut om resurstilldelning mot dessa områden.
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Ett förslag till en nationell arbetsmodell för s k vertikala prioriteringar, d v s
prioriteringar inom en sjukdomsgrupp, behovsgrupp, klinik eller specialitet, har
på initiativ av Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum arbetats fram av en
grupp bestående av representanter för flera landsting och organisationer
(Carlsson m fl 2007). Gruppen konstaterar att riksdagens riktlinjer för
prioriteringar inte ger stöd nog och att ytterligare metodstöd för fortfatt
utvecklingsarbete efterfrågas. Denna typ av prioriteringar rör patienter på
gruppnivå, d v s är inte en absolut prioritering av hur enskilda patienter ska
behandlas, där individuella orsaker kan vara avgörande för beslut om
vårdinsatser, utan ser till hur hela patientgrupper ska tas omhand.
Arbetsmodellen illustreras i Bilaga 2.
Modellen som beskrivs i detalj i rapporten ovan, går i korthet ut på att
sjukdomstillstånd i kombination med åtgärd rangordnas utifrån en tiogradig
skala, där ett är högst prioriterat och tio lägst. Rangordningen bygger på
faktainsamling och gradering av det vetenskapliga underlaget och utgör en
sammanvägning av modellens olika faktakomponenter: hälsotillståndets
svårighetsgrad, patientnyttan/effekten av åtgärden och åtgärdens
kostnadseffektivitet. Flera tillstånd-åtgärdspar kan ha samma rangordningsnivå.
Likaså kan ett sjukdomstillstånd återfinnas på flera nivåer beroende på vilken
åtgärd som är knutet till tillståndet. Viktigt är att hela vårdkedjan från prevention
till rehabilitering täcks in och att personer med kompetens från alla berörda
områden deltar i arbetet. Skalan är relativ inom respektive sjukdomsgrupp, d v s
att ett tillstånd med åtgärd har rangordnats på nivå sju inom ett sjukdomsområde
betyder inte att det anses likvärdigt som något som rangordnats på nivå sju inom
ett annat sjukdomsområde.
Resultatet presenteras i form av en rangordningslista för det aktuella
sjukdomsområdet eller behovsgruppen. Rangordningslistan kan kompletteras
med en lista över åtgärder man anser inte bör utföras samt en lista för åtgärder
som kräver mer forskning och utveckling innan de förs in som ett objekt på
rangordningslistan.
Den vertikala rangordningen bör också kompletteras med en beskrivning av vad
konsekvenserna blir om det som rangordnats lägst inte kan utföras p g a att
resurserna inte räcker till dessa. Riktlinjerna för detta bör innehålla frågor som
alla utförare ska besvara, t ex frågor om patientgruppens storlek, konsekvenser
om åtgärden inte utförs (t ex för överlevnad, funktionsförmåga, livskvalité,
sjukskrivning, pensionering och risk för permanent skada), behandlingskostnad,
kostnadseffektiviteten, alternativa vårdformer, andra behandlingar och om
kostnader kommer att falla på någon annan vårdgivare eller på patienten själv.
Nya metoder som kommit inom området förs in på rangordningslistan där det
anses rimligt. Likaså bör önskemål om omprövning av tidigare politiska beslut
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framkomma. När ny kunskap ständigt framkommer innebär det att en
rangordningslista inte ligger fast utan omvärderas fortlöpande.
9.1.3 Dialogfasen
Vikten av att en prioriteringsprocedur är internt förankrad kan tyckas självklar.
Erfarenheten från våra intervjuer är att detta sällan ägnas så mycket omtanke
som det kanske borde. Intern förankring handlar både om att själva proceduren
måste vara känd och ha sitt stöd i organisationen och om att beslutet måste
förankras. Ett beslut som inte getts tillräcklig förklaring, avseende dels
implikationer för den egna verksamheten och dels motiven till beslutet, kommer
få svårt att nå genomslag. Bristande kontinuitet och att ändra i proceduren
mellan åren skapar också osäkerhet. Garpenby talar om förtroendeskapande
institutioner som en viktig komponent för att fungera som mötesplatser för
arbetsformer och för kommunikation mellan olika aktörer, men menar samtidigt
att detta kan vara svårt att säkerställa i dagens organisationer som tenderar att
vara flexibla och förändringsbenägna (Garpenby 2004).
Vid våra intervjuer framkom att kommunikationen mellan politiker och
vårdföreträdare upplevdes ha blivit tydligare och att vårdföreträdarnas
kunskaper nyttjas på ett bättre sätt än tidigare. Tjänstemännen upplevdes ha en
nyckelroll som översättare och medlare samt att vara drivande i processen.
Politikers och verksamhetsföreträdares deltagande vid gemensamma möten har
ökat, men oppositionspolitiker upplever sig fortfarande ha svårt att kunna ta del
av beslutsunderlag. Förtroendevalda som inte direkt är ansvariga för
resursfördelningsfrågor upplevdes av initierade politiker ha svårt att förstå hur
prioriteringsarbetet går till och kanske även värjer sig då begreppet upplevs ha
fått en negativ klang. Allmänt upplevdes sjukvårdspersonal vara dåligt insatta i
vad som sker i andra delar av landstingets organisation, t ex på den politiska
arenan, samt hur resursfördelningen i ett landsting går till.
9.1.4 Beslutsfasen
En första grundläggande fråga att fundera över gäller vilken typ av beslut
politiker kan, bör eller vill fatta. En lämplig konkretiseringsgrad måste hittas i
avvägningen mellan en allt för hög detaljeringsnivå eller ett allt för allmänt plan.
Utgångspunkten är att varken verksamhetschefer eller politiker kan fatta alla
beslut på egen hand. Klart är att läkaren i det enskilda mötet med patienten
måste fatta beslut om fortsatt vård eller någon form av begränsning för just den
specifike patienten utifrån dennes specifika förutsättningar. Detta dock med stöd
av övergripande etiska principer och riktlinjer.
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Grundläggande principer och riktlinjer för prioriteringar är de tre etiska
principerna15 som rimligen utgör kärnan i riksdagens riktlinjer för prioriteringar
inom hälso- och sjukvården. Utöver dessa finns det även andra vägledande
riktlinjer som regering och riksdag anser ska beaktas vid prioriteringar, se
regeringens proposition och Socialutskottets betänkande (Socialdepartementet
1997/97 och Socialutskottet 1997/97). PrioriteringsCentrum har i en tidigare
kartläggning för Socialstyrelsen och regeringen problematiserat kring kunskapen
om och användandet av riksdagens riktlinjer och pekat på stor okunskap om
dessa i landstingen (PrioriteringsCentrum 2007).
Förutom stöd av dessa övergripande principer och riktlinjer finns rörande vissa
sjukdomsgrupper Socialstyrelsens nationella riktlinjer, inklusive
prioriteringsstöd16. Det kan också finnas lokala riktlinjer och resultat av vertikala
prioriteringar i form av rangordningslistor och beslut att grunda sitt
ställningstagande på.
Prioriteringar görs dagligen i vården och en majoritet av besluten fattas där.
Utbudsbegränsningar görs också hela tiden när det fattas olika typer av beslut,
men man ser inte alltid vad de består i då de sker i det fördolda, med risk för att
det blir godtyckliga avvägningar. Våra intervjuer visar att politiker ibland
varken har möjlighet, kunskap eller vilja att sätta sig in i detaljerade medicinska
frågor. Syftet med politiska beslut om resursfördelning till hälso- och sjukvården
är rimligen att fördela resurserna på ett så rättvist sätt som möjligt på en mer
övergripande nivå.
De politiska besluten kan antingen innebära en tilldelning av extra resurser,
omfördelning av resurser mellan olika verksamheter, viss ransonering av vård
eller helt bortval i form av att avstå från att erbjuda specifika åtgärder för vissa
tillstånd. Principiellt viktigt att klargöra är vad ett politiskt beslut om
utbudsbegränsning faktiskt innebär. Ska det tolkas som ett förbud för vårdens
utförare att utföra en specifik åtgärd för ett specifikt tillstånd? Eller ska det ses
som en möjlighet att avstå från att utföra, vid situationer av resursknapphet? Vi
anser att det sistnämnda är det rimliga, men har funnit att detta varit oklart i
Östergötlands prioriteringsarbete17.
Vid intervjuerna framkom att beslutens detaljeringsgrad löpande har diskuterats
av alla involverade - med åsikter från missnöje med en allt för hög politisk
detaljstyrning till risken för att tappa politisk styrning om beslutsnivån blir allt
för generell. Vi konstaterar att beslutens innehåll över tiden har gått från att vara
en blandning av utbudsbegränsningar, indikationsskärpningar och överföringar
15 Människovärdesprincipen, Behovs-solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen.
16
När denna rapport skrivs finns nationella riktlinjer framtagna för sju områden och ytterligare sex har påbörjats.
17
Dock nämns detta i 2004 års beslut.
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till andra vårdnivåer eller vårdgivare, till att mer handla om politiska satsningar
och resurstillskott till s k högt prioriterade områden, ibland med krav på
fördjupade analyser eller eget utvecklingsarbete. Även diskussioner kring hur
man kan resonera kring medborgares eget ansvar för att utföra eller ombesörja
vård har aktiverats av politiker. Politiker ansåg att möjligheterna till omprövning
av tidigare fattade beslut alltid ska finnas, men hur detta ska gå till har inte
tydliggjorts. Politiska motiveringar för besluten har inte funnits alla år, men har
utvecklats över tiden.
Det kan dock tänkas finnas frågor som verksamhetschefer inte finner att de kan
besluta om ensamma och där de söker politikernas stöd för att fatta ett beslut
t ex om att en åtgärd inte ska utföras. Det kan t ex vara frågor som handlar om
en volymmässigt eller kostnadsmässigt stor verksamhet som drar iväg, att
kunskapen på området är oklar, att frågan handlar om stora pengar, att något
utgör ett typexempel av något slag, att frågan är kontroversiell på något sätt, att
politikerna kan tänkas spela en roll och det kan bli politiskt kontroversiellt eller
en fråga som är särskilt etiskt komplicerad.
Verksamhetschefer och politiker skulle då kunna liera sig med varandra och stå
för det beslutet gemensamt. Då kan de sedan gemensamt gå ut externt i en debatt
med allmänheten och känna av deras åsikter och attityder i frågan. En ökad
öppenhet leder till ökad diskussion i samhället kring svåra frågor och blir en
hjälp för politikerna att grunda för kommande beslut. För att frågan ska spridas
och landstinget inte stå ensamt i landet om sitt beslut måste
verksamhetsföreträdare också försöka påverka andra i sina led – inom
landstinget, inom berörd specialitet och på nationell nivå, medan politiker gör
detsamma i sina led – i andra landsting och på nationell nivå. Båda parter har ett
gemensamt intresse av detta, men har olika uppdrag. Viktigt är dock att man är
överens. Det blir t ex mycket svårt politiskt att lyfta en fråga om avgränsning
utan att ha förberett sig och ha vårdverksamheterna med sig, risken att
politikerna bli överkörda av verksamhetsföreträdare med en annan åsikt och med
god kunskap är då stor. I frågor där parterna inte lyckas prata ihop sig faller
frågan tillbaka på verksamheterna att hantera på något sätt.
Tjänstemännen pekas ut som en central och mycket viktig grupp med uppgift att
sortera, sammanställa och formulera riktlinjer och beslutsunderlag samt att hålla
samman arbetets olika delar och ansvariga personer. Garpenby pekar också på
”värderingsplattformen” som en komponent för att stärka den interna
legitimiteten, d v s att diskutera och komma överens om gemensamma mål och
definitioner av centrala begrepp (Garpenby 2004).
Införandet av nya, ofta dyra, metoder väcker ofta frågor. Hur ska man hantera
stora investeringar där det vetenskapliga värdet kanske ännu inte är säkerställt?
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Ett sätt är att som vissa landsting inrätta s k ”Metodråd” som tar fram
kunskapsöversikter för nya investeringar för att nya metoder ska införas med en
ökad systematik18. Detta är ett alternativ till en situation som ibland rådde
tidigare då starka vältaliga verksamhetschefer kunde propagera för att införa en
nyhet inom sitt eget område. Metodrådet är ett exempel på ett s k ”mellanled”,
en förtroendeskapande institution inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, som
diskuteras av Nedlund och Garpenby(2008).
Det kan finnas situationer när extra tillskott av resurser fördelas till vårdens
utförare vid andra tillfällen under året än vid ordinarie prioritering och politiskt
beslut. Det kan t ex handla om att Landstingsstyrelsen gett extra resurser till
Hälso- och sjukvårdsnämnden eller att resurser skjutits till från nationell nivå.
Frågan är på vilka grunder dessa fördelningsbeslut tas? Används tillgängliga
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar vid denna fördelning eller
fattas dessa beslut utifrån helt andra parametrar? Om fallet är det sistnämnda är
risken stor att den interna legitimiteten för prioriteringsproceduren försvagas.
9.1.5 Offentlighetsfasen
Det politiska beslutet med dess tillhörande handlingar utgör en offentlig
handling, vilket innebär att alla kan ta del av den. Det är däremot långt ifrån
säkert att alla kan förstå dess innebörd. Därför bör denna punkt ägnas omsorg
och gärna följa en utarbetad mall. Tankarna om öppna prioriteringar bygger på
att beslut, grunder och resonemang är tillgängliga för alla om önskar ta del av
dem. Därmed bör det tydligt framgå vilka grunder/skäl beslutet bygger på, hur
politikerna motiverar sitt beslut och vad de vill uppnå med beslutet. Det är en
sak hur beslutet formellt ska presenteras i landstingets protokollshandlingar och
en annan hur det kan presenteras för olika målgrupper, beroende på vad det ska
användas till. Presentationen måste m a o modifieras utifrån omständigheterna.
Givetvis är det viktigt att information ges både internt i organisationen och
externt till allmänheten.
När det gäller öppenheten och dess dilemman kan man för att göra arbetet
hanterligt diskutera kring olika grader av öppenhet och tillgänglighet,
exempelvis:
• Vad ska vara öppet?
• För vem ska det vara öppet?
• När ska det vara öppet?
• Hur ska det göras tillgängligt?
Vi finner inga givna svar på dessa frågor mer än att en diskussion måste föras
vid arbetets start kring hur öppenheten ska hanteras. Man kan tänka sig att vissa
18 Hur Metodrådet i Landstinget i Östergötland arbetar finns beskrivet på landstingets hemsida, www.lio.se .
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delar av arbetet kan vara öppna för vissa. Exempelvis kan beslutsunderlag, som
tas fram av vårdverksamheterna och andra underlag, vara öppna internt och
kanske framför allt för de personer som ingår i arbetsgrupper m m. Mycket lite
finns att vinna på att detta material tillhandahålls för gemene man, då det inte är
anpassat för att läsas av icke insatta personer och antagligen är ganska svårt att
tolka. Däremot bör politikernas beslut, inklusive dess grunder, motiveringar och
implikationer vara tillgängliga för allmänheten och även vara formulerade så att
de kan förstås av dessa. Att kunskapen ökar hos medborgarna behöver dock inte
självklart innebära att acceptansen för proceduren eller beslutet ökar.
Medborgarna kan också bidra med sina ståndpunkter om svåra frågeställningar i
en gemensam offentlig debatt med politiker och verksamhetsföreträdare. Som
påpekades i intervjuerna: om man inte öppet visar hur man kommit fram till sina
beslut så blir det också svårt för medborgarna att utkräva ansvar.
Vid våra intervjuer framkom att öppenhet och transparents i processen ansågs
som viktigt att värna om och tillse; men hur det ska gå till, vilka delar det ska
omfatta och vem som är ansvarig för att säkerställa öppenheten är oklart.
Dialogen och förankringen mellan olika politiska nivåer upplevdes som
bristfällig och är en viktig del att utveckla. Den interna förankringen av
proceduren och besluten hos hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes som
otillräcklig, men ska gradvis ha förbättrats. Den externa förståelsen,
diskussionen med medborgarna, ansågs också som viktig, dock pedagogiskt svår
och som den stora utmaningen att klara. Samarbetet med patientföreningar,
pensionärsföreningar och andra frivilliga organisationer uppgavs dock har ökat
över tiden.
Medborgerligt deltagande, medborgardialoger, medborgarjury etc är vägar som
på olika håll prövats för att kommunicera med allmänheten och informera om
hälso- och sjukvårdsfrågor. Olika metoder har sina för- och nackdelar och det
gäller att hitta de lämpliga kombinationerna. Vilken metod som bör användas för
konsultation är dock underordnat frågor som:
• Vad vill man uppnå med en konsultation av allmänheten?
• Hur ska resultatet av konsultationen användas?
• Vilket ämnesområde eller vilken fråga ska konsultationen omfatta?
• Vilka resurser disponeras för konsultation? samt
• Vilken metod för konsultation är den lämpliga? (Garpenby 2001)
9.1.6 Uppföljningsfasen
Vid våra intervjuer framkom att uppföljning av tidigare beslut saknas och att det
efterfrågas av både politiker, tjänstemän och veksamhetsföreträdare. Det är dock
oklart hur detta ska gå till då uppföljningsparametrar för uppföljning på
befolknings- och sjukdomsgruppsnivå inte finns idag. Nästa fråga att reda ut är
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hur denna information kontinuerligt kan återföras till politikerna i
beslutsunderlagen.
Både beslutsunderlagen, i form av rangordningslistor, konsekvensbeskrivningar
m m, och det politiska beslutet fyller en funktion efter det att beslutet är fattat.
Rangordningslistor är ett levande dokument där poster införs och avförs allt
eftersom, utifrån ständig medicinsk och teknisk utveckling. De fyller en funktion
i vårdens vardagsverksamhet för resursfördelning mellan sjukdomsgruppens
delområden och som underlag till att lyfta intressanta frågeställningar. De utgör
ett stöd för att utarbeta regionala och lokala vårdprogram. De är också en hjälp i
vårdverksamheternas arbete med att avveckla metoder som inte bör göras längre
p g a att nyttan är låg/tveksam, att nya bättre metoder tillkommit etc.
Rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar fyller även en fortsatt funktion
på den politiska nivån, t ex om det uppstår situationer med nya extra resurser att
fördela.
Beslutet å sin sida får i första hand en omedelbar effekt på resursfördelningen
mellan vårdverksamheter. Möjligheten att ompröva tidigare fattade beslut är en
viktig komponent för att en procedur ska anses som rättvis och legitim/rimlig
och det bör finnas en utarbetad rutin för hur detta ska gå till (Daniels och Sabin
2002).
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10. SLUTSATSER
När denna rapport publiceras har det gått fem år sedan Landstinget i
Östergötland för första gången, och som första landsting i landet, politiskt tog
ställning i ett beslut om mer omfattande begränsningar i vårdutbudet. Beslutet
2003 innebar att vissa åtgärder inte skulle utföras alls, vissa skulle utföras på
annan vårdnivå än idag eller av annan vårdgivare (t ex i primärvården istället för
inom specialistsjukvården), i vissa fall skulle indikationerna för att utföra
åtgärden skärpas och i några fall skulle patientavgiften ändras. Detta politiska
beslut grundade sig på rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar för vad
effekterna skulle bli om av vårdverksamheterna lågt rangordnade åtgärder inte
skulle utföras längre.
Medias bevakning och rapportering av beslutet var omfattande – drygt 220
artiklar under fem månader. Prioriteringsarbetet i Östergötland år 2003 var
lovvärt och tankarna välgrundade utifrån många års arbete med s k medicinskt
programarbete men i efterhand kan vi se att prioriteringsbeslutet var för lite
förberett i alla sina delar.
Landstinget i Östergötland har i de stora huvuddragen hållit fast vid sin
prioriteringsmodell och sin prioriteringsprocedur. Detta trots att östgötska
landstingspolitiker har fått försvara sitt arbetssätt och beslut både lokalt och
nationellt och trots avsaknad av efterföljande landsting att diskutera och utbyta
lärdomar med. Ett politiskt majoritetsskifte i landstinget hösten 2006 har
påverkat men inte helt ändrat den grundläggande arbetsmodellen eller rivit upp
tidigare fattade beslut.
Avsikten med denna studie har inte varit att göra en regelrätt ”utvärdering” av
landstingets prioriteringsprocedur och peka på framgångar och misslyckanden i
förhållande till den uppsatta prioriteringsproceduren. Avsikten har snarare varit
att få en samlad bild av det som har hänt under fyra år och dra allmänna
lärdomar som andra landsting kan ha glädje av. Vi har försökt att ge en så
uttömmande bild som möjligt, vilket har resulterat i en relativt omfattande
rapport.
Tidigare studier har visat att kunskapen om riksdagens riktlinjer för
prioriteringar är begränsad och att tillämpningen brister. Våra iakttagelser och
slutsatser från Östergötlands arbete har sammantaget gett oss en bra grund för att
utarbeta en modell för hur öppna politiska prioriteringar kan gå till i ett
landsting. Vi tror inte att vi lyckats belysa alla aspekter på hur en sådan modell
kan se ut, men förhoppningsvis kan våra reflektioner utgöra utgångspunkter för
fortsatt arbete och vidareutveckling.
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Vi fann att ett lämpligt sätt att karaktärisera en procedur för politiska
prioriteringar är att resonera utifrån sex olika faser:
1. Förutsättningsfasen
2. Underlagsfasen
3. Dialogfasen
4. Beslutsfasen
5. Offentlighetsfasen
6. Uppföljningsfasen
Dessa faser, inklusive ingående delmoment, följer inte nödvändigtvis som
sekvenser i tid. Vi har i rapporten gett några korta reflektioner för var och en av
dessa och resonerar kring lärdomar och grundläggande komponenter att ägna en
del omtanke när man planerar för en procedur för politiska prioriteringar.
Avslutningsvis vill vi förmedla de intervjuades känslor av stolthet för det
prioriteringsarbete som genomförts i landstinget och att politikerna i landstinget
var först i landet med att öppet redovisa sina politiska ställningstaganden.
Majoriteten av de intervjuade är positiva till att landstinget arbetat vidare med
sin prioriteringsprocedur och vikten av kontinuitet är ett återkommande
nyckelord. Medvetenheten om tankar om prioriteringar har ökat, eventuell oro
har minskat, samtidigt som de intervjuade också ger uttryck för att ”ju mer man
lär sig, desto svårare blir det”. Arbetet ska ses som en lärandeprocess under
ständig utveckling och uthållighet är ett krav för att ta sig an framtida
möjligheter och utmaningar.
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Bilaga 1.
Utdrag ur: Hälso- och sjukvårdsnämndens balanserade styrkort år 2006 med
årsbudget. Beslutad av HSN 2006-01-23. Dnr 2005-709. Landstinget i
Östergötland. 2006.

Bilaga 2.
Centrala komponenter att beakta vid prioritering av vårdinsatser.

Schematisk beskrivning av de centrala komponenter som bör beaktas vid prioritering,
ur rapporten ”Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälsooch sjukvård” av Carlsson m fl, Rapport 2007:1, PrioriteringsCentrum.
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