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FÖRORD 

 

Arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för prioritering av hälso- och 

sjukvård är intressant och professionellt givande för de inblandade. Men också 

ansvarsfyllt och svårt med en mängd olika aspekter att ta hänsyn till. Hur 

processen ser ut är av stor vikt då det gäller möjlighet för mottagarna av 

riktlinjerna att förstå, acceptera och implementera resultatet. På sikt är det 

viktigt att skapa ett brett förtroende kring arbetsprocessen hos beslutsfattare, 

sjukvårdspersonal och ytterst medborgarna. Allra först måste dock de som är 

direkt involverade i arbetet acceptera och känna sig bekväma med arbetssättet. 

Denna rapport ger en intressant direkt inblick i arbetet med nationella riktlinjer. 

Natalie Eckard har observerat en rad styrkor och svagheter i det nuvarande 

arbetssättet. 

 

Beskrivningen av hur arbetet bakom att ta fram riktlinjerna för hjärtsjukvården 

gått till belyser etiska och hälsoekonomiska aspekter som de som arbetar med 

dem har att ta ställning till, men också hur grupprocessen kan se ut i den formen 

av arbete. Att som Natalie få ta del av arbetet som en ”fluga på väggen” måste 

ses som en stor tillgång i en demokratisk process, med både möjlighet till insyn 

och förståelse för de ytterst svåra beslut många inom hälso- och sjukvården står 

inför varje dag. Det belyser också några utmaningar som finns; om besluten 

rörande införande av nya metoder eller val av behandlingar av enskilda patienter 

ska bygga på evidens och den ofta saknas; hur går vi vidare med den 

problematiken? Är den enda slutsatsen att efterlysa fler vetenskapliga studier 

eller måste vi hitta andra sätt att hantera beslut där evidens saknas på ett mer 

systematiskt sätt? Det sätter också frågeställningen om vad som händer sedan på 

kartan; hur vårdpersonal och politiker kan och bör ta emot styrdokument som 

ska fungera landsövergripande och hur vi får en större samsyn mellan landsting 

och regioner vad gäller att prioritera mellan tillstånd och åtgärder. Utmaningarna 

för framtiden är således flera – men den största vinsten med den här typen av 

studier är att de bidrar till att göra prioriteringsprocessen mer transparent.    
 

 

Linköping, juni 2011 

Per Carlsson, föreståndare Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 

 

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård är ett policydokument från Socialstyrelsen 

innehållande ett beslutsstöd med rekommendationer för prioritering. En 

arbetsgrupp för prioriteringar genomförde en uppdatering av 

beslutsstödsdokumentet i de tidigare publicerade riktlinjerna inom 

hjärtsjukvården som gavs ut 2004. Deras uppdrag bestod i att ge 

rekommendationer för prioritering genom att granska och väga samman den 

evidensbaserade kunskapen som återfanns i de medicinska och hälsoekonomiska 

faktaunderlagen. Något som utmärker det svenska riktlinjearbetet är att även ta 

hänsyn till hälsoekonomisk evidens i rekommendationerna. En rekommendation 

för prioritering gjordes för varje s k tillstånds- och åtgärdspar baserat på en 

samlad bedömning av: 

 Sjukdomens svårighetsgrad. 

 Patientnytta.  

 Kostnadseffektivitet.  

 Evidens.  

 

Rapporten belyser hur arbetsprocessen med att ta fram ett beslutsunderlag för 

prioritering i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård gick till. Förhoppningen är att 

läsaren får en bild av vilka strategier som prioriteringsgruppen använde sig av 

för att driva processen framåt, hur de gjorde för att lösa sitt uppdrag och 

resonerade sig fram till sina beslut. Vidare har ett särskilt fokus lagts på vilka 

uppfattningar som fanns kring hälsoekonomi och hur det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget användes i beslutsprocessen.  

 

En förutsättning för att prioriteringsgruppen skulle kunna utarbeta en 

rekommendation var att tillstånds- och åtgärdsparen bestod av tydliga 

jämförelsealternativ. Evidensunderlagen var inte helt färdigbearbetade vid 

tidpunkten då prioriteringsgruppen påbörjade sitt arbete och det saknades ofta 

tydliga jämförelsealternativ. Prioriteringsgruppens arbete bestod därför inte 

enbart i att nå fram till en rekommendation till rangordningslistan, utan ett 

resonemang fördes även kring behovet av omarbetning och komplettering av 

befintliga tillstånds- och åtgärdspar; eller tillskapandet av nya.  

 

Beslutsunderlaget för prioritering inkluderade många nya tillstånds- och 

åtgärdspar. En generell uppfattning hos intervjupersonerna var därför att arbetet 

kom att innebära en total omskrivning av riktlinjerna från 2004 snarare än ett 

uppdateringsarbete. Å andra sidan var beslutsunderlaget tillräckligt strukturerat 

för att föra arbetet framåt.  
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Ett inslag i prioriteringsgruppens arbete var att den i sin helhet stod bakom 

förslagen. Konsensusstrategin var därför en viktig drivkraft för att nå fram till ett 

beslutsunderlag för prioritering. För att driva processen framåt och undvika 

låsningar diskuterades vissa tillstånds- och åtgärdspar vid fler än ett tillfälle. 

Andra strategier för att föra arbetet framåt var att låta särskilt besvärliga 

tillstånds- och åtgärdspar få ta sin tid och att göra omskrivningar genom att 

skicka tillbaka raderna till författarna av de underliggande faktaunderlagen. 

Gruppens sammansättning och det sociala kittet inom gruppen kan också ges 

som förklaring till ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där 

prioriteringsgruppens medlemmar ”vågat” ge uttryck för sina tankar och låtit 

ordet vara fritt.  

 

När prioriteringsgruppen resonerade sig fram till sina rekommendationer var det 

enklare för gruppen att enas kring de tillstånds- och åtgärdspar som varit föremål 

för en hög prioritet. Särskild tonvikt lades vid att granska det vetenskapliga 

evidensunderlaget som utgjort stöd för prioriteringsgruppens rekommendationer. 

Diskussionerna berörde inte enbart evidensunderlaget utan kännetecknades även 

av de principiella utgångspunkterna för prioriteringsarbetet, behovet av nya 

tillstånds- och åtgärdsrader och signalvärdet i fattade beslut. I de fall där 

tillstånds- och åtgärdsparen varit förknippade med ett osäkert evidensunderlag 

var det svårast för prioriteringsgruppen att nå konsensus. De tillstånds- och 

åtgärdspar som fick en låg prioritet föranledde ofta diskussion.  

 

Under arbetsprocessens gång växte en bestämd arbetsgång fram. Inför varje 

arbetsmöte hade medlemmarna i prioriteringsgruppen parvis särskilt ansvar för 

vissa tillstånds- och åtgärdspar. Ett preliminärt prioriteringsförslag presenterades 

och följdes sedan av en allmän diskussion i prioriteringsgruppen. 

Prioriteringsgruppens arbete kännetecknades av en dynamisk arbetsprocess där 

de som deltog i prioriteringsarbetet flera gånger behövde komplettera och 

granska fakta. I en första fas av arbetsprocessen blev prioriteringsgruppen 

”inskolad” i arbetssättet exempelvis genom praktiska övningsexempel. 

Prioriteringsgruppen använde sig av flera strategier för att begripliggöra sitt 

uppdrag; att granska evidens och att ge rekommendationer. I en andra fas 

behövde prioriteringsgruppens medlemmar läsa in sig på evidensunderlaget för 

tillstånds- och åtgärdsparen. Därefter skedde en sammanvägning av 

evidensunderlaget vilket i praktiken innebar att göra en analys av 

sjukdomstillståndets svårighetsgrad, effekten av en åtgärd och 

kostnadseffektivitet. I ett andra steg fick prioriteringsgruppen öppet motivera 

sina förslag till rangordningssiffra och därefter diskuterade sig gruppen fram till 

en gemensam rangordningssiffra. Slutfasen kännetecknas av samsyn. Det som 

har varit den enskilt största drivkraften för prioriteringsgruppens arbete var 

konsensusstrategin.  
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Hälsoekonomi gavs stor tyngd i riktlinjernas prioriteringsarbete och utgjorde en 

delkomponent av det samlade vetenskapliga evidensunderlaget som vägdes in i 

beslutsprocessen. Att tänka i termer av ”tillgång” och ”acceptans” kan bidra med 

en förståelse för hur hälsoekonomisk argumentation faktiskt kan få ett reellt 

inflytande i en beslutsprocess. Att det fanns en specifik evidensruta för 

hälsoekonomi i det arbetsblad gruppen skulle följa uppfattades vara en 

självklarhet. Intervjupersonerna uttryckte att det även finns en acceptans för 

ämnet hälsoekonomi bland verksamma inom hjärtsjukvården. 

 

Hälsoekonomisk argumentation hade betydelse för hur prioriteringsgruppen 

resonerade sig fram till sina beslut, speciellt  

 när gruppen hade problem med att fatta beslut och det saknades evidens 

för medicinsk effekt 

 när det rått tveksamheter 

 vid ställningstagande till införsel av nya dyra teknologier 

 vid kontroversiella fall 

 när det tillkommit ny evidens.  

 

Det faktum att hälsoekonomisk evidens ofta saknas innebar också att gruppen 

hade svårt för att alltid använda sig av det hälsoekonomiska evidensunderlaget. 

Den hälsoekonomiska evidensen fanns tillgänglig för gruppen främst muntlig i 

form av den hälsoekonom som funnits närvarande under hela arbetsprocessens 

gång. Att ta med hälsoekonomisk evidens utgjorde därför en delkomponent av 

det samlade vetenskapliga evidensunderlaget. Flera intervjupersoner uttryckte 

dock att de hade begränsade kunskaper i ämnet hälsoekonomi och att gruppen 

inte heller hade tillgång till fördjupat skriftligt material. Det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget granskades därför inte och ifrågasattes inte i lika stor 

utsträckning som de medicinska faktaunderlagen.  
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SUMMARY 

 

National guidelines for cardiac care is a policy document from the National 

Board of Health and Welfare which contains recommendations to support 

decision-making for priority setting in health care. A priority-setting work group 

conducted an update of the decision-support document in the previously 

published guidelines for heart diseases from 2004. Their task was to provide 

recommendations for priority-setting by reviewing and weighing together 

evidence-based knowledge; both clinical and health economic evidence. A 

distinguishing feature in the Swedish national guidelines is the inclusion of 

health economic evidence in the decision-making process. A recommendation 

for priority setting was made for every so-called medical condition and 

intervention pair based on an overall assessment of: 

 The degree of severity of the disease 

 Patient benefits  

 Cost-effectiveness  

 Evidence of effectiveness and cost-effectiveness 

 

The report highlights how the work process of developing decision support for 

priority setting in national guidelines for heart diseases came about. It is hoped 

that the reader will get an idea of the strategies the priority-setting work group 

made use of in order to push the process forward, what they did to solve their 

task and what sort of arguments they used when making decisions. In addition, a 

special focus was placed on the perceptions that existed about health economics 

and how health economic evidence was used in the decision-making process.  

 

A prerequisite for the priority-setting group to prepare a recommendation was 

that the condition and intervention pairs consisted of clear alternatives for 

comparison. The scientific evidence had not been fully prepared when the 

priority-setting group started its work and the availability of clear alternatives – 

so that comparisons could be made – were often lacking. The work of the 

priority-setting group consisted not only of reaching a recommendation for the 

ranking list, but there was also a discussion about the need to redraft and 

supplement the existing condition and intervention pairs, or to create new ones.  

 

The decision-support document included many new condition and intervention 

pairs. A general view among those interviewed was therefore that the work 

meant a complete redraft of the 2004 guidelines rather than a revision. On the 

other hand, the document was adequately structured to take matters forward.  
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A feature of the work of the priority-setting group was that it had to fully 

support the proposals. The consensus strategy was therefore a key driving force 

in order to produce decision support for priority setting. To push the process 

forward and to avoid deadlocks, certain condition and intervention pairs were 

discussed on several occasions. Other strategies were used to advance the work, 

for instance by allowing particularly difficult condition and intervention pairs 

take their time and by paraphrasing – by returning the underlying evidence base 

to the authors. The group’s composition and the social fabric within the group 

can also be used as an explanation for an open and unpretentious environment in 

which the members of the priority setting group “dared” to express their 

thoughts and speak freely.  

 

During the discussions, the priority-setting group arrived at their 

recommendations, and it was easier for them to agree on the condition and 

intervention pairs which had a high priority. Particular emphasis was placed on 

examining the scientific evidence that provided support for the group’s 

recommendations. The discussions did not just take up the evidentiary data, but 

was also characterized by the principal starting points for the priority-setting 

process, the need for new condition and intervention pairs and the signal value 

of the decisions taken. It was most difficult for the priority-setting group to 

reach a consensus in those cases where the condition and intervention pairs were 

associated with unconvincing evidentiary data. The condition and intervention 

pairs that had a low priority often led to discussion.  

 

During the course of the work a particular work routine developed. Before each 

meeting, the members of the priority-setting group, in pairs, had specific 

responsibility for certain condition and intervention pairs. A preliminary 

priority-setting proposal was presented and a general discussion among the 

group then followed. The work of the priority-setting group was characterized 

by a dynamic work process in which those who participated in the work had to 

complete and review the facts several times. In the first phase of the work 

process, the priority setting group became “acclimatized” to the work method, 

for example through practical exercises. The priority setting group used several 

strategies to make their assignment comprehensible; to review evidence and 

make recommendations. In the second phase, the members of the priority-setting 

group had read up on the evidentiary data related to the condition and 

intervention pairs. A total appraisal of the evidence base then followed which in 

practice meant analysing the severity of the health condition or the needs of the 

patient group, effect of treatment as well as its cost-effectiveness. In the second 

stage, the priority-setting group were given the opportunity to openly justify 

their proposals and the ranking figure, and then after discussions, the group 

agreed on a common ranking figure.  
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The final phase is characterized by reaching agreement and the biggest single 

driving force for the group’s work was the consensus strategy.  

 

Health economics was given great importance in the guidelines’ priority-setting 

work, and represented a sub-component of the accumulated scientific evidence, 

which was taken into account in the decision-making process. Thinking in terms 

of “access” and “acceptance” can contribute to an understanding of how health 

economic arguments may actually have a real impact in a decision-making 

process. It was considered obvious that there should be a box specifically  for 

health economic evidence in the worksheet the group would follow. The 

respondents expressed that there also is an acceptance of the subject health 

economics among those who work with heart disease. 

 

Health economic arguments were relevant for how the priority-setting group 

reasoned in order to reach its decisions, especially  

 when the group had trouble making decisions and there was no evidence 

available 

 in times of doubt 

 when deciding on the introduction of new expensive technologies 

 in controversial cases 

 when new evidence was added.  

 

The fact that health economic evidence is often lacking also meant that the 

group found it difficult to always make use of the evidence. Health economic 

evidence was available for the group primarily verbally via the health economist 

who was present throughout the entire work process. To include health 

economic evidence constituted a sub-component of the accumulated scientific 

evidence. Several interviewees said however that they had limited knowledge of 

the subject health economics and that the group did not have access to deeper 

written materials. Health economic evidence was therefore not reviewed and 

was not challenged to the same extent as clinical evidence.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Socialstyrelsen ansvarar för utarbetandet av de nationella riktlinjerna för vård 

och behandling av olika sjukdomar, bl a inom hjärtsjukvårdsområdet. 

Riktlinjerna består av medicinska och hälsoekonomiska faktadokument som 

bildar underlag för en rangordningslista med rekommendationer för prioritering 

av olika sjukdomstillstånd och behandlingsåtgärder för hjärtsjukvård. Avsikten 

är att rangordningslistan ska kunna användas som praktisk vägledning för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna vänder sig till 

beslutsfattare och den medicinska vårdpersonalen. I Socialstyrelsens uppdrag 

ingår att dessa riktlinjer ska bygga på tillgänglig evidensbaserad kunskap. 

 

I den statliga Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val (SOU 

1995:5) lades grunden fram för en etisk plattform för prioriteringsbeslut. 

Utredningen kom fram till att prioriteringar bör baseras på tre grundläggande 

etiska principer; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 

samt kostnadseffektivitetsprincipen. Slutbetänkandet påverkade även 

utformningen av Hälso- och sjukvårdslagen som reglerar hälso- och 

sjukvårdsverksamheten. I lagens § 2 står skrivet att ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” 

(SFS 1982:736 2 §). Lagen kompletterades med texten enligt proposition 

1996/97:60 ”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och 

den enskilda människans värdighet” och att ”Den som har det största behovet 

av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (1997:142). Utifrån ett 

fördelningsperspektiv ska riktlinjerna även bidra till att hälso- och sjukvårdens 

resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt (SFS 1982:736).  

 

År 2006 tillsattes en prioriteringsgrupp som fick i uppdrag att göra en 

uppdatering av ett beslutsstödsdokument och ge rekommendationer för 

prioriteringar. De tidigare publicerade riktlinjerna inom hjärtsjukvården gavs ut 

av Socialstyrelsen 2004. Rekommendationerna grundar sig på en 

sammanvägning av alla fakta som återfinns i de medicinska och 

hälsoekonomiska faktaunderlagen.  

 

 



2 
 

 

 

1.2 Syfte  

 

Denna rapport fokuserar på hur processen med att ta fram de nationella 

riktlinjerna inom hjärtsjukvård såg ut samt hur prioriteringsgruppen omsatt 

evidensunderlaget i sina prioriteringsbeslut. Behovs- och solidaritetsprincipen 

och kostnadseffektivitetsprincipen blir därför centrala för den praktiska 

vägledningen vid olika prioriteringsbeslut.  

 

Syftet med rapporten var att belysa hur prioriteringsgruppens arbete med att ta 

fram ett beslutsunderlag för prioritering i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 

gick till. Vidare beskrivs hur gruppen valde att lösa sitt uppdrag, vilka strategier 

som användes för att driva processen framåt och hur de resonerade sig fram till 

sina beslut. Ett särskilt fokus har lagts på att studera hur det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget användes i beslutsprocessen och vilka uppfattningar som 

fanns kring hälsoekonomins roll.  

 

 

1.3 Metod  

 

Flera olika insamlingsmetoder användes för att följa prioriteringsgruppens 

arbete. Datainsamling gjordes av författaren till denna rapport genom 

observation, intervjuer i prioriteringsgruppen och dokumentanalys. 

Observationer ger en deskriptiv bild av skeendet och hur processen gick till. 

Samtliga intervjuer utfördes efter det att prioriteringsgruppen avslutat sitt arbete. 

Detta för att inte påverka skeendet med reflekterande frågor under pågående 

process. Intervjuerna å sin sida bidrar med uppfattningar som 

prioriteringsgruppens medlemmar hade. De båda metoderna kompletterar 

varandra och bidrar på olika sätt till att ge en samlad bild över 

prioriteringsgruppens arbete.  

 

1.3.1 Observation 

Under perioden senhösten 2006 fram till utgivningen av riktlinjerna 2008 följdes 

prioriteringsgruppens arbete vid de återkommande mötena. Fältstudier bedrevs 

under prioriteringsgruppens samtliga arbetsmöten genom observation. 

Fältanteckningar fördes vid samtliga möten innehållande beskrivningar över 

skeendet. Dessa fältanteckningar transkriberades samma dag eller dagen efter 

aktuellt möte.  

 

Insamlat datamaterial kategoriserades sedan i olika teman för att få en 

beskrivning av skeendet eller arbetsprocessen.  
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Det insamlade datamaterialet, i form av observationen, utgör främst ett 

bakgrundsmaterial för det fortsatta analysarbetet. Observationen ger även en bild 

av hur gruppen resonerade sig fram till fattade beslut och vilken argumentation 

som faktiskt användes. Observationen ger också en förförståelse för 

arbetsprocessen och var en förutsättning för att gå vidare i intervjuerna och då 

kunna ställa relevanta frågor.  

 

1.3.2 Intervjuer  

Kompletterande datainsamling skedde genom intervjuer med personer i 

prioriteringsgruppen. Syftet med intervjuerna var att ta reda på uppfattningar 

som prioriteringsgruppens medlemmar hade kring uppdraget och 

hälsoekonomins roll. Innan intervjuarbetet påbörjades gjordes ett grundligt 

förarbete med att utarbeta en intervjuguide med utgångspunkt från syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna bestod av frågor kring 7-8 huvudteman med 

följdfrågor.  

 

Intervjupersonerna upplystes om att syftet med intervjuerna inte var att 

ifrågasätta gruppens kunskapsnivå eller hålla något läxförhör i ämnet. I stället 

fördes ett resonemang kring hur gruppen lyckades lösa sitt uppdrag under 

arbetsprocessen. Frågorna var utarbetade med en öppen inledningsfråga. Efter 

att intervjupersonerna beskrivit sin bakgrund och hur de själva hade kommit in i 

riktlinjearbetet ombads de att med egna ord ge en beskrivning av uppdraget och 

hur de uppfattade vad de faktiskt hade gjort. Vidare ställdes frågan om vad syftet 

var med den hälsoekonomiska evidensrutan. Det senare för att komma åt 

hälsoekonomins roll i prioriteringsgruppens arbete. Det som har varit i fokus för 

analysarbetet var hur prioriteringsgruppen som helhet gjorde för att lösa sitt 

uppdrag i processen med att ta fram ett beslutsunderlag för prioritering.  

 

Samtliga intervjupersoner inviterades till att delta i en intervju och kontaktades 

med ett personligt ställt mejlutskick. En påminnelse skickades ut efter fjorton 

dagar. Samtliga tillfrågade tackade ja till att bli intervjuade (en person gick inte 

att få tag på). Intervjuerna utfördes personligen. Varje intervju tog mellan en till 

två timmar och spelades in på elektronisk ljudfil. Efter intervjun transkriberades 

ljudfilen för vidare analysarbete. Ingen tackade nej till att bli inspelad och 

intervjupersonerna informerades att eventuella citat som kommer att användas i 

rapporten kommer att vara avidentifierade. 

 

Urval av intervjupersoner 

Prioriteringsgruppen bestod av experter och forskare inom medicin, 

hälsoekonomi och etik, sammanlagt 21 stycken. En lista erhölls över samtliga 

personer som ingick i gruppen. Urvalet gjordes med utgångspunkt för geografisk 

spridning och att alla kategorier av specialiteter fanns representerade.  
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Den hälsoekonom som varit på plats ingick inte i detta urval. Sammanlagt 

utfördes nio intervjuer. Förhoppningen är att de utvalda intervjupersonerna ska 

ge en representativ bild över hela beslutsprocessen. Förhoppningen var att de 

utvalda intervjupersonerna skulle ge en representativ bild av hela 

beslutsprocessen.  

 

1.3.3 Dokumentanalys  

Dokumentanalys skedde i första hand med hjälp av granskning av skriftligt 

underlagsmaterial till rangordningsarbetet och även av det skriftliga material 

som prioriteringsgruppen hade tillgång till, inkluderande de medicinska och 

hälsoekonomiska faktaunderlagen samt tillstånds- och åtgärdslistan med 

sjukdomens svårighetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet och evidens. Även 

den tidigare versionen av Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004 

utgjorde en utgångspunkt för uppdateringsarbetet. Information fanns även i form 

av de lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet. 

Socialstyrelsens organisation, det formella uppdraget och målsättning med 

riktlinjearbetet studerades. 

 

 

1.4 Analys 

 

Den metod som användes för att analysera insamlat material var innehållsanalys. 

Vid en innehållsanalys görs en förutsättningslös kodning av det empiriska 

materialet. Det man strävar efter är att göra en kategorisering av de företeelser 

som man är intresserad av. En kvalitativ innehållsanalys lägger fokus på 

tolkningen av texter och präglas av en induktiv ansats (Graneheim 2004). 

Processen kan se ut på olika sätt. Vid intervjuer läses hela texten igenom 

upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Därefter plockas meningar ut 

som innehåller den information som är relevant för frågeställningarna med 

omgivande text. Syftet är att kondensera texten men med bibehållet innehåll och 

gruppera för att återspegla det centrala budskapet i intervjuerna.  

 

Avsikten är att försöka hitta de kategorier som hjälper till att belysa syfte och 

frågeställningarna för att få en bild över hur prioriteringsgruppens arbete gått 

till: vad prioriteringsgruppen skulle göra, vad de gjorde för att lösa sitt uppdrag, 

vilka strategier som användes för att driva processen framåt, hur de resonerade 

sig fram till sina beslut och vilka uppfattningar som fanns kring hälsoekonomi.  

 

Tillförlitligheten påverkas redan i valet av studiens syfte och urvalet av 

intervjupersoner. Att visa spridningen i intervjupersonernas uppfattningar ger 

också en tillförlitlighet i presentationen av empirin.  



5 
 

 

 

Observationerna eller intervjuerna ger inte den enda ”sanna” beskrivningen av 

hur processen gick till eller den ”sanna” uppfattningen hos de personer som satt 

med i prioriteringsgruppen. Ibland var det även så att intervjupersonen kanske 

först vid själva intervjutillfället började reflektera och då hade resonerat sig fram 

till hälsoekonomins roll i prioriteringsarbetet. I möjligaste mån har 

intervjupersonernas egna ordval använts i rubriceringen för att återge deras 

berättelse av både skeendet och uppfattningar. 

 

 

1.5 Hur hälsoekonomisk evidens tidigare har använts i 
beslutsprocesser 

 

Kostnadseffektstudier är ytterst till för att informera beslutsfattare. Tidigare 

studier har visat att hälsoekonomiskt evidensunderlag haft ett begränsat 

inflytande i beslutsprocessen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

(Williams 2007). Trots det har forskare inte ägnat kraft åt att ta reda på varför 

det förhåller sig på det sättet och det saknas studier som visar hur 

hälsoekonomiska underlag har använts i beslutsprocesser och beslutsfattares 

attityder till ämnet hälsoekonomi. Ett fåtal studier som har påträffats med 

kvalitativ ansats har studerat hur beslutsfattare faktiskt använder sig av 

hälsoekonomiska utvärderingar i Storbritannien (Bryan 2007 och Williams 

2007).  

 

I en rapport från Prioriteringscentrum har Erntoft och medförfattare studerat 

vilken typ av information som legat till grund för hur prioriteringar inom svensk 

hälso- och sjukvård som och hur hälsoekonomisk information har använts vid 

dessa prioriteringar (Prioriteringscentrum 2010). I vilken utsträckning 

hälsoekonomi används berodde på var i vårdkedjan besluten fattas. 

Beslutsfattare på nationell policynivå lägger större vikt vid hälsoekonomi i sina 

beslut än exempelvis en förskrivande läkare. I de nationella riktlinjernas 

prioriteringsarbete ges hälsoekonomiska beslutskriterier stor tyngd, liksom vid 

beslut om införande av nya läkemedel. Många beslutsfattare inom sjukvården 

har inte accepterat hälsoekonomins roll i samma utsträckning som beslutsfattare 

på nationell nivå. I beslut om subventionering av läkemedel hos Tandvårds- och 

läkemedelsverket (TLV) har Erntoft även studerat de hinder som förekommer i 

användningen av hälsoekonomiska utvärderingar (Erntoft 2010).  
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Det finns flera förklaringsmodeller till hur en beslutsprocess kan se ut. En 

rationell beslutsprocess skulle innebära att en beslutsfattare använder sig av all 

tillgänglig evidens för att fatta upplysta beslut. Utifrån detta synsätt antas 

beslutsfattaren vara upplyst, kunna fatta rationella beslut och agera utifrån den 

evidens som finns tillgänglig.  

 

Det finns ett klart definierat mål mellan de som levererar beslutsunderlaget och 

de som fattar beslut. En normativ beslutsprocess innebär i stället att beslut aldrig 

kan fattas fritt från värderingar. Det finns alltid normativa inslag i 

beslutsprocessen innebärande att beslutsfattare inte alltid har en klar bild av vad 

målsättningen med beslutsprocessen är. En tredje förklaringsmodell är den 

interaktiva beslutsprocessen. Utifrån detta perspektiv kan beslutsprocessen 

beskrivas som en kompromisslösning som förhandlas fram genom att balansera 

tävlande intressen. Besluten är ett resultat av tidigare erfarenheter, värderingar, 

påtryckning och kan inte endast förklaras utifrån en rationell förklaringsmodell. 

Enligt detta synsätt skulle det hälsoekonomiska evidensunderlaget utgöra en 

delkomponent av flera som påverkar hur beslut fattas. Även kontexten har stor 

betydelse för hur beslut fattas (Bryan 2007).  

 

En liknande studie inom hjärtsjukvårdsområdet använder sig av bl a observation 

för att studera procedurer vid beslut i en expertpanel om subventionering av nya 

metoder inom hjärtsjukvård (Singer 2000). Fokus för Singers studie var i första 

hand att ta fram en modell för att förklara hur en procedur om prioriteringsbeslut 

kan uppfattas som legitim och rättvis men även vilka faktorer som påverkar hur 

en grupp fattar sina beslut. Förutom att besluten måste fattas i ett legitimt 

organisatoriskt sammanhang hade flera faktorer betydelse för besluten. Den 

förväntade nyttan av en åtgärd visade sig ha störst betydelse vid 

prioriteringsbeslut i kombination med graden av evidens, d v s med vilken 

säkerhet som nyttan kunde fastställas. Andra viktiga faktorer var kostnader och 

kostnadseffektivitet, samt risker förknippade med behandlingen. Det visade sig 

att tidigare resonemang kring ett beslut var avgörande för ett kommande beslut. 

Singer kom således fram till att, även om hälsoekonomiska faktorer hade 

betydelse, så var det den förväntade nyttan av en åtgärd som hade störst 

betydelse för prioriteringsbeslut.   
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2. UPPDRAGET 

 

Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta evidensbaserade riktlinjer. Riktlinjerna 

är ett policydokument med det övergripande syftet att ge nationellt kunskapsstöd 

till sjukvårdshuvudmännens arbete med hälso- och sjukvårdens program och 

prioriteringar. De är inriktade mot de stora sjukdomsgrupperna och omfattar 

hela vårdkedjan. De har som målsättning att bidra till att hälso- och sjukvårdens 

resurser används effektivt och fördelas efter behov. Det ingår i uppdraget att 

hålla innehållet aktuellt genom återkommande revideringar. Tidigare 

publicerade riktlinjer inom hjärtsjukvården gavs ut 2004 innehållande ett 

beslutsstödsdokument med rekommendationer för prioriteringar (Socialstyrelsen 

2006).  

 

Det finns några principiella utgångspunkter som ligger till grund för 

rekommendationerna vilka baseras på vad riksdagen har beslutat ska gälla vid 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Grunden för dessa principer utgörs av 

den etiska plattformen, nämligen: människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen, härtill tillkommer 

evidensgraden. 

 

 

2.1. Den etiska plattformen – värdegrund för prioritering  

 

Utgångspunkten för alla former av prioriteringar av hälso- och sjukvård är att de 

ska bygga på en gemensam värdegrund för prioriteringar, d v s de etiska 

principer som finns redovisade i prioriteringsutredningen, proposition 

(1996/97:60) och Socialdepartementets betänkande. Dessa är: 

 Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.  

 Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna bör fördelas efter behov. 

 Kostnadseffektivitetsprincipen: vid val mellan olika verksamheter eller 

åtgärder bör rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 

och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. 

 

Människovärdesprincipen är överordnad de andra principerna och innebär i 

korthet att prioriteringar inte får göras med avseende på personliga egenskaper 

såsom ålder, kön, inkomst och social ställning. En åtskillnad görs mellan 

kronologisk och biologisk ålder. Att särbehandla en patient enbart p g a dennes 

kronologiska ålder är ett avsteg från människovärdesprincipen. Åldern i sig ska 

inte ha någon betydelse för hur en prioritering görs på gruppnivå.  
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Däremot kan en äldre person ha sämre förutsättningar för att klara olika former 

av behandlingar (SoS 2006). En sammanvägning, där det är viktigt att inte 

underbehandla en biologisk frisk äldre patient, eller överbehandla en patient som 

samtidigt har flera sjukdomar s k multisjuklighet
1
, ska göras. Det är den totala 

bedömningen av patientens möjlighet att tillgodogöra sig vården som ska avgöra 

vårdinsatserna. 

 

Behovs- och solidaritetsprincipen består av två delar, både sjukdomens 

svårighetsgrad och den förväntade nyttan av en åtgärd. Behov kan ses som rätten 

till vård och samtidigt att de individer som har sämre hälsotillstånd 

(svårighetsgrad) anses ha större vårdbehov. Patientens förmåga att tillgodogöra 

sig en behandling, d v s sådana åtgärder som höjer patientnyttan både i form av 

hälsa och livskvalitet finns även inbyggd i behovsbegreppet. Sjukdomens 

svårighetsgrad tillmäts stor betydelse. Denna princip innebär att resurser ska 

tilldelas de patienter som har störst behov, de svåraste tillstånden och den sämsta 

livskvaliteten. Konsekvensen kan bli att alla inte kan få sina behov 

tillgodosedda. De som har större behov ska gå före de som har mindre behov, 

därmed tillägget om solidaritet.  

 

Kostnadseffektivitetsprincipen eftersträvar att det bör finnas en rimlig relation 

kostnader och effekter, mätt i förbättrad och förhöjd livskvalitet, vid val mellan 

olika verksamheter eller åtgärder. Kostnadseffektivitet ger därför inte enbart en 

indikation på hur mycket en behandlingsåtgärd kostar utan även vilken nytta 

(hälsoeffekt) som är förknippad med denna kostnad. Hälsoekonomiska 

utvärderingar utmynnar ofta i en kostnadseffektkvot. Kortfattat ger måttet en 

beskrivning av hur mycket en behandlingsåtgärd kostar i förhållande till nyttan 

för en medicinsk behandlingsåtgärd. Effektmåttet är ofta uttryckt som ett QALY 

(kvalitetsjusterat levnadsår). Det är således inte bara intressant med att 

behandlingen ger en överlevnad i form av år, utan även hur kvaliteten på dessa 

år är. Eftersom kostnadseffektkvoten är uttryckt i en gemensam term, kostnad 

per QALY, möjliggör detta jämförelser mellan olika åtgärder inom vården.  

 

2.1.1 Nationell modell för prioritering 

Den nationella modellen för prioriteringar utgör en grund för hur vertikala 

prioriteringar är tänkta att implementeras i Socialstyrelsens riktlinjearbete. 

Prioriteringar ska ske med utgångspunkt i den etiska plattformen och ska baseras 

på en avvägning mellan behov och kostnadseffektivitet med hänsyn tagen till 

människovärdesprincipen (Prioriteringscentrum 2006).  

                                                 
1
 En nyligen publicerad avhandling vid Linköpings universitet har studerat hur prioriteringar görs för äldre 

hjärtpatienter med komplexa behov för att illustrera svårigheterna med att tillämpa de etiska principerna som 

grund för prioriteringar under särskilt svåra förhållanden. Analysen relateras till evidensbaserade prioriteringar 

med ett särskilt fokus på de nationella riktlinjera för hjärtsjukvård (Ekerstad 2011).  
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Enligt den nationella modellen behöver dock dessa principer förtydligas och 

kompletteras för att kunna omsättas i praktiska prioriteringar.  

En schematisk beskrivning av arbetsmodellen inkluderande de delkomponenter 

som bör beaktas vid prioritering återfinns i bilaga 1.  

 

Den rekommenderande arbetsgången börjar i ett första steg med identifiering av 

lämpliga prioriteringsobjekt (tillstånd och åtgärd) som redovisas på ett enhetligt 

sätt. Dessa s k tillstånds- och åtgärdspar bör vara kliniskt relevanta och en 

möjlig avgränsning enligt modellen fokusera på olika typer av relevanta typfall, 

dels representerar stora volymer och dels kontroversiella områden där det 

exempelvis förekommer stora praxisvariationer (Prioriteringscentrum 2006). 

Principen för val av tillstånds- och åtgärdspar är att de behöver fokusera på de 

frågeställningar där behovet av vägledning för beslutsfattare och hälso- och 

sjukvårdspersonal är som störst (Socialstyrelsen 2006). Principen är att 

tillstånds- och åtgärdslistan ska innehålla information om sjukdomens 

svårighetsgrad, effekt, kostnadseffektivitet och evidens. 

 

I ett andra steg söker man information och fakta som stöd för de olika tillstånden 

och åtgärderna i listan. Syftet är att ta fram ett vetenskapligt underlag som ligger 

till grund för bedömning av svårighetsgrad och patientnytta. Att identifiera ett 

vetenskapligt evidensunderlag är arbetskrävande p g a krav på systematik och 

fullständighet. Den systematiska litteraturgranskningen intar en central plats i 

tekniken med evidensbaserad medicin (EBM) (Socialstyrelsen 2008 bilaga 3). 

Man kan peka på om det finns evidens och fastslå att metoden har avsedd effekt.  

 

Man kan även peka på om att man missat tillgängliga studier då evidens saknas 

d v s att effekten inte har studerats eller att effekten inte går att studera. Även en 

bedömning av det vetenskapliga underlaget ingår i detta steg.  

 

I de nationella riktlinjerna redovisas evidensgraderingen på en skala från 1 till 4 

beroende på bevisvärdet på de studier som ligger bakom slutsatsen (se bilaga 3). 

Evidensstyrka 1 innebär starkt vetenskapligt stöd av högsta bevisvärde. 

Evidensstyrka 1 hänvisar till systematiska översikter som bygger på minst två 

randomiserade kliniska studier av högt bevisvärde. Evidensstyrka 4 innebär 

otillräckligt vetenskapligt stöd och hänvisar till systematiska översikter som 

bygger på studier med lågt bevisvärde eller där systematiska 

kunskapsgenomgången visat avsaknad av studier. 

 

Det hälsoekonomiska evidensunderlaget graderas efter skalan: god, egna 

kalkyler, skattad eller ej bedömbar. Skattningar av kostnadseffektiviteten har 

skett tillsammans med medicinsk expertis. Evidensgraderingen utgör en del i 

den samlade bedömningen och återfinns i en särskild ruta i rangordnings- eller 

prioriteringslistan.  
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I ett sista steg görs själva rangordningen. Enligt modellen ska en beslutsfattare, i 

detta fall prioriteringsgruppen, ta ställning till de principiella överväganden som 

varit vägledande för prioriteringsarbetet. I detta steg sker en sammanvägning av 

fakta mot bakgrund av den evidens som finns presenterad. 

 

 
Figur 1: Schematisk beskrivning av rekommenderad arbetsgång   

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Genomförande 

 

2.2.1 Faktagruppernas uppdrag 

Det vetenskapliga underlaget utarbetas av medicinska och hälsoekonomiska 

faktagrupper. Faktagrupperna formulerar även tillstånds- och åtgärdslistan i 

beslutsstödsdokumentet. Utgångspunkten för faktagruppernas arbete var 

tillstånds- och åtgärdslistan från 2004 års riktlinjer med synpunkter och förslag 

till kompletteringar. Principen för val av tillstånds- och åtgärdspar redovisas i 

det första steget i den nationella modellen och Socialstyrelsen lägger ett särskilt 

fokus på de frågeställningar där behovet av vägledning för beslutsfattare och 

hälso- och sjukvårdspersonal är som störst.  

 

Det medicinska vetenskapliga faktaunderlaget utarbetas av flera medicinska 

faktagrupper. Dessa grupper ansvarar för att ta fram tillgänglig kunskap i form 

av systematiska översikter, metaanalyser och beprövad erfarenhet. Underlaget 

baseras på systematiska kunskapssammanställningar av god kvalitet. Den 

medicinska faktagruppen ansvarar för litteratursökning och dokumentation.  

 

Den hälsoekonomiska faktagruppen har ett motsvarande uppdrag. Arbetet med 

att ta fram det hälsoekonomiska faktadokumentet följer i allt väsentligt arbetet 

med det medicinska faktaunderlaget och sker parallellt. Uppdraget bestod av att 

göra en uppdatering av den systematiska litteraturgenomgången av 

samhällsekonomiska kostnadsberäkningar och hälsoekonomiska utvärderingar 

som ligger till grund för det hälsoekonomiska faktadokumentet 2004.  

Identifiering av 

prioriteringsobjekt 

Faktainsamling och 

bedömning av fakta 

Sammanvägning av 

fakta och 

rangordning 
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Det hälsoekonomiska faktaunderlaget redovisas både integrerat i 

beslutsunderlaget och det sammanvägda resultatet från litteratursökningen 

redovisas även i ett separat hälsoekonomiskt faktadokument. Tillsammans med 

projektledningsgruppen utarbetar även en ansvarig hälsoekonom en stomme till 

en tillstånds- och åtgärdslista samt kompletterar denna lista med information om 

kostnadseffektivitet och evidens för kostnadseffektiviteten.  

 

Faktaunderlagen ska summera rådande kunskapsläget och får inte innehålla 

några rekommendationer. När en kvalitetsgranskning gjorts av underlaget sker 

slutligen en evidensgradering.  

 

 

2.3 Prioriteringsgruppens uppdrag  

 

2.3.1 Att väga samman evidens och ge rekommendationer 

Prioriteringsgruppens uppdrag bestod av att väga samman alla fakta som 

återfinns i de medicinska och hälsoekonomiska faktaunderlagen och vidare att 

utarbeta ett förslag till rekommendation för varje tillstånds- och åtgärdspar till 

en samlad rangordningslista. Rekommendationerna sker mot bakgrund av de 

slutsatser som faktagrupperna redovisat i de medicinska och hälsoekonomiska 

faktaunderlagen enligt det tredje steget i den nationella modellens 

rekommenderade arbetsgång (figur 1).  

 
”Uppdraget för prioriteringsgruppen är att utarbeta ett förslag till rangordning 

för varje tillstånds-/åtgärdspar efter angelägenhetsgrad baserat på en samlad 

bedömning av hälsotillståndets svårighetsgrad, effekt av åtgärden, 

kostnadseffektiviteten och evidens mot bakgrund av de slutsatser som 

faktagruppen redovisat.” (Socialstyrelsen 2006) 

 

Arbetet med beslutsunderlaget för prioriteringar ska resultera i ett förslag till 

samlad rangordningslista med skriftliga kommentarer som redovisar vilka 

bedömningar som rekommendationerna baseras på. Särskild tonvikt har lagts på 

den evidens som finns att tillgå och att det finns vetenskapligt stöd för 

rangordningsförslaget. Varje förslag innebär en sammanvägning och granskning 

av den kunskap som presenterats i de vetenskapliga evidensunderlagen och 

baseras på:  

 sjukdomens svårighetsgrad 

 patientnytta  

 kostnadseffektivitet  

 evidens  
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Rekommendationer är tänkta att användas som beslutsstöd för prioriteringar och 

rangordnas i en skala från 1 till 10 för varje sjukdomstillstånd och 

behandlingsåtgärd. Siffran 1 anger åtgärder som motsvarar de 

prioriteringskategorier som har högst prioritet. Siffran 10 anger åtgärder som har 

lägst prioritet. Rangordningslistan ska endast innehålla åtgärder med 

dokumenterad effekt med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Till ”icke-

göra-listan” hänförs åtgärder som inte ska genomföras alls eller inte utföras 

rutinmässigt. Detta kan bero på att det saknas vetenskaplig dokumentation för att 

åtgärden har effekt eller medför ökad risk för komplikationer d v s kan vara 

skadlig för patienten (Socialstyrelsen 2006). Rekommendationer om åtgärder 

där kunskapsläget är ofullständigt eller ska betraktas som forsknings- och 

utvecklingsprojekt som kan tillföra ny kunskap hänförs till FoU-listan.  

 

2.3.2 Urval av prioriteringsgruppen 

Grundprincipen för urval av de arbetsgrupper som deltar i arbetet med att ta 

fram beslutsunderlag för prioriteringar är tre: kompetens, representativitet och 

legitimitet. Detta innebär att de experter som rekryteras ska ha sakkunskap inom 

respektive område, aktuell klinisk erfarenhet, gott förtroende inom professionen, 

adekvat representation av de professioner som ingår i respektive sjukdoms 

vårdprocess, rimlig geografisk spridning och könsfördelning. Huvudprincipen är 

även att prioriteringsgruppen inte får någon ersättning för sin medverkan och 

ska kunna medverka i prioriteringsarbetet inom ramen för sina ordinarie tjänster.  

 

2.3.3 Tidsplan för prioriteringsgruppens arbete 

Senhösten 2006 påbörjades prioriteringsgruppens rangordningsarbete. Gruppen 

träffades regelbundet under november 2006 till april 2007. I april 2007 gjordes 

ett uppehåll i arbetet fram till det sista mötet i juni 2007 inför den preliminära 

slutversionen/ remissutgåvan. Under hösten 2007 hade den preliminära 

versionen diskuterats i öppna s k regionala seminarier. Därefter träffades 

gruppen vid ett ytterligare möte som ägde rum i december. Detta skedde inför 

den slutliga versionen och före utgivningen våren 2008. 

 

 

2.4 Några begrepp 

 

Beslutsstödsdokument: Hela det dokument som kallas nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård innehåller ett beslutsstödsdokument med hela tillstånds- och 

åtgärdslistan eller rangordningslistan som prioriteringsgruppen hade i uppdrag 

att utarbeta.  
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Rad: Varje ”rad” hänvisar till en tillstånds- och åtgärdsrad i rangordningslistan, 

d v s utgör ett prioriteringsobjekt med ett klart definierat hälsotillstånd med en 

behandling för en viss patientgrupp. Se tabell 1. 

 

 
Tabell 1: Exempel på en tillstånds- och åtgärdsrad (Socialstyrelsen 2008 
tabellbilaga). 
 

Rad 

Hälso- 
tillstånd 

 
Åtgärd 

Tillståndets 
svårighets- 

grad 

Effekt av 
Åtgärd 

Evidens för 
effekt 

Kostnad per 
vunnet 

levnadsår/ 
QALY 

Hälso- 
ekonomisk 

evidens 

Rekom-
menda- 

tion 

C38 Uttalat 
symtomatiskt 
eller 
persisterande 
förmaksflimmer 
trots adekvat 
antiarytmikabeh
andling 
 
Kateterablation 

Låg till måttlig risk 
för förtida död. 
Måttlig risk för 
permanent skada. 
Stort behov av 
symptomlindring. 
Stor påverkan på 
livskvalitet. 

God effekt på 
symtomgivande 
förmaksflimmer 
(56-86%). 1-6% 
risk för allvarlig 
komplikation, 
inklusive liten 
mortalitetsrisk. 
Effekt avseende 
risk för förtida död 
och permanent 
skada på längre 
sikt okänd. 

Gott 
vetenskapligt 
underlag 

Låg God 4 
 

 

 

Rekommendation: En rekommendation eller rangordning hänvisar till ett 

prioriteringsbeslut med en rangordningssiffra (1-10) som prioriteringsgruppen 

resonerat sig fram där 1 avser högsta prioritet och 10 lägsta. Se tabell 1 

(markerad ruta). 
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3. HUR LÖSTE PRIORITERINGSGRUPPEN SITT UPPDRAG? 

 

I föregående kapitel redovisades Socialstyrelsens intentioner med riktlinjearbetet 

och vad prioriteringsgruppen hade i uppdrag att göra. I detta kapitel belyses hur 

prioriteringsgruppen löste sitt uppdrag med att ta fram ett beslutsunderlag för 

prioritering i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Rubriksättningen har valts 

med utgångspunkt i intervjupersonernas egen berättelse av skeendet. På så sätt 

levandegörs presentationen av det empiriska materialet i form av observationer 

och intervjuer. Som exempel kan nämnas att flera intervjupersoner använde sig 

av termen ”att vara inskolad” från Socialstyrelsen och vidare ”att tillverka rader” 

vilket ger en målande beskrivning över arbetsprocessen. Läsaren bör även vara 

medveten om att inte alla personer i gruppen har intervjuats när beteckningen 

prioriteringsgruppen används. 

 

 

3.1 Inskolning 

 

Redan under det första mötet lades ramarna upp för prioriteringsgruppens 

arbete. Mötet inleddes med att flera personer från Socialstyrelsens 

ledningsgrupp för riktlinjearbetet informerade prioriteringsgruppen om vad 

uppdraget bestod i och vilka förväntningar som fanns från Socialstyrelsens sida 

inför kommande arbete. Socialstyrelsen använde sig av flera olika strategier för 

att skola in gruppen att handla utifrån Socialstyrelsens intentioner. Förutom 

skriftlig och muntlig information, förstärktes intentionerna genom upprepning, 

”uppläxning” och uppmuntran.  

 

Det första arbetsmötet var faktaspäckat med information om det formella 

uppdraget. Alla deltagare i prioriteringsgruppen fick en pärm med skriftligt 

arbetsmaterial innehållande en tidsplan, tillstånds- och åtgärdslistan, 

faktadokument och en rekommenderad arbetsgång för hur arbetet skulle gå till,  

d v s en beskrivning av den nationella modellen för öppna prioriteringar inom 

svensk hälso- och sjukvård och riktlinjer för riktlinjerna. Även en muntlig 

genomgång hölls. Genomgången var kort, kärnfull och informativ snarare än en 

öppen diskussion. Klimatet andades förväntan och effektivitet. Det centrala 

budskapet i den muntliga informationen som gavs till prioriteringsgruppen var 

att deras rekommendationer till prioritering skulle:  

 vara baserade på den etiska plattformen 

 grundas på evidensbaserad kunskap 

 vara ett resultat av jämkning inom prioriteringsgruppen.  
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Genom att vid upprepade tillfällen påminna gruppen om vad de förväntades 

överväga när de skulle ge sina rekommendationer förstärktes dessa centrala 

principer kontinuerligt under arbetsprocessens gång. Rekommendationerna 

skulle spegla den etiska plattformen; människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Det påpekades vid flera 

tillfällen att alla beslut måste ”grundas på fakta” d v s att riktlinjerna ska bygga 

på evidensbaserad kunskap. Det betonades att prioriteringsarbetet kännetecknas 

av att alla i prioriteringsgruppen måste stå bakom beslutsstödsdokumentet i sin 

helhet och de konsensusbeslut som gruppen fattar. Prioriteringsgruppens 

medlemmar påminde även varandra när någon avvek från det ”rätta” sättet att 

tänka.  

 

En annan strategi som Socialstyrelsen använde sig av för att förstärka sina 

intentioner var genom att betona att det var viktigt att de presenterade reglerna 

följdes. För att riktlinjedokumentet ska få genomslag måste hela gruppen stå 

bakom alla rekommendationer och att det var viktigt att visa en enad front utåt 

och på så sätt skapa legitimitet för beslutsstödsdokumentet. Det sades 

uttryckligen att om detta arbetssätt inte passade någon i gruppen så fanns 

möjligheten att lämna sitt uppdrag.  

 

Vidare gavs exempel på hur man i de olika faktagrupperna inte hade följt sina 

uppdrag och därför fått bakläxa. Faktagruppernas uppdrag var att ta fram 

evidensbaserade underlag som grund för prioriteringsgruppens beslut. 

Faktagruppernas uppdrag bestod således inte av att ge egna rekommendationer 

eller egna synpunkter i den text som underlaget baserade sig på. Vidare sades 

det att faktadokumenten skulle vara objektivt skrivna och i enlighet med 

evidensgraderingen. Flera författare till faktadokumenten fick bakläxa när de 

inte följt den mall det var meningen att de skulle basera arbetet på. 

Prioriteringsgruppen fick information om att författarna till faktaunderlaget hade 

blivit tvungna till omarbetningar. Redan i ett tidigt skede av processen skapades 

en känsla av gruppsamhörighet och en ”vi och dem” känsla gentemot 

faktagrupperna (se vidare under kapitel 3.2. och 3.4). Flera intervjupersoner 

uttryckte att det under hela arbetsprocessen förekom en känsla av att de kände 

sig utvalda, att de var med i ett unikt projekt och att de skulle bli bättre på att 

klara sitt uppdrag.  

 

En tredje strategi som användes av Socialstyrelsens representanter var 

uppmuntran. Ett exempel på detta är ordföranden som hade en viktig uppgift i 

att uppmuntra till ett gott arbetsklimat. Ordföranden i gruppen var konsekvent 

och avbröt långa diskussioner. Alla tillstånds- och åtgärdspar ventilerades och 

ingen fråga lämnades öppen. En generell uppfattning var därför att ordföranden 

inte tystade ner diskussionen i gruppen.  
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Flera intervjupersoner beskrev att ordföranden ”har skött sitt uppdrag” och ”att 

det behövs en stark ordförande för att driva processen” och ”att jag var lite 

imponerad att [ordförande] klarade det” och att det m a o fanns ett förtroende 

för ordföranden att styra prioriteringsarbetet. Det disciplinerade arbetsklimatet 

kännetecknades också av ”en värme och en professionalism som har präglat 

hela riktlinjearbetet”. Även den fysiska inramningen bidrog till ett gott 

arbetsklimat. Arbetet tog sin början i Socialstyrelsens egna trånga lokaler och 

övergick så småningom till att bedrivas i olika större lokaler, oftast i form av 

internat, med långa arbetsdagar och gemensam måltid på kvällen.  

 

3.1.1 Några ord om tolkningen av den etiska plattformen  

En muntlig genomgång gavs till prioriteringsgruppen för att ytterligare förstärka 

vikten av de principiella utgångspunkterna för prioriteringsarbetet nämligen 

tolkningen av den etiska plattformen.  

 

Enligt Socialstyrelsen ska behovet vara vägledande för prioriteringar 

(Socialstyrelsen 2008 bilaga 3). Det måste finnas en åtgärd med en 

dokumenterad nytta som kan kopplas till det aktuella behovet. I riklinjearbetet 

har förväntad livslängd, symptom, livskvalitet samt funktionsnivå vägts in som 

relevanta aspekter i relation till behov. Riktlinjearbetet bygger på en 

kombination av sjukdomstillståndet (behov) och åtgärder (nyttan av åtgärden i 

relation till detta tillstånd). När det gäller livslängd är syftet att risken för 

förkortat liv ska vara vägledande. När det gäller livskvalitetsbehov fick 

prioriteringsgruppen ta ställning till och göra en bedömning av hur allvarligt 

eller svårt ett visst livskvalitetsbehov är. Detta baserat på den samlade kliniska 

och allmänmänskliga erfarenheten (Socialstyrelsen 2006). 

 

Även kostnadseffektivitet är förknippat med ett visst normativt inslag. Det 

beslut som fattas beror på hur mycket samhället är berett att betala för den nytta 

som en behandling åstadkommer. Då en åtgärd kostar mindre och ger en bättre 

effekt är valet enkelt. Eftersom det finns ett grundläggande vårdbehov, borde 

detta ge rätt till vård, men samtidigt bör de resurser som finns tillgängliga inom 

vården allokeras på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Kostnadseffektivitetsprincipen föreskriver att hälso- och sjukvårdens resurser 

ska användas ändamålsenligt innebärande att det är eftersträvansvärt att det är en 

rimlig relation mellan kostnader och effekt.  

 

”Eftersom kostnadseffektiviteten alltid ska vägas mot sjukdomstillståndets 

svårighetsgrad har det inte varit aktuellt att dra en gräns mellan vad som är att 

betrakta som kostnadseffektivt och vad som inte är att betrakta som 

kostnadseffektivt. Det innebär att en viss sjukdomsinsats kan ges en hög prioritet 

trots att kostnaden per QALY bedöms vara hög”.  
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Detta med tillägget ”om det rör sig om ett allvarligt sjukdomstillstånd och det 

finns dokumenterad effektiv behandling att erbjuda” (Socialstyrelsen 2008 

bilaga 3). 

 

3.1.2 Ett övningsexempel 

Det första arbetsmötet avslutades med hjälp av ett praktiskt övningsexempel i 

hur prioriteringsarbetet kunde gå till. Olika övningsexempel hade tryckts ut på 

papper med urklipp från tillstånds- och åtgärdslistan och med utdrag av den 

evidens som fanns att tillgå i faktadokumenten. Det gavs en kort beskrivning av 

sammanlagt fjorton tillstånds- och åtgärdspar. Prioriteringsgruppen fick 

instruktion om att de inte skulle tänka i negativa termer. Ordföranden gav 

gruppen instruktioner om att de skulle föreställa sig ett hypotetiskt scenario de 

fått ett extra anslag som skulle fördelas mellan olika behandlingar. 

 

Uppgiften bestod i att ge en rekommendation till rangordning för de olika 

tillstånds- och åtgärdsparen. För varje rad gavs en betänketid på fem minuter. 

Vidare skulle gruppen individuellt rösta anonymt genom att skriva ner en siffra 

på en lapp och därefter bidra till efterföljande diskussion. 

 

Övningsexemplet avslutades med att ordföranden fortsatte med att ge en kort 

genomgång av att målet med arbetet var att ha en spridning och en så jämn 

fördelning av rangordningssiffrorna som möjligt. Det skulle inte vara någon U-

form d v s många rangordningssiffror med hög prioritet, 1-2 respektive låg 

prioritet, 9-10. Trots att gruppdeltagarna hade blivit informerade om vikten av 

att sprida sina rangordningssiffror inför omröstningen så blev utfallet att 

gruppen tänkte i termer av antingen hög prioritet eller låg prioritet. Det fördes 

även en diskussion av termerna ”icke-göra-” och ”FoU-listan” och vad som 

innefattades i dessa begrep. I tidigare utgivna riktlinjer hade det inte funnits 

någon ”icke-göra-lista”. Efter övningen påmindes gruppen om att 

rangordningssiffrorna måste vara jämnt fördelade på skalan 1-10. Detta var 

något som även det påpekades under hela processen att rekommendationerna 

måste spridas jämnt.  

 

 

3.2 En bestämd tågordning och arbetsstruktur  

 

Inför varje nytt möte hade prioriteringsgruppen fått en ”hemuppgift” där två 

personer tilldelades ett särskilt ansvar för att läsa in sig på det vetenskapliga 

evidensunderlaget för vissa tillstånds- och åtgärdspar.  
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Dessa rader gick man sedan igenom med hjälp av dator och projektor enligt 

följande tågordning:  

 

De två personer som fått sig tilldelad en rad i hemuppgift skulle   

 Redovisa tillstånds- och åtgärdsraden. 

 Ge en kort motivering till sitt beslut.  

 Presentera ett preliminärt förslag till rekommendation. 

 

Alla i prioriteringsgruppen skulle tillsammans  

 Delta i en allmän diskussion. 

 Ge en gemensam rekommendation till rangordning (konsensusbeslut). 

 

För att ro hem detta omfattande projekt och göra hela prioriteringsarbetet 

görbart kännetecknades arbetet av vissa yttre förutsättningar för att lösa 

uppdraget. Detta tydliggjordes i form av ett disciplinerat arbetsklimat och en 

bestämd arbetsstruktur samt de strategier som Socialstyrelsen använde sig av för 

att förstärka sina intentioner. Exempelvis hade ordföranden en viktig roll i att 

styra upp prioriteringsarbetet genom att uppmuntra till ett gott arbetsklimat. Det 

fanns även flera strategier som prioriteringsgruppen själva använde sig av för att 

driva arbetet framåt och göra prioriteringsarbetet görbart (se kap 3.3.2).  

 

Vid en del arbetsmöten var utvalda författare till de medicinska faktaunderlagen 

särskilt inbjudna till prioriteringsgruppens diskussioner. Dessa författare skulle 

inte medverka för att fatta några beslut om rekommendationer. De kände inte 

heller till det rådande arbetsklimatet. Att det rådde en bestämd arbetsform i 

prioriteringsarbetet blev då tydligt. Författarna till faktaunderlagen följde inte 

denna arbetsordning eller de outtalade regler som vuxit fram i 

prioriteringsgruppen. De ”bröt” helt enkelt mot arbetsordningen och ”störde” 

arbetsklimatet genom att ta ordet, avbryta och argumentera för sin syn. Det blev 

tydligt att en bestämd arbetsform hade vuxit fram i prioriteringsgruppen. Att det 

rådde en bestämd tågordning och struktur för mötena var även något som 

intervjupersonerna själva gav uttryck för. 

 
”Jag tyckte att vi var strukturerade. Det fanns en utarbetad tågordning där vi 

gick igenom ett avsnitt i taget, ett område per gång, man hade ett antal rader 

som man drog.” 

 

”Arbetet var välstrukturerat. Vi kom ju till ett serverat bord.”  

 

En förutsättning för ett disciplinerat och gott arbetsklimat inom 

prioriteringsgruppen var att gruppen tog ansvar och var pålästa inför varje 

arbetsmöte.  
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Hela arbetet var intensivt och effektivt med korta bensträckare och korta 

lunchraster. Arbetet präglades av en ”duktig klasskänsla” där alla ville visa upp 

sina goda sidor.  

 
”Det räcker inte att vara engagerad om det inte finns en struktur.”  

 

Den sociala inramningen för prioriteringsarbetet liknade en klassrumssituation. 

Hela arbetsprocessen kan liknas vid ett stort ”grupparbete”. Socialstyrelsens 

ledningsgrupp utgjorde ”rektorskansliet”, en ordförande hade rollen som 

”läraren” som höll ordning på sina ”elever”, d v s medlemmarna i 

prioriteringsgruppen. 

 

3.2.1 Hur prioriteringsgruppen resonerade sig fram till ett beslut  

Prioriteringsgruppen utarbetade rangordningsförslag givet den evidens som 

fanns att tillgå i de medicinska och hälsoekonomiska faktaunderlagen. 

Prioriteringsgruppens uppdrag var därför att granska faktaunderlagen för varje 

tillstånds- och åtgärdspar innan en rekommendation till prioritering gavs. Varje 

tillstånds- och åtgärdspar diskuterades under arbetsprocessens gång. Det som 

också utmärkte arbetet var att vägen för att nå fram till ett beslutsunderlag för 

prioritering nåddes genom en konsensusstrategi genom de allmänna 

diskussionerna. 

 

I de fall där tillstånds- och åtgärdsparen var förknippade med ett osäkert 

evidensunderlag var det svårast för prioriteringsgruppen att nå konsensus. Det 

var enklare att enas kring de tillstånds- och åtgärdspar som fått hög prioritet. 

Tillstånds- och åtgärdsrader inom den akuta hjärtsjukvården utgör ett exempel 

på ett område som var föremål för höga rangordningssiffror. De tillstånds- och 

åtgärdspar som fick en låg prioritet föranledde ofta längre diskussioner. 

Prioriteringsgruppens diskussioner handlade ofta om de signaler som olika 

rangordningssiffror innebar och ett sätt att begripliggöra signalvärdet i 

rekommendationerna var att tänka i termer av att rangordningssiffrorna 1-3 

signalerade att åtgärden ”ska” göras, 4-6 ”bör” göras och 7-9 ”kan” göras. De 

menade att rangordningssiffran 10 signalerade att åtgärden endast bör göras i 

undantagsfall eller om resurser var helt obegränsade. FoU signalerar i stället att 

prioriteringsgruppen efterlyste mer evidens. ”Icke-göra” innebar däremot att 

åtgärden inte ska utföras alls exempelvis därför att den kan vara skadlig.  

 

På så sätt diskuterade sig gruppen fram till en gemensam rangordningssiffra. En 

del av den allmänna diskussionen kännetecknades även av vilka de principiella 

utgångspunkterna var för deras arbete. Enligt uppdraget skulle alla tillstånds- 

och åtgärdspar definieras utifrån behovet av vägledning.  
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Många rader blev därför föremål för en diskussion om de alls var berättigade att 

vara med i beslutsstödsdokumentet och blev därför även föremål för 

omarbetning. Prioriteringsgruppen ägnade mycket tid åt att diskutera behovet av 

antalet rader inom diagnostikområdet. Ett annat område som blev föremål för 

långa diskussioner var arytmiområdet. En orsak till detta var att flera av dessa 

rader inte var färdigbearbetade när prioriteringsgruppen påbörjade sin del av 

arbetet.  

 

 

3.3 En dynamisk arbetsprocess och ett levande arbetsdokument  

 

3.3.1 Att tillverka rader  

En förutsättning för att prioriteringsgruppen skulle kunna utarbeta ett 

prioriteringsbeslut med rangordningssiffra (en rekommendation), var att 

beslutsunderlaget måste bestå av tydliga jämförelsealternativ i tillstånds- och 

åtgärdslistan. Ofta saknades tydliga jämförelsealternativ i det underlag utifrån 

vilket prioriteringsgruppen skulle fatta sina beslut. Underlaget var heller inte 

helt färdigbearbetat vid tidpunkten då prioriteringsgruppens påbörjade sitt 

arbete.  

 

Avsaknaden av tydliga jämförelsealternativ innebar att varje enskilt tillstånds- 

och åtgärdspar blev föremål för diskussion. Ett viktigt inslag i 

prioriteringsgruppens arbete blev därför att komplettera faktaunderlaget med en 

motivering till rangordningsförslaget. Med detta visade prioriteringsgruppen hur 

de tolkat innebörden av tillstånds- och åtgärdsparen.  

 

En stor del av arbetet gick därför åt till att skriva om tillstånds- och 

åtgärdsparen. Gruppen var därför inte enbart involverade i själva 

prioriteringsarbetet utan de ”tillverkade” även rader. En intervjuperson beskriver 

att gruppen ”tillverkade rader” och vidare att ”rader fick skrivas om och fick 

även komma med förslag till nya rader” d v s tillstånds- och åtgärdspar 

förändrades, lades till eller togs bort. Att prioriteringsgruppen ägnat en stor del 

av sitt arbete åt att tillverka rader bidrog till en dynamisk arbetsprocess med ett 

bokstavligt ”levande” arbetsdokument som arbetats fram interaktivt under de 

pågående mötena.  

 

3.3.2 Strategier för att driva arbetet framåt 

Under hela processen fördes en öppen diskussion om beslutsunderlagets 

karaktär och arbetet kännetecknades av ett öppet och effektivt arbetsklimat.  
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Det förekom därför inte några direkta låsningar eller synbara konflikter som 

påverkade arbetsprocessens gång. Ett viktigt inslag kan vara att 

prioriteringsgruppen och faktaunderlagsförfattarna inte är samma personer. Att 

dela upp arbetet i två grupper – en som skriver beslutsunderlaget och en som 

fattar beslut – motverkade låsningar i prioriteringsarbetet.  

 

Det förekom i stället flera uttalade och outtalade strategier för att föra arbetet 

framåt för att kunna fatta beslut och driva processen vidare, exempelvis genom 

att: 

 öppet diskutera sig fram för att uppnå ett jämkat konsensusbeslut 

 tillverka nya tillstånds- och åtgärdsrader 

 ta upp tillstånds- och åtgärdspar (rader) flera gånger och låta 

diskussionerna om besvärliga tillstånds- och åtgärdsraderna ta sin tid 

 göra omskrivningar av tillstånds- och åtgärdsraderna 

 ta bort tillstånds- och åtgärdsrader 

 fatta beslut genom utmattningstendenser.  

 

Ett viktigt inslag i prioriteringsgruppens uppdrag var att alla i gruppen måste stå 

bakom beslutsstödsdokumentet i sin helhet d v s vara lojala med de beslut som 

gruppen fattar. En strategi för att driva prioriteringsgruppens arbete framåt var 

därför att öppet diskutera sig fram till ett jämkat prioriteringsbeslut. Att öppet 

diskutera sig fram till ett beslut var den enskilt största drivkraften för att föra 

arbetet framåt. Denna konsensusstrategi utgjorde själva metoden för 

prioriteringsgruppens arbete; att fundera, diskutera och redovisa vad som vägdes 

in i besluten. Genom att väga samman evidensen i faktaunderlagen fanns många 

likheter med kvalitativ analysbaserad arbetsmetod. 

 

Vägen för att nå fram till konsensus, gick också genom en öppenhet för andras 

synsätt. En intervjuperson uttryckte att ”man har ju inte alltid rätt bara för att 

man är specialist, man fick upp ögonen för andra synsätt”. En annan 

intervjuperson menade att ”vi var förstås tvungna att jämka och stå bakom alla 

siffror, hade jag själv satt så hade jag kanske satt nån siffra upp och ner 

beroende på min syn”. En annan intervjuperson menade att ”för är jag inte lojal 

med beslutet då måste jag motivera varför så jag får dom andra att tänka i mina 

banor eller liksom jämka och det tycker jag i stort man har löst”.  

 

Eftersom en stor del av prioriteringsgruppens arbete ägnades åt att ”tillverka 

rader”, ingick även detta som en strategi för att föra arbetet framåt och för 

möjliggöra att gruppen löste sitt uppdrag. Flera gånger behövde 

prioriteringsgruppen komplettera och granska fakta. Ibland skickades även 

raderna tillbaka till faktagrupperna för komplettering av evidensunderlaget.  
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En annan strategi för att driva arbetet med riktlinjerna framåt var att vissa 

kontroversiella tillstånds- och åtgärdspar diskuterades vid fler än ett tillfälle. Om 

en diskussion avbröts av ordföranden bordlades den för att tas upp vid ett senare 

tillfälle. Genom att ta upp vissa rader flera gånger drevs processen framåt och 

låsningar och allt för långa utläggningar i diskussionen undveks. Arbetet 

kännetecknades av att diskussionen inte tystades ner. Att fatta ett beslut för vissa 

tillstånds- och åtgärdsrader fick helt enkelt ta den tid som krävdes för att nå 

konsensus.  

 

Enligt uppdraget skulle alla tillstånds- och åtgärdspar definieras utifrån behovet 

av vägledning. Tillstånds- och åtgärdsparen anpassades till denna strategi genom 

omskrivningar eller helt enkelt genom att tas bort. Att göra omskrivningar var 

därför ytterligare ett sätt att undvika låsningar i diskussionen och driva arbetet 

framåt. Orsaker till att rader togs bort berodde på att de var dubbletter, grundade 

sig på dåligt genomarbetat underlag eller var omotiverade. Eftersom det var 

behovet av vägledning som motiverade en viss rads existens innebar detta att s k 

självklara rader helt enkelt inte behövdes. Det förekom även vissa 

utmattningstendenser. Flera intervjupersoner uttryckte att de inte hade varit 

uppmärksamma under samtliga diskussioner under arbetsprocessens gång. En 

strategi för att föra arbetet framåt var därför att inte ägna tid åt vissa icke-

kontroversiella tillstånds- och åtgärdspar. En stor anledning till detta var att 

prioriteringsarbetet blev betydligt mer omfattande än vad man hade föreställt sig 

i inledningsskedet av arbetsprocessen.  

 

3.3.3 Det sociala kittet 

En förklaring till varför arbetsklimatet uppfattades som öppet och att processen 

kunde drivas framåt utan låsningar var gruppens sammansättning. 

Prioriteringsgruppen bestod av både personer som hade varit med i arbetet med 

att ta fram den tidigare upplagan av riktlinjerna och personer som inte hade varit 

med tidigare. Prioriteringsgruppen var i viss mån handplockad av 

Socialstyrelsens ledningsgrupp och tillfrågad personligen om de vill vara med i 

projektet. Flera intervjupersoner uttryckte att de kände sig smickrade över att de 

blivit tillfrågade att delta i riktlinjearbetet och även att de kände sig utvalda. En 

intervjuperson beskrev gruppens sammansättning: 

 
”personkemin är jätteviktigt, det sociala kittet… det var balans på nått sätt. Det 

fanns konservativa krafter. Det fanns radikal krafter.”  

 

Diskussionsklimat uppfattades som öppet ”det var liksom inget så här ´Oh nu 

börjar han igen eller nu börjar hon´” och vidare ”Ingen som ville höra sin egen 

röst eller kände sig tvungen att säga något varje gång - ordet var fritt”. Det 

fanns ”inga dumma diskussioner”.  
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Intervjupersonerna i prioriteringsgruppen uttryckte själva att ”Atmosfären i 

gruppen var sån att man vågade kasta ut, man vågade sätta sig på tvären och 

ifrågasätta”.  

 

Det fanns inte några konflikter i egentlig mening inom prioriteringsgruppen. Det 

förekom heller inte grupperingar. De flesta som satt med i prioriteringsgruppen 

var specialister inom hjärtsjukvård. Kardiologerna utgjorde en majoritet. Det 

fanns inte några personer som framförallt agerade som företrädare för sin 

ämnesdisciplin och som ”kämpade” för att få fram sitt område på bekostnad av 

något annat område. En intervjuperson beskrev att han/hon inte ”upplevde att 

det förekom nån form av lobbyverksamhet” och vidare att ”det var inget 

revirtänkande”. Det var heller ingen av intervjupersonerna som uppfattade att 

det fanns en dold agenda inom gruppen. 

 

Intervjupersonerna uttryckte att prioriteringsgruppen bestod av personer med 

följande egenskaper: ”Kunniga”, ”utan egenprestige”, ”ingen uttalad 

majoritet”, ”ingen polarisering”, ”tänker på gruppens bästa” och det var ”ett 

skönt gäng”. 

 

 

3.4 Inte en uppdatering utan en total omskrivning 

 

Resultatet av prioriteringsgruppens arbete innebar en total omskrivning av 

beslutsstödsdokumentet. Intervjupersonerna uttryckte att de hade fått 

information om att prioriteringsarbetet skulle bestå av att göra en revision av de 

tidigare utgivna riktlinjerna d v s en uppdatering av ett befintligt dokument. En 

generell uppfattning var att det inte varit frågan om en revision utan att 

uppdraget blev mycket mer omfattande än vad man hade kunnat föreställa sig 

både i tidsåtgång (antal möten) och innehåll (vad man skulle göra).  

 

Den tidigare versionen av de nationella riktlinjerna innehöll 118 tillstånds- och 

åtgärdspar och det uppdaterade slutgiltiga dokumentet kom att innehålla 339 

tillstånds- och åtgärdspar d v s mer än en fördubbling. En intervjuperson 

uttryckte sin frustration över att gruppen stod inför ”en omöjlig uppgift” då det 

gällde att läsa in sig på all evidens för samtliga 339 tillstånds- och åtgärdspar.  

 

Det som från början var tänkt som en uppdatering av ett befintligt dokument, 

kom att innebära en total omskrivning. En orsak till detta var bl a att 

beslutsunderlaget inte var tillräckligt utarbetat för att prioriteringsgruppen skulle 

kunna ge en rekommendation enligt uppdraget. En konsekvens av att 

prioriteringsgruppen ägnade en stor del av sitt arbete till ”att tillverka rader 

skapade en känsla av frustration.  
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Att Socialstyrelsen inte i förväg hade tagit principiell ställning till hur 

omfattande tillstånds- och åtgärdslistan skulle vara ger en förklaring till varför 

arbetet blev mer omfattande än man först hade tänkt. Listan kan aldrig bli 

heltäckande och omfattas av alla typer av beslutssituationer utan arbetet måste 

avgränsas på något sätt. Enligt den nationella modellen är en möjlig avgränsning 

att fokusera på relevanta typfall, de åtgärder som omfattar stora volymer och 

kontroversiella områden. Det fanns därför ett tolkningsutrymme över hur pass 

många prioriteringsobjekt som är rimliga att inkludera i en tillstånds- och 

åtgärdslista. 

 

En annan orsak till frustration var att tillstånds- och åtgärdsraderna inte hade 

låsta radnummer, d v s de blev föremål för nummerbyte under pågående 

arbetsmöten. Detta bidrog till att arbetet uppfattades som ostrukturerat. 

Tillstånds- och åtgärdslistorna hade skickats ut via mejl i samband med kallelsen 

inför varje arbetsmöte. De utskrivna raderna stämde sällan överens med de 

radnummer som visades med hjälp av dator och projektorn under arbetsmötena. 

Detta fick till följd att det blev svårt att följa med i arbetet. I början av 

arbetsprocessen var detta var särskilt påtagligt. 

 

Flera intervjupersoner gav dock uttryck för att prioriteringsarbetet var 

strukturerat (se kapitel 3.2). Andra menade att prioriteringsgruppens arbete inte 

var tillräckligt strukturerat och att arbetet började för tidigt i relation till att 

faktadokumenten var klara vilket ingav en känsla av otydlighet. När 

intervjupersonerna beskrev vad uppdraget bestod i var uppfattningen att målet 

var att ge välunderbyggda rekommendationer grundade på evidensbaserad 

kunskap d v s vara ”vetenskapligt” och att det finns vetenskapligt stöd för 

rekommendationerna. Att evidensunderlaget i många fall var undermåligt 

skapade frustration. Kritiken som prioriteringsgruppen uttryckte riktades främst 

mot författarna till faktaunderlagen. Åsikterna var att: 

 tillstånds- och åtgärdsparen inte var korrekt uppställda och saknade 

tydliga jämförelsealternativ 

 de medicinska faktaunderlagen inte var färdigskrivna 

 faktaunderlagen inte var objektivt skrivna 

 det saknades information. 

 

En tredje orsak till frustration var att målbilden över vad prioriteringsarbetet 

skulle innebära inte stämde överens med vad prioriteringsgruppen i praktiken 

gjorde. Det fanns en föreställning hos vissa intervjupersoner att arbetsmetoden 

skulle likna den schematiska bild av arbetsprocessen som återfinns i bilaga 3  

d v s att man skulle granska befintlig evidens och snabbt komma fram till ett 

beslut. Andra var införstådda med att prioriteringsarbetet bestod av att diskutera 

sig fram till ett beslut och att det var precis det de hade gjort när ”tillverkade 

rader”.   
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Tillstånds- och åtgärdsraderna, såväl som faktaunderlagen, var föremål för en 

öppen diskussion. Eftersom gruppen skulle jämka samman sina uppfattningar 

och fatta ett gemensamt beslut innan en rekommendation kunde ges, bidrog även 

denna förutsättning till att öppet diskutera tillstånds- och åtgärdsraderna. 

Beslutsunderlaget var tillräckligt strukturerat för att föra arbetet och driva 

processen framåt och det ” finns en poäng i att inte ha ett fastslaget dokument 

som är orubbligt”. Hade underlaget varit färdigskrivet och det enbart handlat 

om att fatta prioriteringsbeslut så hade det kanske inte bidragit till det öppna 

diskussionsklimatet som nu fanns. 

 

 

3.5 Summering 

 

Socialstyrelsen var noga med att skriftligen och muntligen påvisa vilka 

förväntningar som fanns för riktlinjearbetet. Under arbetsprocessen använde sig 

Socialstyrelsen av flera strategier för att förstärka sina intentioner exempelvis 

genom upprepning och praktiska övningsexempel. Det påtalades vid flera 

tillfällen att prioriteringsgruppens rekommendationer ska grunda sig på 

evidensbaserad kunskap. Riktlinjearbetet präglades av effektivitet där en 

bestämd arbetsstruktur växte fram. Arbetet inbegrep att alla tog det ansvar som 

krävdes för att ro hem detta omfattande projekt och fatta beslut i enlighet med 

uppdraget. Resultatet av prioriteringsgruppens arbete var ett jämkat 

konsensusdokument. 

 

När intervjupersonerna beskrev vad prioriteringsgruppen hade gjort, växer en 

bild av en dynamisk arbetsprocess fram. En generell uppfattning hos 

intervjupersonerna var att arbetet inte innefattade en uppdatering eller en 

revision av de tidigare utgivna riktlinjerna. I stället ändrades uppdraget till att 

innebära en total omskrivning. Intervjupersonerna uttryckte att 

prioriteringsgruppen hade ägnat en stor del av sitt arbete till att tillverka 

tillstånds- och åtgärdsrader. Prioriteringsgruppens arbete bestod därför inte 

enbart i att nå fram till en rekommendation till rangordningslistan, utan ett 

resonemang fördes även kring behovet av omarbetning och komplettering av 

befintliga eller tillskapandet av nya tillstånds- och åtgärdspar. Varje enskilt 

tillstånds- och åtgärdspar var föremål för en diskussion och ett resonemang 

fördes kring behovet av vägledning och signalvärdet av prioriteringsgruppens 

beslut. Beslutsunderlaget utgjorde därför ett ”levande” arbetsdokument. 

 

För att driva arbetsprocessen framåt och undvika låsningar fanns flera strategier.  

Att öppet diskutera sig fram till ett konsensusbeslut utgjorde den enskilt största 

drivkraften för att föra arbetet framåt.  



26 
 

 

 

Andra strategier för att föra arbetet framåt var att ta upp vissa tillstånds- och 

åtgärdspar vid fler än ett tillfälle, att låta vissa rader ta tid och mogna fram, att 

göra omskrivningar genom att skicka tillbaka raderna till författarna av de 

underliggande faktaunderlagen. Intervjupersonerna gav en beskrivning av ett 

öppet arbetsklimat och det förekom inte några direkta låsningar. 

Intervjupersonerna beskrev att det fanns en öppenhet för andras synsätt där alla i 

prioriteringsgruppen ”vågat” ge uttryck för sina tankar och ordet var fritt. 

Gruppens sammansättning och det sociala kittet inom gruppen kan också ges 

som förklaring till ett öppet och prestigelöst arbetsklimat vilket också bidrog till 

att arbetet kunde drivas framåt.  

 

Att prioriteringsgruppen inte ägnat all sin tid åt att ge rekommendationer till 

rangordningslistan innebar att det förekom en frustration över att målbilden över 

vad prioriteringsarbetet skulle innefatta inte stämde överens med verkligheten. 

Intervjupersonerna uttryckte en frustration över att prioriteringsarbetet bestod av 

att ”tillverka” rader i stället för att prioritera och ge rangordningsförslag. Å 

andra sidan var beslutsunderlaget tillräckligt strukturerat för att föra arbetet 

framåt och det faktum att underlaget inte var helt bearbetat innan 

prioriteringsgruppen tog vid bidrog också till ett öppet arbetsklimat.  
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4. REFLEKTIONER KRING HÄLSOEKONOMINS ROLL 

 

4.1 Att få prioriteringsgruppen att resonera utifrån ekonomiska 
termer 

 

Socialstyrelsens intentioner förstärktes genom hela arbetsprocessen exempelvis 

genom upprepning. Detta gällde även utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv.  

 

Utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv gavs information från Socialstyrelsen om 

hur den hälsoekonomiska faktarutan och kostnadseffektkvoter bör tolkas redan 

vid det första arbetsmötet. Någon beskrivning av det hälsoekonomiska 

faktaunderlaget gavs däremot inte. Genom att ta upp generella exempel på hur 

en kostnad per QALY bör tolkas skolades prioriteringsgruppen in i att tänka 

utifrån ekonomiska termer. Med hjälp av enkla exempel leddes gruppen in i att 

tänka i ekonomiska termer. Kan det exempelvis finnas en hög kostnad per 

QALY som ger hög prioritet? Kan det finnas låg kostnad per QALY som ger låg 

prioritet? Alla i Prioriteringsgruppen bads hålla i minnet att svaret är ”ja” på 

båda dessa frågor. På så sätt skolas gruppen in i ett ekonomiskt prioriteringstänk. 

 

Redan vid prioriteringsgruppens första arbetsmöte gav chefen för riktlinjearbetet 

en kort muntlig presentation av hälsoekonomi samt definierade 

kostnadseffektivitet. Enkelt uttryckt definierades kostnadseffektivitet enligt 

Socialstyrelsen ”hur mycket samhället är villigt att betala för ett kvalitetsjusterat 

levnadsår (QALY)” och vidare betonades att ”det innebär att en viss 

sjukdomsinsats kan ges en hög prioritet trots att kostnaden per QALY bedöms 

vara hög”. Kostnadseffektkvoter representerar samhällets betalningsvilja för 

olika vårdinsatser. prioriteringsgruppen ombads därför att hålla i minnet att det 

kan finnas en hög kostnad per QALY som ger hög prioritet och en låg kostnad 

per QALY som ger låg prioritet.  

 

En kostnadseffektkvot mäter den marginella kostnaden och den marginella 

effekten (QALY) av en behandlingsåtgärd jämfört med en annan. En 

behandlingsstrategi med en minskad kostnad för en ökad behandlingseffekt 

brukar kallas för en dominant behandlingsstrategi. I sådana fall är det enkelt att 

avgöra om en behandlingsåtgärd är värd sin kostnad. I många fall kan en ökad 

behandlingseffekt även generera en ökad kostnad.  

 

I sådana fall sker en värdering i det fall samhället är villigt att betala extra för 

den ökade behandlingseffekten. Vidare gavs informationen att 

kostnadseffektivitet således är förknippat med ett visst normativt inslag.  
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Enligt Socialstyrelsens muntliga instruktioner ”får det kosta pengar” men rent 

etiskt måste man hålla i minnet att pengar som används till en behandling 

innebär att något annat måste stå tillbaka.  

 

Vidare gavs information om att det finns olika perspektiv för beräkning av 

kostnadseffektiviteten. I Sverige förordas ett samhällsperspektiv. Det finns andra 

länder där andra perspektiv används. Ett exempel som togs upp kom från 

Storbritannien där NHS
2
 utarbetat liknande riktlinjer från NICE

3
. 

Utgångspunkten är där en annan, nämligen ett sjukvårdsperspektiv. Ett exempel 

gavs från demenssjukvården där det påvisades varför en svensk ekonomisk 

beräkning genererar en mycket högre kostnadseffektkvot jämfört med de 

beräkningar som gjorts i Storbritannien. Detta då NICE endast tar hänsyn till de 

direkta kostnaderna för sjukvården och inte de indirekta som faller på de 

anhöriga vilket det svenska beräkningssättet tar.  

 

Med hjälp av övningsexempel skolades gruppen in i att tänka utifrån 

ekonomiska termer när prioriteringsgruppen skulle ge sina rekommendationer. 

Gruppen fick instruktioner om att fördela pengar mellan olika behandlingar. 

Efter en anonym omröstning gick man tillsammans igenom de olika förslagen 

och förde en öppen diskussion om hur man kunde resonera sig fram till ett 

konsensusbeslut för de olika behandlingarna. Prioriteringsgruppens medlemmar 

fick ställa frågor, motivera sina förslag, lyssna till varför någon hade satt en hög 

eller låg rangordningssiffra.  

 

Den information som prioriteringsgruppen fick sig till dels var lätt att förstå och 

lätt att ta till sig, även om man inte var hälsoekonom. Dessutom var 

informationen klart och rakt formulerad. Ett praktiskt övningsexempel bidrog 

också till att prioriteringsgruppen lärde sig tänka i ekonomiska termer. 

 

 

4.2 Hälsoekonomi – en integrerad del av prioriteringsarbetet 

 

4.2.1 Att prioritera är att ta hänsyn till hälsoekonomi 

Intervjupersonerna uttryckte att det fanns ett uttalat hälsoekonomiskt uppdrag 

från Socialstyrelsen. Alla intervjupersoner var eniga i att det fanns en gemensam 

målbild där hälsoekonomin hade en viktig roll och skulle tas med i 

prioriteringsarbetet i enlighet med uppdraget.  

                                                 
2
 National Health Service 

3
 National Institute of Clinical Excellence  
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Uppdraget bestod i att ge välunderbyggda rekommendationer grundade på 

evidensbaserad kunskap där hälsoekonomisk evidens ingick som en del av den 

nationella modellen för prioritering.  

 

Hos intervjupersonerna fanns en uppfattning om att uppdraget bestått i att 

prioritera och inkludera ekonomiska aspekter i samtliga rekommendationer till 

rangordningslistan. Att det fanns en specifik evidensruta för hälsoekonomi i 

arbetsbladet innebar också att denna syn förstärktes och att detta var i enlighet 

med uppdraget från Socialstyrelsen. Den hälsoekonomiska evidensen fanns 

representerad i den hälsoekonomiska ”rutan” i tillstånds- och åtgärdslistan. 

Intervjupersonerna uppfattade också att ”en hälsoekonomisk ruta är en 

självklarhet”.   

 

En generell uppfattning hos intervjupersonerna var även att prioritering innebar 

att ”ta hänsyn till ekonomiska aspekter”. Intervjupersonerna uttryckte att ”vi är 

här för att prioritera” och när intervjupersonerna beskrev hur de hade uppfattat 

att de faktiskt hade gjort så uttryckte de att ”Vi har tagit hänsyn till 

hälsoekonomins roll och därför prioriterat”. Intervjupersonerna menade vidare 

att att ta med hälsoekonomisk evidens i prioriteringsgruppens 

rekommendationer utgjorde en integrerad del av prioriteringsgruppens arbete.  

 

Vidare påtalades att prioriteringsgruppen blivit instruerad att tänka utifrån 

ekonomiska termer. En intervjuperson uttryckte att ”Vi är inskolade att den 

[hälsoekonomiska rutan] ska vara med” och betonade att ”jag är väl inskolad 

till och med” och en annan att ”det var ett tvång”. Vidare uttryckte 

intervjupersonerna att det var ett nytt sätt att tänka i termer att ta hänsyn till 

ekonomi. Det fanns därför en medvetenhet hos intervjupersonerna om att de gått 

med på att verkställa uppdraget och uttryckte själva att de var inskolade från 

Socialstyrelsen. Andra uppfattade att att ge rekommendationer genom att ta 

hänsyn till hälsoekonomisk evidens var ”realitet” utifrån ett samhällsperspektiv 

och att ”ekonomi är en verklighet”. 

 

Genom att upprepa och påminna varandra om vad målet med riktlinjearbetet var, 

både från Socialstyrelsens sida och inom gruppen, förstärktes det ekonomiska 

tänkandet löpande under hela arbetsprocessen. Den generella målbilden hos 

intervjupersonerna var att prioriteringsgruppen faktiskt hade löst sin uppgift och 

gjort det de skulle göra enligt uppdraget. 
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4.3 Att ha tillgång till och en förståelse för hälsoekonomi   

 

Som grund för rangordningssiffrorna baserade prioriteringsgruppen sitt 

utlåtande på all den evidens som fanns tillgänglig i faktaunderlagen. 

Intervjupersonerna uttryckte att hälsoekonomisk evidens utgjorde en integrerad 

del av processen och att den hälsoekonom som fanns på plats ”kommenterade 

väl när varje så´n här rad drogs”.  

 

De flesta i prioriteringsgruppen hade i viss utsträckning varit i kontakt med 

hälsoekonomi. Flera intervjupersoner betonade därför den positiva betydelsen av 

att ha en hälsoekonom fysiskt på plats. Intervjupersonerna var öppna och 

berättade att de hade brister i sitt kunnande. ”Man har okunskap och inte förstår 

då har man en tendens att lägga det åt sidan och ta några enkla tolkningar. Så 

att jag tror att det är betydelsefullt att man har en hälsoekonom på plats i det 

här, det tror jag.”  

 

Då det stod att det fanns god evidens accepterade prioriteringsgruppen att det 

var på det sättet eller som en intervjuperson uttryckte det ”har någon skrivit att 

det finns ´god evidens´ då köper jag det”. En annan intervjuperson uttryckte att 

det medicinska evidensunderlaget ifrågasattes medan det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget tenderade att ”bli en sanning”. Den hälsoekonom som 

deltagit under hela arbetsprocessen uppfattades vara en trovärdig representant 

för ämnet. Hälsoekonomen hade en särställning gentemot de övriga personerna i 

prioriteringsgruppen genom att tillhöra styrgruppen. Detta innebar att 

hälsoekonomen hade tillträde till Socialstyrelsens ledningsgrupp både formellt 

vid de förmöten som hölls i samband med prioriteringsgruppens arbetsmöten 

och informellt vid lunchuppehåll och middagar.  

 

Under arbetsprocessen gång fanns inte det hälsoekonomiska faktaunderlaget 

tillgängligt för prioriteringsgruppen. Det hälsoekonomiska faktaunderlaget 

publicerades i form av särtryck på Socialstyrelsens hemsida och först efter det 

att prioriteringsgruppens arbete hade avslutats. Under intervjuerna tog flera 

intervjupersoner upp att det måste ha funnits skriftlig information som de inte 

hade hunnit sätta sig in i och att ”där fanns säkert en beskrivning också… som 

jag inte minns” och en annan intervjuperson påpekade att ”jag tror inte att så 

många har läst det här och att det finns en okunskap hos den stora massan. Det 

finns således brister i vårt kunnande”. När det hälsoekonomiska faktaunderlaget 

presenterades för intervjupersonerna kände inte någon av dem igen detta och 

hade inte tidigare reflekterat över att de inte hade haft tillgång till något skriftligt 

material för att därefter konstatera att ”vi har ej haft tillgång till det 

hälsoekonomiska faktadokumentet”.  
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Eftersom prioriteringsgruppen inte hade tillgång till skriftlig information i form 

av det hälsoekonomiska faktadokumentet under själva arbetsprocessen så kunde 

inte heller underlaget ifrågasättas. Hälsoekonomen hade därför ett 

informationsövertag genom möjligheten att redovisa direkt från det 

hälsoekonomiska faktaunderlaget och genom sitt kunnande.  

 

Att det hälsoekonomiska faktadokumentet inte funnits tillgängligt under 

arbetsprocessen uppfattades inte som något uppenbart problem. I stället 

betonades betydelsen av att det funnits en hälsoekonom på plats. Den 

hälsoekonomiska evidensen fanns därför tillgänglig främst i muntlig form. Det 

fanns en hälsoekonomisk evidensruta i tillstånds- och åtgärdslistan och en 

sammanfattande hälsoekonomisk korttext i det medicinska faktaunderlaget 

vilket var kort och koncist nedskrivet i tabellform.  

 

Att det fanns en specifik evidensruta för hälsoekonomi bekräftade och förstärkte 

intervjupersonernas syn att uppdraget bestod i att ta hänsyn till hälsoekonomisk 

evidens. Flera intervjupersoner menade att den hälsoekonomiska evidensrutan 

tagits för given och hade inte heller ifrågasatts. En generell uppfattning var att 

den hälsoekonomiska evidensrutan var en självklarhet. 

 

 

4.4 Att använda sig av hälsoekonomisk argumentation  

 

4.4.1 Rekommendationer som bygger på evidensbaserad kunskap 

Enligt uppdraget var prioriteringsgruppens uppgift att granska och väga samman 

evidensunderlaget och att sedan resonera sig fram till ett konsensusbeslut. Från 

Socialstyrelsens sida hade det betonats under hela arbetsprocessen att det inte 

gick att dra några generella slutsatser av det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget. En kostnadseffektkvot som generar en hög kostnad per 

QALY kunde inte per automatik ge en låg prioritering, d v s en låg 

rangordningssiffra. Flera intervjupersoner uttryckte därför att de hade uppfattat 

att det fanns utrymme för tolkning av evidensunderlaget.  

 

Flera intervjupersoner hade reflekterat över att uppdraget bestod i att arbeta efter 

en evidensbaserad modell. Att resonera sig fram till ett rimligt konsensusbeslut 

utgjorde en del av metoden. Flera intervjupersoner uttryckte att de inför 

uppdraget trodde att att arbeta efter evidensbaserad medicin innebar att endast 

hitta randomiserade kliniska studier med högsta evidensgradering. En 

intervjuperson uttryckte att ”det var okej med ett vanligt medicinskt ”sunt 

förnuft” inom ramen för det som kallas EBM”.  



32 
 

 

 

En annan intervjuperson beskrev att det inte var de bästa och största studierna 

som var evidensbaserad medicin utan själva ”letandet” efter evidens som ingick 

i metoden. Uppgiften bestod inte i att endast hitta stöd i form av randomiserade 

kliniska studier. Det var också viktigt att redovisa avsaknaden av evidens för att 

påvisa ett begränsat kunskapsläge.  

 

Att arbeta efter ett evidensbaserat kunskapsunderlag innebar att lära sig att tänka 

utifrån ett nytt perspektiv och detta perspektiv innebar att resonera utifrån 

ekonomiska termer.  

 

4.4.2 Att göra samhällsnytta 

En generell uppfattning hos intervjupersonerna var att de var positivt inställda 

till att ta med hälsoekonomisk evidens i ett beslutsunderlag för prioritering i 

hjärtsjukvården. En aspekt som kom fram under intervjuerna var att det finns en 

acceptans och ”ett intresse” för ämnet hälsoekonomi inom hjärtsjukvården. 

Vidare påtalades att hjärtsjukvården skiljer sig från andra specialiteter inom 

hälso- och sjukvården och att ”kardiologer vet mer om hälsoekonomi än andra 

inom läkaryrket”. 

  

Att ta hänsyn till hälsoekonomi var något som flera intervjupersoner uppfattade 

var något som utmärkte det svenska riktlinjearbetet. Det var en generell 

uppfattning att internationella riktlinjer (guidelines) för hjärtsjukvård inte 

innehöll den hälsoekonomiska aspekten. De svenska nationella riktlinjerna för 

hjärtsjukvård skiljer sig m a o från internationella riktlinjer genom just denna 

dimension. Det fanns en uppfattning om att det var ”en styrka som inte andra 

länder har” och att ”jag upplever själv att dom ligger efter [i Europa]”.  

 

En intervjuperson uttryckte att ”det finns ett självförtroende inom 

hjärtsjukvården” och vidare att ”vi vågade”. Detta självförtroende tog sig också 

uttryck i att flera intervjupersoner tog upp temat att de uppfattade att de gjorde 

samhällsnytta och ”vi vet att vi ger ´value for money´”. Detta var även ett 

argument för att hälsoekonomisk evidens inte uppfattades som något hot inom 

hjärtsjukvården. Insikten om att hjärtsjukvården ger valuta för pengarna uppgavs 

som ett skäl. 

 

Prioriteringsgruppen bestod av specialister inom hjärtsjukvården och flera av 

intervjupersonerna nämnde att häloekonomisk argumentation var något som de 

flesta upplevde att man kunde ha nytta av. Det fanns en uppfattning att 

hälsoekonomi kan vara ”ett verktyg” som kan användas i argumentation för att 

få sig tilldelade resurser. Denna argumentation kan därför ses som en förklaring 

till att gruppen som helhet var positivt inställda till att använda sig av 

hälsoekonomi i sina prioriteringsbeslut. 
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Uppdraget innebar att prioriteringsgruppen tvingades att ta hänsyn till det 

hälsoekonomiska evidensunderlaget när de fattade sina beslut. Inskolningen 

hade inneburit att de nu tänkte utifrån ett bredare perspektiv inom hälso- och 

sjukvården. En intervjuperson uttryckte ” Att tänka på sjukvårdens helhet och 

inte en enskild klinik” innebar ”ett ansvarsfullt tänkande” i motsats till ”ett 

individualistiskt”.  

 

En intervjuperson förklarade att patienter som lider av förmaksflimmer även har 

en mycket hög risk för att drabbas av stroke. Strokerehabilitering medför stora 

samhällskostnader. Det fanns därför en insikt om att det fanns ett direkt 

samband mellan hjärtsjukvården (förmaksflimmerpatienter) och de eventuella 

samhällsbesparingar som en preventiv behandling av förmaksflimmerpatienter 

innebär. Att resonera utifrån ett samhällsperspektiv var därför något som flera 

intervjupersoner uppgav vara en tolkning av hur hälsoekonomisk argumentation 

kunde användas i beslutsfattandet och att som en intervjuperson uttryckte hade 

lärt sig att resonera och tänka ur ”ett bredare perspektiv”.  

 

Flera intervjupersoner uppfattade att det finns ett samband mellan andra delar av 

hälso- och sjukvården och den egna verksamheten. Att behandla 

förmaksflimmerpatienter medför både samhällsbesparingar och får även 

konsekvenser för andra delar av hälso- och sjukvården. Vid några tillfällen fanns 

primärvården representerad i gruppen. Prioriteringsgruppen bestod främst av 

representanter för specialistsjukvården och primärvården var därför en 

underrepresenterad grupp i riktlinjearbetet. Vid ett av dessa tillfällen fördes en 

öppen diskussion om de konsekvenser som prioriteringsgruppens beslut kunde 

medföra för primärvården. Efter ett öppet resonerande tog gruppen upp kritik 

utifrån ett primärvårdsperspektiv och ändrade sitt förslag till prioritering. Ett 

sådant fall var de förmaksflimmerpatienter som behandlas inom ramen för 

primärvården. Förmaksflimmerpatienter som behandlas med läkemedlet 

warfarin tar stora resurser i anspråk för en enskild vårdcentral. Dessa patienter 

måste ta sig till en vårdcentral för att ta blodprov, ibland så ofta som var 

fjortonde dag. Prioriteringsgruppens ursprungliga rekommendation skulle 

därmed ha fått mycket konkreta konsekvenser inom primärvården om den getts 

högsta prioritet.  

 

 

4.5 I avsaknad av hälsoekonomisk evidens 

 

Det övergripande syftet med den hälsoekonomiska litteratursökningen var att 

göra en sammanställning över den vetenskapliga kunskapen som fanns 

tillgänglig gällande kostnadseffektiviteten för hjärtsjukdom.  
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En systematisk genomgång av området hjärtsjukdomar genomfördes med sökord 

för hjärtsvikt, inflammatorisk och infektiös hjärtsjukdom, klaffel, 

kranskärlssjukdom, rytmrubbning samt sekundär prevention och 

hjärtrehabilitering. Inom varje sjukdomsgrupp hade söktermer valts ut i samråd 

med medicinsk rådgivare och bibliotekarie. Dessa sökord utgjordes av diagnoser 

och standardbehandlingar som ansågs motsvara innehållet i respektive grupp.  

 

Trots att den hälsoekonomiska litteratursökningen resulterat i över tusen artiklar, 

saknades hälsoekonomisk evidens för 294 av de 339 tillstånds- och 

åtgärdsraderna. I de fall tillstånds- och åtgärdsrader saknade ett hälsoekonomiskt 

evidensunderlag gjordes bedömning i samråd med medicinsk expertis och 

redovisades i form av en kvalificerad skattning. För de rader som inte kunnat 

bedömas redovisades att de inte var bedömbara.  

 

Det finns flera förklaringar till varför det saknades hälsoekonomisk evidens för 

flera av tillstånds- och åtgärdsraderna. En orsak var att flera tillstånds- och 

åtgärdspar skapades under arbetsprocessen gång. En annan orsak var att många 

tillstånds- och åtgärdspar var av karaktären utredning, kartläggning, rådgivning 

o s v och där hälsoekonomisk evidens oftast inte finns att tillgå överhuvudtaget. 

En tredje orsak var att den hälsoekonomiska litteratursökningen inte var 

heltäckande och söktermer inom primärpreventionsområdet täcktes inte in av 

den hälsoekonomiska litteratursökningen.  

 

En generell uppfattning hos intervjupersonerna var att de hade största respekt 

och förtroende för ämnet hälsoekonomi som vetenskapligt ämne. En 

intervjuperson uttryckte att det hälsoekonomiska evidensunderlaget ”vilar på en 

vetenskaplig grund”. En intressant aspekt som flera intervjupersoner uttryckte 

var att deras tilltro till ämnet faktiskt förstärktes när hälsoekonomen vågade 

uttala sig om att det inte fanns hälsoekonomisk evidens för alla tillstånds- och 

åtgärdspar. En intervjuperson uttryckte att han/ hon ”uppskattade att 

[hälsoekonomen] även sa att det inte fanns evidens”. Det ingav ytterligare 

respekt för ämnet att det under hela processen funnits en öppen diskussion om 

underlaget och att uttalanden gjordes utifrån tillgänglig evidens. ”EBM handlar 

inte om att bara hitta de bästa studierna med hög evidens. Utan även ge uttryck 

för avsaknad av evidens. Detta inger respekt att ge uttryck för avsaknad av 

evidens och göra en kvalificerad gissning.” En intervjuperson menade att även 

de skattade tillstånds- och åtgärdsrader innefattades av en tilltro för deras 

innehåll och hade ”respekt för att det är en kunnig person från forskarvärlden 

som gör en kvalificerad gissning”.   

 

Andra intervjupersoner uttryckte sin tvekan inför att använda sig av vag evidens 

i sitt beslutsfattande.  
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Det fanns en uppfattning om att det var en svårighet att ta ställning till 

kostnadseffektivitet i sitt beslutsfattande eftersom det saknades evidens. En 

intervjuperson uttryckte att det hälsoekonomiska evidensunderlaget var ”mer 

eller mindre svagt underlag hela tiden”. Andra intervjupersoner uttryckte att 

”ibland fanns det studier” men ”många rutor är tomma”. 

 

”Det är viktigt att ha med hälsoekonomisk evidens redan nu” men å andra sidan 

att ”vi är inte där än”. En annan intervjuperson menade att ”det är en 

balansgång och att vi inte är riktigt mogna för hälsoekonomin fullt ut”. Som 

förklaring uppgavs att det inte fanns tillräckligt med hälsoekonomisk evidens. 

En intervjuperson förklarade att ”många rutor har skattats” och vidare att ”vet 

inte riktigt hur det där gick till…”. En annan del av förklaringen låg i att det 

hälsoekonomiska evidensunderlaget ansågs vara ett komplement till det 

medicinska evidensunderlaget. I första hand uppgav intervjupersonerna att de 

förlitade sig till nyttan av en behandling och de risker som fanns förknippade 

med den medicinska behandlingen.  

 

 

4.6 Hur hälsoekonomisk argumentation använts för 
prioriteringsbeslut  

 

En generell uppfattning hos intervjupersonerna var att hälsoekonomisk 

argumentation utgjorde en integrerad del av prioriteringsarbetet. Det var dock 

svårt för intervjupersonerna att själva ge några exempel på konkreta situationer 

för när och hur hälsoekonomisk evidens haft en betydelse. ”Det är inte så att 

varje enskild gång så är det hälsoekonomen som avgör vilken prioritet man ger, 

det tycker jag inte, men kanske en av tio har det en stor betydelse”.  

 

För att kunna ge en rekommendation gjorde prioriteringsgruppen en värdering 

av den evidens som fanns att tillgå. För varje tillstånds- och åtgärdspar förde 

gruppen en diskussion kring tillgängligt evidensunderlag och en värdering 

skedde för att gruppen skulle kunna fatta ett beslut. Att det saknades 

hälsoekonomisk evidens för många av tillstånds- och åtgärdsparen samt att hela 

dokumentet innehöll ett omfattande antal tillstånds- och åtgärdsrader att 

processa kan vara bidragande orsaker till att intervjupersonerna hade en vag 

minnesbild när hälsoekonomisk evidens hade en betydelse i beslutsfattandet. 

Vidare var inte de enskilda prioriteringsgruppsmedlemmarna experter på 

samtliga områden som täcktes in av riktlinjearbetet och flera intervjupersoner 

uttryckte att de var mer uppmärksamma när just deras specialistområde var 

föremål för diskussion. 
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För varje tillstånds- och åtgärdsrad fördes ett resonemang kring tillgängligt 

evidensunderlag och prioriteringsgruppen diskuterade sig fram till en slutgiltig 

rangordningssiffra. Det var viktigt att prioriteringsgruppen i sin helhet stod 

bakom rangordningsförslagen. I de fall där tillstånds- och åtgärdsparen varit 

förknippade med ett osäkert evidensunderlag var det svårast för 

prioriteringsgruppen att nå konsensus. I situationer där det generellt saknades 

evidens och det rådde tveksamheter vände sig gruppen eller ordförande även 

direkt till hälsoekonomen som funnits på plats och frågat vilken evidens som 

funnits att tillgå. 

 

När kostnadseffektkvoten var hög till mycket hög kostnad per QALY var det 

inte självklart att det inneburit en låg prioritet, något som även Socialstyrelsen 

tidigare hade påtalat till prioriteringsgruppen. Detta innebar att 

prioriteringsgruppen hade olika strategier för att komma fram till ett beslut vid 

en hög kostnad per QALY. En strategi som användes var att 

prioriteringsgruppen tolkade att samhället skulle vara berett att betala för svåra 

sjukdomsfall. I sådana fall resonerade prioriteringsgruppen sig fram till att en 

hög kostnad per QALY kan ge en hög prioritet. En annan strategi som användes 

var att prioriteringsgruppen diskuterade i termer av den tilläggsnytta som en 

behandlingsstrategi gav när det fanns alternativa behandlingar d v s ett val. I 

sådana fall genererade en hög kostnad per QALY en låg prioritet.  

 

4.6.1 De hälsoekonomiska fördjupningsprojekten 

För vissa tillstånds- och åtgärdspar där det saknats hälsoekonomisk evidens 

efterlyste även Socialstyrelsen fördjupningsprojekt. Den hälsoekonomiska 

faktagruppen ombads därför att göra ingående sammanfattande 

kunskapssammanställningar eller enkla modellstudier över tillgänglig 

information för dessa tillstånds- och åtgärdsrader. De häloekonomiska 

fördjupningsprojekten avsåg främst införsel av nya medicinska teknologier. 
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Exempel: Fallet kateterburen ablationsbehandling4 för behandling av patienter med 
symptomatiskt förmaksflimmer – ett exempel på ett hälsoekonomiskt 
fördjupningsprojekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Arbetskopia som låg till grund för Socialstyrelsen 2008 bilaga 2 

 

 

I fallet kateterburen ablation för behandling av förmaksflimmerpatienter fanns 

ett begränsat evidensunderlag vilket föranledde att den hälsoekonomiska 

faktagruppen fick i uppdrag att utföra ett fördjupningsprojekt. Enligt det 

hälsoekonomiska evidensunderlaget blev slutsatsen att ablationsbehandling 

genererade både lägre kostnader och en bättre effekt - vilket skulle kunna ge 

stöd för en högre prioritet jämfört med om slutsatsen hade varit en hög kostnad 

per QALY. Denna tillstånds- och åtgärdsrad är ett exempel på en rad som blev 

föremål för diskussion vid fler än ett tillfälle och fick ta sin tid.  

 

Det fanns konservativa krafter som menade att det rörde sig om en ny teknologi 

och att behandlingen inte var en etablerad metod. Jämförelser gjordes även med 

gamla riktlinjerna för hjärtsjukvård där denna tillstånds- och åtgärdsrad hade fått 

en låg prioritet. Det fanns andra som i motsats menade att det rörde sig om en 

etablerad behandlingsmetod. Enskilda medlemmar i prioriteringsgruppen 

påminde varandra att för att kunna ge en rekommendation måste en värdering 

göras av den evidens som fanns att tillgå och inte bestå av eget tyckande. Även 

extern medicinsk expertis tillkallades till prioriteringsgruppens arbetsmöten för 

att rådgöra om tillförlitligheten av tillgänglig evidens.  

                                                 
4
 Exemplet ovan gäller endast kateterburen ablationsbehandling för behandling av patienteter med symptomatisk 

förmaksflimmer där patienten tidigare inte har svarat positivt på antiarytmisk läkemedelsbehandling s k second-

line treatment.  

 

 
Kateterburen ablationsbehandling var en ny medicinsk metod för 
förmaksflimmerpatienter vid tidpunkten för riktlinjearbetet och syftar till att bevara 
hjärtats rytm. Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin och ökar risken för stroke. 
Många patienter upplever minskning av livskvalitet på grund av hjärtklappning och 
andfåddhet. När den hälsoekonomiska litteratursökningen gjordes saknades helt 
kostnadseffektstudier gjorda på detta område. Syftet med fördjupningsprojektet var att 
studera kostnadseffektiviteten av en ny behandlingsmetod när det fanns begränsat med 
evidensunderlag. Det fanns flera randomiserade kliniska studier som hade visat att 
ablation var mer effektivt än antiarytmisk läkemedelsbehandling. Till modellstudien 
kunde flera olika källor användas för att förse modellen med data och modellen 
anpassades även till svenska förhållanden. Slutsatsen blev att kateterburen 
ablationsbehandling var dominant, vilket betyder att ablation generade både lägre 
kostnader och en bättre effekt, jämfört med läkemedel för patienter med förmaksflimmer 
och som tidigare inte svarat positivt på läkemedel. Det var denna slutsats som 
redovisades i det hälsoekonomiska evidensunderlaget och som prioriteringsgruppen tog 
del av. 
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Det fanns flera randomiserade kliniska studier som hade visat att ablation var 

mer effektivt än antiarytmisk läkemedelsbehandling. Eftersom det fanns 

tillförlitliga studier med en hög evidensgradering som tillsammans med 

slutsatserna från det hälsoekonomiska evidensunderlaget gav stöd för att 

prioriteringsgruppen slutligen landade på en fyra på den tiogradiga skalan.  

 

En diskussion fördes även kring signalvärdet av olika prioriteringssiffror. Som 

motivering uppgavs att det var av vikt att prioriteringsgruppen visade 

signalvärdet i sina beslut. En femma signalerade vare sig för eller emot. 

Prioriteringsgruppens rekommendation landade till slut på en fyra, vilket avsåg 

att signalera att prioriteringsgruppen tagit ställning för att behandlingsmetoden 

bör användas.   

 

Ett annat exempel på en tillstånds- och åtgärdsrad där det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget hade betydelse för hur prioriteringsgruppen resonerade sig 

fram till ett beslut var fallet ICD
5
 för hjärtsviktspatienter med hög risk för 

plötslig död. I detta fall hade ny evidens primärt tillkommit i form av ett 

hälsoekonomiskt fördjupningsprojekt. Den hälsoekonomiska argumentationen 

bidrog i detta fall till en höjning av rangordningssiffran jämfört med den förra 

utgåvan av riktlinjerna.  

 

Hälsoekonomisk argumentation hade även betydelse för hur 

prioriteringsgruppen resonerade sig fram till sina beslut; när gruppen hade 

problem med att fatta beslut exempelvis i situationer när det generellt saknas 

evidens och det rått tveksamheter som vid införandet av nya dyra teknologier, 

vid kontroversiella fall och när det tillkommit ny evidens.  

 

 

4.7 Summering  

 

Prioriteringsgruppens uppdrag bestod i att ge välunderbyggda 

rekommendationer grundade på evidensbaserad kunskap. Det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget ingick som en del av den nationella modellen för prioritering, 

utifrån vilken gruppen skulle fatta sina beslut. Intervjupersonerna uttryckte att 

de var inskolade i att tänka utifrån ekonomiska termer som förstärktes genom 

praktiska övningsexempel.  

 

Det fanns en uppfattning om att uppdraget bestod av att väga samman all 

tillgänglig evidens i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för prioriteringar.  

                                                 
5
 Inplanterbar defibrillator  
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En generell uppfattning var att prioritering innebar att ta hänsyn till det 

hälsoekonomiska evidensunderlaget när man fattade sina beslut. Vidare fanns en 

uppfattning att hälsoekonomisk argumentation också utgjorde en integrerad del 

av prioriteringsgruppens arbete.   

 

Att det var viktigt att ta med hälsoekonomisk argumentation i enlighet med 

Socialstyrelsens intentioner ifrågasattes inte. Att det fanns en specifik 

evidensruta för hälsoekonomi uppfattades vara en självklarhet. 

Intervjupersonerna uttryckte att de hade begränsade kunskaper i ämnet 

hälsoekonomi och att de inte hade haft tillgång till fördjupat skriftligt material. 

Den hälsoekonomiska evidensen var därför tillgänglig främst i muntlig form. 

Flera intervjupersoner betonade därför vikten av att det funnits en hälsoekonom 

på plats genom hela processen.  

 

Flera intervjupersoner uttryckte att att arbeta efter ett evidensbaserat 

kunskapsunderlag hade öppnat upp för ett nytt sätt att tänka exempelvis i termer 

av att prioriteringsgruppens beslut kunde få konsekvenser för andra delar av 

hälso- och sjukvården. Att ta med hälsoekonomi var något som särskiljde det 

svenska nationella riktlinjearbetet och som flera uppfattade som positivt. Det 

fanns även en acceptans för ämnet i hjärtsjukvården. Detta tog sig uttryck i att 

flera uppfattade att hjärtsjukvården gjorde samhällsnytta. Vidare menade flera 

att det fanns en öppenhet till att kunna använda sig av hälsoekonomisk 

argumentation som argument för att få tillgång till ny dyr teknologi.  

 

Ett problem för prioriteringsgruppen var att evidensunderlaget många gånger 

uppfattades som svagt. Avsaknaden av hälsoekonomisk evidens innebar att 

gruppen hade svårt att alltid använda sig av det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget i beslutsprocessen. Prioriteringsgruppen använde sig av 

hälsoekonomisk argumentation när de resonerade sig fram till sina beslut. 

Hälsoekonomin hade en särskild roll i situationer när det generellt saknas 

evidens och det rått tveksamheter, vid införsel av nya dyra teknologier, vid 

kontroversiella fall och när det tillkommit ny evidens.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Uppdraget för prioriteringsgruppen var att göra en uppdatering av ett 

beslutsstödsdokument för prioriteringar för nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 

Uppdraget bestod också i att ge välunderbyggda rekommendationer grundade på 

en sammanvägning av evidensbaserad kunskap och utarbeta ”ett förslag till 

rangordning för varje tillstånds-/åtgärdspar efter angelägenhetsgrad baserat på 

en samlad bedömning av hälsotillståndets svårighetsgrad, effekt av åtgärden, 

kostnadseffektiviteten och evidens mot bakgrund av de slutsatser som 

faktagruppen redovisat”. Denna rapport fokuserar på hur prioriteringsgruppen 

gjorde för att lösa sitt uppdrag med att ta fram detta beslutsstödsdokument och 

vidare hälsoekonomins roll i riktlinjearbetet.  

 

 

5.1 Att göra en uppdatering och behovet av vägledning  

 

En del av prioriteringsgruppens uppdrag innefattade att göra en uppdatering av 

de tidigare riktlinjerna. En stor del av prioriteringsgruppens arbete ägnades 

däremot åt att ”tillverka” tillstånds- och åtgärdsrader. En orsak till detta var att 

tillstånds- och åtgärdsparen inte var tillräckligt klart formulerade för att gruppen 

skulle kunna ge en rekommendation. En annan orsak var att evidensunderlaget 

inte var tillfyllest när prioriteringsgruppen påbörjade sitt arbete.  

 

Målbilden för vad prioriteringsgruppens arbete skulle innebära stämde inte 

överens med vad gruppen faktiskt gjorde. Detta skapade en känsla av frustration 

hos prioriteringsgruppens medlemmar vilket i första hand riktades mot 

författarna av de underliggande faktadokumenten. En förutsättning för att 

prioriteringsgruppen skulle utföra sitt arbete var att det fanns lämpliga tillstånds- 

och åtgärdsrader med klinisk relevans och att raderna var redovisade på ett 

enhetligt sätt. Det fanns en uppfattning om att prioriteringsgruppens arbete 

påbörjades för tidigt i relation till att faktadokumenten var klara. 

Prioriteringsgruppens arbete kom att innebära en total omskrivning av 

beslutsstödsdokumentet snarare än en uppdatering av de tidigare utgivna 

riktlinjerna.  

 

Grundprincipen för val av rader i tillstånds- och åtgärdslistan är att listan 

behöver fokusera på de frågeställningar där ”behovet av vägledning för 

beslutsfattare och hälso- och sjukvårdspersonal är som störst”. Utmaningen i 

utformandet av tillstånds- och åtgärdsraderna ligger i att hitta lämpliga 

prioriteringsobjekt på rätt detaljnivå och en inte alltför detaljerad beskrivning för 

att göra listan överblickbar.  
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Tillstånds- och åtgärdslistan ska därför spegla delar av hela vårdkedjan, med 

olika typer av relevanta typfall av åtgärder som representerar stora volymer, 

kontroversiella områden där det förekommer stora praxisvariationer och där 

behovet av vägledning är som störst. Målet med hela nationella riktlinjearbetet 

är att ge vägledning.  

 

En principiellt viktig fråga är hur mycket av vårdkedjan som ska speglas i 

riktlinjerna. Det föreligger ett tolkningsutrymme för vad som innefattas av 

vägledning där behovet av vägledning är som störst. En konsekvens av att 

tillstånds- och åtgärdsraderna och delar av evidensunderlaget inte var helt 

bearbetade blev att prioriteringsgruppen själva kom att utforma vissa tillstånds- 

och åtgärdspar. Prioriteringsgruppen fick därför en del medbestämmande över 

vilka tillstånds- och åtgärdsrader som skulle innefattas i riktlinjearbetet. Det 

fördes exempelvis en öppen diskussion kring hur stor del av diagnostikområdet 

som skulle innefattas av ramen för ett beslutsstödsdokument.  

 

Det blev en skiftning så till vida att prioriteringsgruppens arbete inte var ett 

uppdateringsarbete utan en total omskrivning. För att i framtiden begränsa 

uppdraget skulle en framkomlig väg för framtida riktlinjearbete exempelvis vara 

att fokusera på klart definierade områden där behovet av vägledning är som 

störst genom att komplettera det befintliga beslutsstödsdokumentet.  

 

 

5.2 Att granska evidens och ge rekommendationer  

 

En annan del av prioriteringsgruppens uppdrag bestod i att både granska det 

evidensbaserade kunskapsunderlaget och ge rekommendationer. Att granska 

evidens innebar en värdering av den evidens som faktagrupperna redovisade i 

tillstånds- och åtgärdslistan. Även här var en förutsättning för 

prioriteringsgruppens arbete att författarna till faktaunderlagen hade sökt fakta 

och givit en välgrundad beskrivning av svårighetsgraden, nyttan av 

behandlingen och kostnadseffektiviteten. Därefter gjordes en evidensgradering 

av fakta. Prioriteringsgruppens arbete bestod i att göra en sammanvägning av 

den evidens som fanns att tillgå mot bakgrund av vad faktagrupperna hade 

redovisat.  

 

Prioriteringsgruppen löste sitt uppdrag genom att föra ett öppet resonemang 

kring evidensunderlaget. Själva metoden för prioriteringsarbetet var i praktiken 

en process, som syftade till att komma fram till ett beslut som hela gruppen 

kunde ställa sig bakom. Att ge en rekommendation för prioritering innefattar en 

kvalitativ bedömning av den underliggande evidensen.  
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Under hela arbetsprocessen fördes en dialog mellan författarna av 

faktaunderlagen kring behovet av omarbetning och även komplettering av 

faktaunderlagen. Genom att komplettera tillstånds- och åtgärdsraderna visade 

prioriteringsgruppen hur innebörden av tillstånds- och åtgärdsparen hade tolkats.  

 

Behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen brukar 

nämnas som praktisk vägledning för prioritering. Dessa två principer behöver 

inte nödvändigtvis stå i motsättning till varandra. De två principerna fokuserar 

snarare på olika saker. Behovs- och solidaritetsprincipen kan tolkas utifrån ett 

rättviseperspektiv vilket skulle innebära att behov kan ses som rätten till vård,  

d v s att de individer som har ett sämre hälsotillstånd (svårighetsgrad) anses ha 

större vårdbehov. Behovsbegreppet kan därför ges ett normativt inslag. En 

annan dimension i behovsbegreppet är behandlingen som är förknippad med 

hälsotillståndet (nyttan av en behandling). Båda dessa aspekter återfinns i 

tillstånds- och åtgärdslistan. 

 

Kostnadseffektivitetsprincipen fokuserar i stället på hur de knappa resurser som 

finns tillgängliga inom hälso- och sjukvården kan fördelas på ett effektivt sätt. 

Kostnadseffektivitet ger inte enbart en indikation på hur mycket en 

behandlingsåtgärd kostar utan även vilken nytta (effekt) som är förknippad med 

denna kostnad. Även kostnadseffektivitet är förknippad med ett visst normativt 

inslag. Det beslut som fattas beror på hur mycket samhället är berett att betala 

för den nytta som en behandling åstadkommer. Eftersom det finns ett 

grundläggande vårdbehov, borde detta ge rätt till vård, men samtidigt borde de 

resurser som finns tillgängliga inom hälso- och sjukvården fördelas på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Båda dessa principer ligger till grund för 

prioriteringsgruppens rekommendationer.  

 

En strategi för att driva prioriteringsgruppens arbete framåt var att diskutera sig 

fram till en rekommendation genom att nå konsensus. Eftersom gruppen skulle 

jämka samman sina uppfattningar innan en rekommendation kunde ges, bidrog 

även denna förutsättning till att öppet diskutera tillstånds- och åtgärdsraderna. 

Beslutsunderlaget var tillräckligt strukturerat för att föra arbetet och driva 

processen framåt. 

 

Under hela arbetsprocessens gång fördes ett resonemang kring vilka signaler 

som förslagen till prioritering innebar. I det tidigare exemplet med 

kateterablation för behandling av förmaksflimmer grundades beslutet på en lång 

diskussion över tid. Det fanns tillförlitliga studier med en hög evidensgradering 

av det medicinska faktaunderlaget som tillsammans med det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget innebar att gruppen kunde enas kring ett beslut. På den 

tiogradiga skalan ville gruppen slutligen ta ställning för metoden genom att 

indikera detta som en fyra på den tiogradiga skalan.  
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I de fall prioriteringsgruppen efterlyste mer evidens för en viss metod 

rangordnades prioriteringsförslaget med FoU. Prioriteringsgruppen tog också 

ställning till metoder som inte ska göras rutinmässigt inom vården genom att 

signalera ”icke-göra”.   

 

5.2.1 De olika faserna i prioriteringsgruppens arbete 

Prioriteringsgruppens arbete kännetecknades av en dynamisk arbetsprocess där 

de som deltog i prioriteringsarbetet flera gånger behövde komplettera och 

granska fakta. Gruppens arbete följde inte i strikt mening den rekommenderade 

arbetsgången som finns beskriven i figur 1.   

 

En förutsättning för att prioriteringsgruppen alls kunde lösa sitt uppdrag var att i 

en första fas bli ”inskolad” i det arbetssätt som gruppen skulle arbeta efter. 

Gruppen tog del av både skriftligt och muntligt material. Genom praktiska 

övningsexempel förstärktes även det pedagogiska budskapet från 

Socialstyrelsen. Vidare fanns yttre förutsättningar i form av ett disciplinerat och 

strukturerat arbetsklimat med en stark ordförande för att driva arbetet.   

 

I en andra fas skaffade prioriteringsgruppen flera strategier för att begripliggöra 

sitt uppdrag; att granska evidens och att ge rekommendationer. I ett första steg 

behövde prioriteringsgruppens medlemmar läsa in sig på evidensunderlaget för 

tillstånds- och åtgärdsparen. Därefter skedde en sammanvägning av 

evidensunderlaget vilket i praktiken innebar att göra en analys av 

sjukdomstillståndets svårighetsgrad, effekten av en åtgärd och 

kostnadseffektivitet. Genom att väga samman evidensen i faktaunderlagen finns 

många likheter med kvalitativ analysbaserad arbetsmetod. I ett andra steg fick 

prioriteringsgruppen öppet motivera sina förslag till rangordningssiffra och 

därefter diskuterade sig gruppen fram till en gemensam rangordningssiffra. Den 

tredje slutfasen kännetecknas av samsyn. Det som har varit den enskilt största 

drivkraften för prioriteringsgruppens arbete var konsensusstrategin. 

Diskussionerna berörda inte enbart evidensunderlaget utan kännetecknades även 

de principiella utgångspunkterna för prioriteringsarbetet, behovet av nya 

tillstånds- och åtgärdsrader och signalvärdet i fattade beslut.  

 

5.2.2 En tiogradig skala för prioritering  

Det var svårt för prioriteringsgruppen att sprida sina prioriteringar jämnt på den 

tiogradiga skalan. Det fanns en tendens att rekommendationerna fick en hög 

respektive låg prioritet. Socialstyrelsen hade som ambition att boka in ett sista 

arbetsmöte för att gå igenom samtliga rekommendationer ytterligare en gång och 

göra en slutgiltig kalibrering av samtliga tillstånds- och åtgärdspar. Detta för att 

kunna åtgärda eventuella glidningar på den tiogradiga skalan för fattade beslut. 
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En sådan lösning hade även kunnat innebära att prioriteringsgruppen kunde få 

en samlad bild över alla rader och eventuellt kunnat få en jämnare spridning på 

rangordningssiffrorna. Det framkom att resultatet av prioriteringsgruppens 

beslut var att de tillsammans skapade en U-form d v s att tillstånds- och 

åtgärdsraderna anpassades till att bli av ja- eller nej karaktär. Detta kan även ges 

som en förklaring till att det varit lätt att enas kring besluten och som en 

konsekvens av konsensusstrategin.  

 

Tillstånds- och åtgärdsraderna skiftade i karaktär och alla rader var inte föremål 

för lika långa diskussioner. Som tidigare nämnts var det lättare att enas kring de 

tillstånds - och åtgärdspar som gav hög prioritet. De tillstånds- och åtgärdspar 

som fick låg prioritet föranledde ofta längre diskussioner.  

 

Eftersom prioriteringsgruppens arbete innefattade ett stort antal tillstånds- och 

åtgärdsrader kan en tänkbar framtida strategi vara att först göra en grovsortering 

av tillstånds- och åtgärdsparen: en för hög prioritet (1-3), en för låg prioritet (8-

10) och en för osäkra (4-7). På så sätt skulle en diskussion kunnat föras för de 

osäkra tillstånds- åtgärdsparen. Sedan förs en diskussion för finjustering. En 

sådan lösning hade kunnat ge en mer nyanserad skala och eventuella ettor 

nedprioriterats till en tvåa eller trea som fortfarande signalerar en hög prioritet.  

 

 

5.3 Hälsoekonomins roll 

 

En förutsättning för att evidens ska kunna få ett reellt inflytande är att 

beslutsfattaren har tillgång och kunskap till evidensunderlaget. Vidare är en 

förutsättning att beslutsfattaren har en acceptans för ämnet. Acceptans innefattar 

s k yttre faktorer såsom den sociala kontexten och det förhandlingsklimat som 

råder i en grupp. Vidare innefattar acceptans en beslutsfattares målbild av 

uppdraget och de attityder och även en förståelse för innehållet.  

 

Prioriteringsgruppen hade att ta hänsyn till det hälsoekonomiska 

evidensunderlaget i sina rekommendationer och i enlighet med Socialstyrelsens 

intentioner. Intervjupersonerna uttryckte också att det fanns en uttalad målbild 

att hälsoekonomisk evidens skulle tas med i deras beslut. Att det fanns en 

specifik evidensruta för hälsoekonomi uppfattades vara en självklarhet. 

Intervjupersonerna uttryckte även att det fanns en acceptans för ämnet in 

hjärtsjukvården. Det fördes ett resonemang och en sammanvägning av 

evidensunderlaget inför varje rekommendation. Hälsoekonomisk evidens 

utgjorde en integrerad del av prioriteringsgruppens arbete i de fall evidensen 

fanns tillgänglig.  
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Hälsoekonomisk evidens hade betydelse för hur prioriteringsgruppen resonerade 

sig fram till sina beslut när gruppen hade problem med att fatta beslut 

exempelvis i situationer när det generellt saknas evidens och det rått 

tveksamheter. Den hälsoekonomiska evidensen fanns i första hand tillgänglig för 

gruppen i muntlig form. Den strategi som gruppen använde sig av var att förlita 

sig på och rådfråga den hälsoekonom som funnits tillgänglig under hela 

arbetsprocessens gång. Flera intervjupersoner uttryckte att de hade begränsade 

kunskaper i ämnet hälsoekonomi och att gruppen inte heller hade tillgång till 

fördjupat skriftligt material. Den evidens som delgavs gruppen uppfattades som 

en sanning. Det hälsoekonomiska evidensunderlaget granskades därför inte och 

ifrågasattes inte i lika stor utsträckning som de medicinska faktaunderlagen. 

Avsaknaden av hälsoekonomisk evidens innebar också att gruppen hade svårt 

för att alltid använda sig av det hälsoekonomiska evidensunderlaget. 

 

En framkomlig väg för framtida riktlinjearbete kan vara att begränsa och 

koncentrera prioriteringsgruppens arbete genom att fokusera på särskilda 

områden där behovet av vägledning är som störst. Utifrån ett hälsoekonomiskt 

perspektiv kan det evidensbaserade faktaunderlaget koncentrera till vissa 

fördjupningsprojekt när det finns ett behov av hälsoekonomisk vägledning. 

 

Slutord 

Tidigare forskning har visat att hälsotillståndets svårighetsgrad och den 

förväntade nyttan av en åtgärd har störst betydelse vid prioriteringsbeslut i 

kombination med graden av evidens. Vidare har det visat sig att 

hälsoekonomiskt evidensunderlag haft ett begränsat inflytande i 

beslutsprocessen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  

 

Hälsoekonomiska beslutskriterier ges stor tyngd i riktlinjernas 

prioriteringsarbete. Att ta med hälsoekonomisk evidens utgjorde en 

delkomponent av det samlade vetenskapliga evidensunderlaget som vägdes in i 

beslutsprocessen. Ett problem var dock att det oftast saknades hälsoekonomiskt 

evidensunderlag. Att tänka i termer av ”tillgång” och ”acceptans” kan bidra med 

en förståelse för hur hälsoekonomisk argumentation faktiskt kan få ett reellt 

inflytande i en beslutsprocess. Att väga samman den evidens som finns att tillgå 

och vara öppen för att ta hänsyn till hälsoekonomiska aspekter utgör en 

förutsättning för att hälsoekonomi ska få ett reellt inflytande i beslutsprocessen. 

Däremot gav intervjupersonerna uttryck för att de i första hand lade störst vikt 

vid det medicinska evidensunderlaget. I situationer när det generellt saknas 

evidens och det rått tveksamheter hade hälsoekonomisk information ett reellt 

inflytande i prioriteringsguppens rekommendationer. 

 



46 
 

 

 

Något som därför utmärker det svenska riklinjearbetet var att inkludera 

hälsoekonomiska aspekter i sina rekommendationer. Att kalla arbetet för 

nationella riktlinjer ger naturligtvis en tyngd åt dokumentet och ger associationer 

till internationella s k guidelines
6
 och en intervjuperson menade att ”Det är 

egentligen inte nationella riktlinjer (guidelines). Det är prioriteringsbeslut”. 

Genom att Socialstyrelsen väljer att kalla dokumentet för nationella riktlinjer 

skapas en acceptans för dokumentet även om benämningen är något 

missvisande. Varje tillstånds- och åtgärdsrad motiverades genom att det skulle 

finns behov av vägledning och utifrån detta perspektiv kan dokumentet kallas 

för riktlinjer. Men, som helhetsdokument betraktat rör det sig snarare om ett 

policydokument för prioritering.  

 

                                                 
6
 Internationella riktlinjer  
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Bilaga 1 
 
 
Delkomponenter som bör beaktas vid prioritering  
 
 
Schematisk beskrivning av delkomponenter som bör beaktas vid prioritering ur 
rapporten ur ”Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- 
och sjukvård” av Carlsson P m fl. 2007 Rapport 2007:1. Linköping: 
PrioriteringsCentrum. 
 
 
 

Människovärdesprincipen 

Behovs- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen 

Hälsotillståndets 
svårighetsgrad 

Patientnytta/ effekt av 
åtgärd 

Åtgärdens 
kostnadseffektivitet 

 
*Aktuellt hälsotillstånd 
- lidande 
- funktionsnedsättning 
- livskvalitet 
 
 
*Risk för 
- förtida död 
- invaliditet/ fortsatt 
lidande 
- försämrad livskvalitet 

 
*Effekt på aktuellt 
hälsotillstånd 
- lidande 
- funktionsnedsättning 
- livskvalitet 
 
 
*Effekt på risk 
förtida död 
- invaliditet/ fortsatt lidande 
- försämrad livskvalitet  
 
 
*Risk för biverkningar och 
allvarliga komplikationer av 
åtgärden 
 

 
*Direkta kostnader 
- åtgärder i hälso- och 
sjukvården 
- andra åtgärder (t 
ex.resor) 
 
 
*Indirekta kostnader  
 
 
 
 
 
 
…i förhållande till 
patientnyttan 
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Bilaga 2 

 
 
Underlag för evidensgradering  
 
 
Socialstyrelsens riktlinjer ska så långt som möjligt baseras på befintliga systematiska 
kunskapsöversikter. Följande system för gradering av evidensstyrka har använts för 
att granska slutsatser i systematiska kunskapsöversikter av god kvalitet.  
 
Evidensstyrka 1 hänvisar till systematiska översikter som bygger på minst två 
randomiserade kliniska studier av högt bevisvärde.  
 
Evidensstyrka 2 hänvisar till systematiska översikter som bygger på en randomiserad 
studie med högt bevisvärde plus minst två med medelhögt bevisvärde och entydiga 
resultat.  
 
Evidensstyrka 3 hänvisar till systematiska översikter som bygger på minst två 
randomiserade kliniska studier av medelhögt bevisvärde med entydigt resultat. 
 
Evidensstyrka 4 hänvisar till systematiska översikter som bygger på studier med lågt 
bevisvärde eller där systematiska kunskapsgenomgången visat avsaknad av studier. 
 
 
Även studier som inte baseras på god kvalitet redovisas.  
 
Högt bevisvärde 
Studien ska vara tillräckligt stor, lämpligt studieval, väl genomförd och analyserad. 
 
Medelhögt bevisvärde 
Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, matchade 
grupper eller liknande. 
 
Lågt bevisvärde 
Studien ska inte ligga som enda grund för slutsatser t ex studier med selekterade 
kontroller, stora bortfall eller andra osäkerheter. 
 
Studier kan saknas helt för flera områden som måste behandlas i riktlinjen. Beprövad 
erfarenhet och konsensus har då fått fylla ut dessa luckor 
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Bilaga 3 

 
 
Schematisk bild av arbetsprocessen för nationella riktlinjerna  
 
 
Schematisk bild av arbetsprocessen för nationella riktlinjerna, modifierad, ur 
”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Bilaga 3 till beslutsstödsdokument – Metod”, 
Socialstyrelsen 2008.  
 
 
 
 
Rad 

 
Hälsotills
tånd 
Åtgärd 

 
Tillståndet
s 
svårighets
grad 

 
Effekt av 
åtgärd 

 
Evidens 
för 
effekt 

 
Kostnad/ 
vunnet 
levnadsår/ 
QALY 

 
Evidens för 
kostnads- 
effektivitet 

 
Rekommen- 
dation 
 

  
1 
 

 
2A 

 

 
2B 

 

 
3 

 
 

 
 
 
 
 
1 Först tar Socialstyrelsens projektledning och den medicinska faktagruppen fram 
förslag på tillstånds- och åtgärdspar.  
 
2A Sedan bedömer experterna i den medicinska faktagruppen tillståndens 
svårighetsgrader och granskar åtgärdernas effekter.  
 
2B Den hälsoekonomiska faktagruppen utvärderar kostnadseffektiviteten integrerat 
med faktagranskningen.   
 
3 Prioriteringsgruppen väger sedan samman alla fakta och rangordnar tillstånds- och 
åtgärdsparen mellan 1 och 10 samt bestämmer vilka par som ska få 
rekommendationen icke-göra och FoU.  
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