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FÖRORD 

 

Hörsel-, syn- och andra typer av tekniska hjälpmedel används i ökad uträckning 

för att underlätta det dagliga livet för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. Ansvaret för att tillhandahålla hjälpmedel åligger många 

olika aktörer inom kommuner, landsting och staten.  

 

Eftersom det saknas en gemensam definition av vad som räknas som hjälpmedel 

och gemensamma regler i landet om vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas 

och finansieras är det respektive huvudman som bestämmer vilka hjälpmedel 

den ska erbjuda, vem som ska erbjudas dem och vilka avgifter som ska tas ut. I 

stor utsträckning fattas sådana prioriteringsbeslut på politisk nivå i respektive 

landsting/region och kommun och finns samlade i olika slags regelverk. Några 

sjukvårdshuvudmän har också en politiskt beslutad hjälpmedelspolicy som 

övergripande beskriver huvudmannens viljeinriktning på hjälpmedelsområdet 

och utgör en viktig grund för utformningen av de mer preciserade regelverken. 

Olika regelverk ska sedan omsättas till beslut för enskilda patienter/brukare av 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Den som förskriver hjälpmedel, d v s beslutar om att ett hjälpmedel ska lämnas 

ut till patienten/brukaren, har att ta ställning till vilken typ av hjälpmedel som är 

lämpligast i det enskilda fallet, avgöra kvalitet och om det finns behov av att 

använda hjälpmedel över huvud taget. Det innebär att förskrivaren gör mer eller 

mindre komplicerade prioriteringar. Sådana beslut förväntas ske i ökad 

omfattning i samråd med patienter/brukare vilket ställer ökade krav på tydlighet 

på vilka grunder besluten sker. I takt med att kostnaderna för hjälpmedel ökar 

och det pågår en utveckling av allt mer avancerade och dyra hjälpmedel är 

förskrivningsbeslut många gånger förknippade med besvärliga avvägningar 

mellan enskilda brukares personliga önskemål och strävan mot en vård på lika 

villkor med hänsyn taget till behov och kostnadseffektivitet.  

 

Inom hjälpmedelsomårdet med många aktörer involverade finns det en påtaglig 

risk att prioriteringarna skiljer sig åt mellan såväl olika huvudmän som enskilda 

förskrivare. Därför har behovet av samordning och bättre beslutsstöd 

uppmärksammats en längre tid. Ett av flera initiativ till att uppnå en ökad 

samsyn och samtidigt få till stånd en tydligare koppling till en gemensam 

värdegrund, den etiska plattformen för prioriteringar, har resulterat i ett mycket 

intressant utvecklingsarbete i Landstinget i Uppsala län.  

 

Syftet har varit att ta fram ett beslutsstöd för förskrivare med den nationella 

modellen för prioriteringar som utgångspunkt. Rapporten beskriver ett 

mödosamt men också framgångsrikt sätt att utveckla en modell för beslutsstöd 

på individnivå som också implementerats. 



 

 

Projektet har tydliggjort komplexiteten hos prioriteringsbeslut som gäller 

hjälpmedel och att det är angeläget att hitta en rimlig av avvägning mellan 

detaljerade riktlinjer och behovet av enkelhet så att tidskostnaden för personalen 

inte blir för hög. Vidare visar projektet hur viktigt det är att få till stånd ett 

fungerade samspel mellan olika nivåer i organisationen. Det gäller under själva 

utvecklingsarbetet då verksamhetsledning, projektgrupp och medarbetare måste 

samarbeta mot ett gemensamt mål, men det är även viktigt att den politiska 

nivåns policybeslut av nödvändighet är integrerade med de prioriteringar som 

görs av förskrivare tillsammas med sina patienter. 

 

Jag förväntar mig att detta första exempel på beslutsstöd för prioriteringar på 

individnivå snart kommer att följas av fler inom andra områden av hälso- och 

sjukvården. 

 

Linköping 2014-06-19  

Per Carlsson  

Chef för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING  
 
Att prioritera på individnivå – beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning 
Anette Winberg, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala län 
Mari Broqvist, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet 
Ulla-Britt Blomquist, f d Hjälpmedelsinstitutet 
 
Dagligen görs många prioriteringar i mötet mellan personal och patienter/brukare. 
Alltsedan 1997 då den etiska plattformen för resursfördelning introducerades i den 
svenska hälso- och sjukvården har metodutveckling pågått i syfte att stödja vårdens 
aktörer i de svåra avvägningar som prioriteringar ofta innebär. Fokus har varit på de 
stora frågorna, om resursfördelning på landstingsnivå och policybeslut i olika 
verksamheter. Utvecklingen mot en mer behovsstyrd hjälpmedelsförskrivning i 
Sverige har också under senare år aktualiserat behovet av redskap för att stödja 
prioriteringar på individnivå som är tydligare kopplade till den etiska plattformen. 
 
Rapporten syftar till att beskriva utvecklingen av ett beslutsstöd för prioriteringar på 
individnivå, hur det har prövats och implementerats i Landstinget i Uppsala län i 
samband med hjälpmedelsförskrivning. Innehållet i rapporten grundar sig på 
mångårig, samlad erfarenheter av arbetet med beslutsstödet samt på 
fokusgruppsintervju med förskrivare och hjälpmedelskonsulenter och en före-
eftermätning i form av enkätundersökningar. 
 
Den nationella modellen för öppna prioriteringar har i detta arbete anpassats till ett 
beslutsstöd som är till för att användas på individnivå när det gäller förskrivning av 
hjälpmedel. Såväl svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet ingår bland de 
variabler som ska bedömas och redovisas i ett bedömningsformulär. Bedömningarna 
görs i graderna mycket stor/mycket hög, stor/hög, måttlig, liten/låg och ingen. Varje 
skalsteg preciseras i en manual och styr förskrivarens bedömning mot en 
prioriteringsgrad. Beslutsstödet beskriver också vilka konsekvenserna av olika 
prioriteringsgrader blir för hjälpmedelsförskrivningen. 
 
Ett syfte med beslutsstödet är att skapa mer jämlika prioriteringar, oberoende av 
vilken förskrivare som patienten/brukaren möter. Beslutsstödet, infört på ett 
välorganiserat sätt, kan bidra till men inte ensamt skapa en sådan jämlikhet. 
Prioriteringsbeslut på individnivå kräver också vägledning i form av en övergripande 
hjälpmedelspolicy på gruppnivå. I Landstinget i Uppsala län har en sådan policy 
tagits fram av en politiskt sammansatt grupp. I arbetet med policyn visade sig 
erfarenheterna från att tillämpa beslutsstödet på individnivå vara ett värdefullt 
underlag för diskussionerna. Som ytterligare stöd för förskrivarna diskuteras 
dessutom möjligheten att skapa forum för gemensamma diskussioner kring 
beslutsstödet med reella fall från verksamheten som grund. Ytterligare utvärderingar i 
form av interbedömarreliabilitetstest är också planerade. Erfarenheterna från att 
använda beslutsstöd för prioriteringar på individ inom hjälpmedelsverksamhet visar 
att arbetssättet befunnits användbart Liknande försök med prioriteringar på 
individnivå bör prövas även i andra typer av verksamheter och för andra typer av 
åtgärder inom hälso- och sjukvård än just hjälpmedel. 

 
KONTAKTPERSON: anette.winberg@lul.se 
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SUMMARY  
 
Assigning priorities at the individual level – decision support for the 
prescription of assistive devices 
Anette Winberg, Health and Habilitation, Uppsala County Council 
Mari Broqvist, National Center for Priority Setting in Health Care, Linköping University 
Ulla-Britt Blomquist, former Hjälpmedelsinstitutet 
 
A large number of priorities are assigned daily in interactions between health care 
personnel and patients/users. Since 1997, when the ethical platform for resource 
distribution was introduced in the Swedish health care sector, methods have been in 
development with the aim of supporting health care actors in the difficult decisions of 
assigning priorities. Focus has been on the major issues, resource distribution at the 
county council level and policy decisions in various operations. The trend in Sweden 
towards a more needs-based prescription of assistive devices has forced the 
development of tools to assign priorities more in line with the ethical platform also at 
the individual level. 
 
This report outlines a decision support system for priorities at the individual level and 
explains how it has been created, tested and is now being used by Uppsala County 
Council in connection with the prescription of assistive devices. The contents are 
based on experiences of working with the decision support system collected over 
many years, and on a focus group interview with prescribers and assistive technology 
consultants, and a before and after measurement in the form of surveys. 
 
 

The National Model for Transparent Prioritization in Swedish Health Care has with 
the advent of the decision support system, been adapted to be used at the individual 
level for the prescription of assistive devices. This means that the severity of 
condition, usefulness for the patient and cost-effectiveness are included in the 
variables subject to the decision. Assessments are made by degrees of very high, 
high, moderate, low and none. Each step on the scale is specified in a manual and 
directs the administrator in assigning a priority. The decision support system also 
describes what the consequences of different degrees of priority are.  

One aim of the decision support system has been to create more equal 
priorities, regardless of which administrator the patient/user deals with. The decision 
support system can contribute to achieving such equality but cannot create it by itself. 
A well-organized implementation with methodological support and a more 
comprehensive policy concerning assistive devices at the group level is also needed, 
to provide guidance as to which needs should receive a higher priority than others. In 
Uppsala this policy consisted of a politically decided order of priority. In the work with 
such overarching priorities, the experiences in applying a decision support system at 
the individual level were found to be a good point of departure. There are also plans 
of creating a forum for discussion concerning use of the decision support system 
grounded on real cases. The next step in Uppsala is to follow up with interrater 
reliability test. On national-level development of priorities at the individual level is to 
develop and test decision support systems in types of activities and for types of 
measures in health care other than assistive devices. 

 
Contact: anette.winberg@lul.se 
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1. INLEDNING 
 

Prioriteringar görs på alla olika nivåer inom hälso- och sjukvården. I landsting 

och kommuner fördelas resurser mellan olika patient- och brukargrupper och 

prioriteringar görs i allra högsta grad även på individnivå. Sjukvårdspersonal 

fördelar t ex sin tid mellan de patienter och brukare som han/hon ansvarar för.  

 

I denna rapport beskrivs ett beslutsstöd för prioriteringar på individnivå vid 

hjälpmedelsförskrivning. Beslutsstöd är ett paraplybegrepp som kan ge många 

associationer. Beslutsstödssystem kan handla om att underlätta den enskilde 

klinikerns beslut genom att leverera "rätt" information vid beslutsögonblicket. 

Då handlar informationen om lämpliga vårdåtgärder vid olika typer av ohälsa 

och faktabasen för dessa rekommendationer. Det beslutsstöd som presenterats i 

denna rapport har inte till syfte att ge förskrivarna rekommendationer om 

lämpliga hjälpmedel vid olika typer av funktionshinder. Syftet är istället att styra 

insamlande och analys gällande hjälpmedelsbehov i en särskild riktning, 

nämligen så att behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen i 

riksdagens riktlinjer för prioriteringar, beaktas vid bedömningen. Det handlar 

med andra ord om att styra mot en behovsbaserad bedömning där, på ett 

kostnadseffektivt sätt, mer resurser tillförsäkras de med de största behoven av 

hjälpmedel. 

 

Rapporten vänder sig i första hand till personer som arbetar med eller på annat 

sätt har intresse av hjälpmedelsförskrivning. Vi tror att den också kan vara 

intressant för personer som är verksamma inom andra områden i hälso- och 

sjukvården och som ser behov av att göra prioriteringar på individnivå mer 

systematiskt och på mer explicita grunder i linje med de riktlinjer som riksdagen 

beslutat om. I Kaptitel 1 ges som en bakgrund en beskrivning dels av 

hjälpmedelsverksamhet i Sverige generellt, dels mer specifikt den förvaltning i 

Landstinget i Uppsala län1 där beslutsstödet används. Kapitel 2 beskriver kort 

riksdagens riktlinjer för prioriteringar, särskilt den etiska plattformen som finns 

manifesterad i Hälso- och sjukvårdslagen och hur denna konkretiserats i en 

nationell modell för öppna prioriteringar. Den som är intresserad av varför ett 

beslutsstöd införs, vad målet med detta kan vara och hur organisationen kring ett 

införande kan se ut finner detta i Kapitel 3. I Kapitel 4 beskrivs hur beslutsstödet 

tagits fram och hur implementeringen av detta gått till i Uppsala. I Kapitel 5 

beskrivs beslutsstödet i sin helhet. Här ges också motiven för varför 

beslutsstödet kommit att se ut som det gör för att förhoppningsvis öka 

förståelsen för dess utformning. Rapporten avslutas med en utvärdering 

(Kapitel 6) och författarnas reflektion bl a av beslutsstödets användbarhet 

(Kapitel 7). 

                                           
1 Landstingets i Upsala län benämns synonymt med bara Uppsala alternativt Uppsala län fortsättningsvis. 
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1.1 Hjälpmedelsverksamhet i Sverige och utvecklingen mot en mer 
behovsbaserad förskrivning 
 

År 2014 använder cirka 10 procent av Sveriges befolkning hjälpmedel. 

Landsting, regioner och kommuner har som sjukvårdshuvudmän en skyldighet 

enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL (Socialdepartementet 1982) 3b och 

18b §§, att erbjuda individer med funktionsnedsättning habilitering, 

rehabilitering och hjälpmedel för det dagliga livet. Landsting/regioner har 

ansvar för hörsel-, syn- och ortopedtekniska hjälpmedel samt hjälpmedel till 

barn. Ansvaret för övriga hjälpmedel är delat mellan landsting/regioner och 

kommuner och ansvarsfördelningen ser olika ut i hela landet. Hjälpmedel för 

fritiden är oftast ett egenansvar d v s att brukaren själv införskaffar och betalar 

dessa hjälpmedel. Hjälpmedel som behövs på arbetet omfattas inte av HSL. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren har ansvaret för 

sådana hjälpmedel. 

 

Det saknas en juridisk definition av begreppet hjälpmedel i hälso- och 

sjukvården. Det är därför upp till varje sjukvårdshuvudman att besluta vilka 

hjälpmedel de vill erbjuda, vem som ska erbjudas dem och vilka avgifter som 

ska tas ut. Sådana beslut fattas på politisk nivå i respektive landsting/region och 

kommun och finns samlade i olika regelverk så som riktlinjer, 

hjälpmedelsguide, handbok eller liknande. Dessa regelverk utgår från de 

författningar2 som gäller i Sverige. 

                                           
2 T ex hälso- och sjukvårdslagen, lagen om medicintekniska produkter, Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 

2008:1) om ansvaret för medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården samt Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. 

Viktiga begrepp i rapporten 
 
Prioriteringar innebär att rangordna och välja ut något som sätts före annat bland relevanta 
alternativ. 
 
I rapporten används begreppet brukare likställt med begreppet patient och avser personer 
som på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning/sjukdom är i behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser.  

 
Med begreppet förskrivare menas alla olika yrkesgrupper som har kompetens att bedöma 
brukares behov av hjälpmedel och tilldelats  
rätten att förskriva hjälpmedel.  
 
Med beslutsstöd avses här ett förskrivarstöd i form av en manual,  
ett bedömningsformulär samt en konsekvensbeskrivning av olika prioriteringsgrader.  
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Några sjukvårdshuvudmän har också utarbetat en egen politiskt beslutad 

hjälpmedelspolicy. En hjälpmedelspolicy beskriver på en övergripande nivå 

sjukvårdshuvudmannens viljeinriktning på hjälpmedelsområdet och är en viktig 

grund för utformningen av de mer preciserade regelverken.  

  

Regelverken har under lång tid varit diagnos- och produktstyrda. Diagnosstyrt 

regelverk innebär att vissa hjälpmedel i sortimentet enbart kan förskrivas till 

brukare som uppfyller vissa diagnoskriterier. Det kan t ex finnas ett krav på en 

hörselnedsättning på en viss decibelnivå för att få ett hjälpmedel, oavsett om en 

individ som inte uppfyller decibelkravet kan ha likartade svårigheter och behov 

av hjälpmedel. Produktstyrning innebär att det upphandlade sortimentet av 

hjälpmedel som huvudmannen valt att tillhandahålla är avgörande för om 

hjälpmedlet kan förskrivas eller inte. Om grundsortimentet inte fungerar för en 

specifik brukare kan huvudmannen visserligen göra en direktupphandling, men 

endast om behovet ingår i gällande regelverk.  

 

Hjälpmedel upphandlas enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 

(Socialdepartementet 2007) och det sortiment som erbjuds kan därför se olika ut 

i landet. Hjälpmedel är nästan alltid medicintekniska produkter och därmed CE-

märkta. Det innebär att produkterna är säkra att användas som hjälpmedel för de 

målgrupper och det användningsområde som de är utvecklade för. Under senare 

år har teknikutvecklingen lett fram till konsumentprodukter som har funktioner 

som kan kompensera funktionsnedsättningar och därmed fylla uppgiften som 

hjälpmedel. Exempel är så kallade smarta telefoner och surfplattor. Det finns 

inte några juridiska hinder för sjukvårdshuvudmännen att erbjuda 

konsumentprodukter som hjälpmedel men det ställer nya krav på dem, t ex att de 

ska försäkra sig om att produkten inte medför någon risk för den tänkta 

användaren.  

 

Från början av 2000-talet har allt fler sjukvårdshuvudmän valt att övergå till ett 

behovsinriktat synsätt vid utarbetandet av regelverk för 

hjälpmedelsförskrivning. Synsättet innebär att det är behovet som hjälpmedlet 

ska tillgodose som avgör huruvida brukaren ska få tillgång till det och inte 

vilken diagnos han eller hon har eller om den aktuella produkten ingår i det 

upphandlade sortimentet. Ett sådant behovsinriktat synsätt ökar kraven på en 

stringens och tydlighet i vad behovsbedömningen som förskrivaren gör ska 

innehålla. 
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1.1.1 Historik om beslutsstöd inom hjälpmedelsområdet 

Hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal. De är oftast legitimerade 

yrkesutövare3 som använder olika bedömningsinstrument för att definiera 

aktuellt problem och i samverkan med patienten beslutar om åtgärd. Exempel på 

bedömningsinstrument är ADL-taxonomin (Törnqvist och Sonn 2001), KaTid4 

(Alderman och Janeslätt 2014) och GMFCS-E&R5 (Palisano, m fl 2007). 

Förskrivarna ska dessutom följa det regelverk som respektive huvudman 

beslutat.  

 

Stockholms läns landsting (SLL) utvecklade i början av 2000-talet 

Hjälpmedelsguiden, som visar prioriteringar på gruppnivå. Guiden är publicerad 

på internet och åskådliggör i olika ”trappor” vilka behov som 

sjukvårdshuvudmannen prioriterar högst och vilka som prioriteras lägre. Det 

som har högst prioritet är det som finns längst ner i respektive behovstrappa. På 

det översta trappsteget finns fritt valda aktiviteter som vistelse i fritidshus, 

idrottsaktiviteter etc. SLL erbjuder i nuläget (2014) inte hjälpmedel för denna 

typ av aktiviteter (Stockholms läns landsting 2014).  

 

Behovstrapporna blev när de infördes ett tydligt instrument för politiken att följa 

upp på vilken nivå förskrivningarna av hjälpmedel sker samt vilka konsekvenser 

eventuella besparingar får. Regelverket och behovstrapporna ger visst stöd till 

förskrivarna men ger inte tillräckligt stöd för att på individnivå bedöma behov 

och göra prioriteringar som är tydliga och transparenta. Förskrivarna i SLL 

efterfrågade ett stöd för att bedöma behoven av hjälpmedel i förhållande till 

bland annat patientnyttan med ett hjälpmedel. Varianter av SLLs behovstrappor 

har utvecklats i andra landsting/regioner. Västerbottens läns landsting påbörjade 

ett arbete för att förändra sitt regelverk med utgångspunkt från ett behovsinriktat 

synsätt i början av 2000-talet. Parallellt påbörjades arbetet med att utveckla ett 

beslutsstöd till förskrivarna för att bedöma behovet i förhållande till 

angelägenhetsgrad, effekt/nytta och nyttjandegrad/frekvens (Västerbottens läns 

landsting 2014).  

 

Kommunförbundet i Skåne har utvecklat ett beslutsstöd för hjälpmedel som 

även omfattar andra insatser som bostadsanpassning, träning och behandling 

(Kommunförbundet Skåne 2014). Även detta beslutsstöd omfattade 

angelägenhet, effekt/nytta avseende patientens aktivitet, delaktighet och 

kroppsfunktion. De båda beslutsstöden följdes av utveckling av beslutsstöd i 

SLL och i Örebro läns landsting.  

 

                                           
3 T ex. arbetsterapeut, audionom, sjukgymnast, logoped men även yrkesutövare utan legitimation kan ha 

förskrivningsrätt som t ex synpedagoger. 
4 Ett instrument för att bedöma barns och ungdomars tidsuppfattning. 
5 Ett klassifikationssystem för motorisk förmåga hos personer med cerebral pares.  
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Beslutsstöden i dessa landsting har varit avsedda att ge en likvärdig och korrekt 

bedömning och att göra det möjligt att vara tydlig på vilka grunder beslut om 

åtgärder fattats. Patienten kunde också bli delaktig på ett strukturerat sätt och det 

blev möjligt att systematisk följa upp nyttan med förskrivna hjälpmedel. När 

flera olika beslutsstöd utvecklats och utformats på lite olika sätt uppstod ett 

behov att tillsammans jämföra dessa och eventuellt utveckla ett gemensamt 

beslutsstöd. Med de olika landstingen/regionerna och kommunernas erfarenheter 

påbörjades på initiativ av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet6 och 

Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet en utveckling till ett gemensamt 

beslutsstöd med tydligare koppling till riksdagens riktlinjer för prioriteringar och 

dess etiska plattform. Den långsiktiga ambitionen var att pröva möjligheten att 

skapa ett beslutsstöd som skulle kunna tillämpas för alla vårdåtgärder.  

 

I arbetet med att ta fram ett första förslag till beslutsstöd deltog förutom 

representant från Hjälpmedelsinstitutet och Prioriteringscentrum, även 

representanter från Kommunförbundet i Skåne och Stockholms läns landsting, 

Landstinget Sörmland. I arbetet deltog också förvaltningen Habilitering och 

hjälpmedel i Landstinget i Uppsala län som kom att bli det landsting som 

prövade och vidareutvecklade det beslutsstöd som togs fram i gruppen och vars 

arbete vi redovisar i denna rapport. 

 

 

1.2 Hälsa och habilitering i Uppsala  
 

Det arbete som beskrivs i den här rapporten bedrevs mellan åren 2011-2013 i 

förvaltningen Habilitering och hjälpmedel som leddes av en förvaltningschef 

och vid den tiden för införandet av beslutsstödet omfattade två 

verksamhetsområden ‒ Habiliteringen för barn och vuxna samt 

Hjälpmedelsverksamheten. I beskrivningen av utvecklingsarbetet är det denna 

organisation som menas när ”förvaltningen” nämns. Förvaltningen har från den 

1 jan 2014 omorganiserats, utökats med nya verksamheter och bildat 

förvaltningen Hälsa och habilitering. Indelningen i verksamhetsområden och 

styrningen av enheterna har därmed förändrats. Förskrivare i andra delar av 

landstinget och i kommunerna i länet har ett oförändrat uppdrag när det gäller 

hjälpmedel. Det beslutsstöd som beskrivs i rapporten används nu inom den nya 

förvaltningen Hälsa och habilitering7.  

 

                                           
6 Nationellt kunskapscenter som upplöstes maj 2014. Delar av Hjälpmedelsinstitutet fördes över till 

Myndigheten för delaktighet som bildades tillsammans med Handisam från maj 2014. 
7 En del av förvaltningen Hälsa och habiliterings uppdrag är att tillgodose behovet av habilitering/rehabilitering, 

hjälpmedel, tolkservice samt råd och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 

1993:387) för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i Uppsala län. 
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1.2.1 Förvaltningens uppdrag och organisation 

Habiliterings- och hjälpmedelsinsatserna i länet utgör en specialistfunktion med 

insatser av utredande, stödjande konsultativ och behandlande karaktär samt 

utbildning och information anpassad för individer med funktionsnedsättningar, 

deras anhöriga och nätverk. I samband med Ädelreformen 1992 delades ansvaret 

för vissa hjälpmedel upp mellan landstinget och länets kommuner. 

Hörhjälpmedel, synhjälpmedel och hjälpmedel för kommunikation för alla 

åldrar, samt hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition för 

åldrarna 0 – 20 år kvarstår i landstingets regi. Från 21 års ålder övergår ansvaret 

för de senare hjälpmedlen till kommunerna i länet. 

 

Hjälpmedelscentralen, Hörcentralen, Hörcentralens audionommottagning och 

Syncentralen hanterar alla hjälpmedel i länet inom sina respektive 

ansvarsområden. Hörcentralens audionommottagning är landstingets alternativ 

enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV (Socialdepartementet 2008). 

Det är en intäktsfinansierad verksamhet som finns på fyra orter i länet. Övriga 

enheter återfinns i Uppsala och är anslagsfinansierade.  

 

De som förskriver hjälpmedel är en yrkesmässigt heterogen grupp, verksamma 

inom olika förvaltningar, inom många olika specialiteter och även inom privata 

audionommottagningar som har avtal med landstinget. Beroende på vilka 

brukargrupper man möter i sin verksamhet finns kompetens för olika behov och 

olika typer av hjälpmedel. När det gäller hör- och synhjälpmedel finns 

förskrivare, budget och all hantering runt hjälpmedlen organiserat inom Hör- 

respektive Syncentralen. Hjälpmedelscentralen ansvarar för budget och 

hantering av hjälpmedel och där finns hjälpmedelskonsulenter med 

förskrivningskompetens, men de förskriver inte hjälpmedel direkt till brukarna. 

Deras uppgift är i stället att vara experter på hjälpmedlen och att ge råd, stöd och 

service till förskrivare och brukare. Flertalet av landstingets förskrivare av de 

hjälpmedel som ligger inom Hjälpmedelscentralens ansvarsområde återfinns 

inom Habiliteringen för barn och vuxna, men många finns också inom 

Neurodivisionen, Psykiatridivisionen och Kvinno- och barndivisionen på 

Akademiska sjukhuset. Dessutom finns enstaka förskrivare i Primärvården och 

på Lasarettet i Enköping.  
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2. NÅGOT OM RIKSDAGENS RIKTLINJER FÖR 
PRIORITERINGAR OCH DEN ETISKA PLATTFORMEN 

 

För att en prioritering ska uppfattas som rimlig och rättfärdig framhålls i 

riksdagens riktlinjer bl a vikten av att den är öppen och att den grundas på 

allmänt accepterade principer (Socialdepartementet 1982). Båda dessa 

uppfattningar har varit vägledande för skapandet av beslutsstödet för 

prioriteringar på individnivå och ett uttalat mål inom 

hjälpmedelsverksamheterna i Uppsala: 

 Att prioriteringen är öppen,  

d v s att den individ som så önskar ska få kännedom om grunder och 

konsekvenser av de prioriteringar som görs inom hälso- och sjukvård  

 Att prioriteringar vilar på allmänt accepterad värdegrund 

De värderingar som ska styra prioriteringar i Sverige utgörs av en etisk 

plattform8. Plattformen består av tre principer. 

 

 

 
 

 

2.1 Tillämpning av människovärdesprincipen 
 

Människovärdesprincipen fungerar som en övergripande princip som inte 

explicit finns med som ett moment i beslutsstödet men som måste beaktas i alla 

typer av prioriteringar som görs. Principen ger vägledning för vad som inte 

ensamt får avgöra prioriteringar av vård såsom personliga egenskaper och 

funktioner i samhället. 

                                           
8Den etiska plattformen finns redovisad i prioriteringsutredningen (Socialdepartementet 1995), regeringens 

proposition om prioriteringar (Socialdepartementet 1996/97) Socialutskottets betänkande (Socialutskottet 

1996/97) och i Hälso- och sjukvårdslagen (Socialdepartementet 1982) i 2§8, 28 §8 och 3a §. 

Den etiska plattformen 
 
Människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 
personliga egenskaper och funktioner i samhället. 
 
Behovs- solidaritetsprincipen, om prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder skall mer 
av vårdens resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den 
sämsta livskvaliteten. 
 
Kostnadseffektivitetsprincipen, vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig 
relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet 
eftersträvas. 
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Personliga egenskaper såsom ålder, kön, livsstil eller funktion hos en grupp kan 

dock vara uttryck för att det finns speciella behov av hjälpmedel eller så kan de 

påverka nyttan med hjälpmedlen, och tillåts då påverka prioriteringen. 

Exempelvis kan ett hjälpmedel till ett barn med funktionsnedsättning vara mer 

motiverat i en viss ålder än vid en annan tidpunkt i uppväxten. Eller kan en viss 

livsstil göra användningen av hjälpmedel riskfylld och därmed sänka 

patientnyttan med hjälpmedlet och vara ett motiv för att andra vårdåtgärder 

istället ska ges hög prioritet. 

 

 

2.2 Tillämpning av behovs- solidaritetsprincipen 
 

Riksdagen har beslutat att rättvisa i samband med resursfördelning innebär att 

resurser fördelas efter vårdbehov, istället för att t ex fördelas lika till alla eller 

till dem där störst samhällsnytta kan uppnås. Därför är behovs- 

solidaritetsprincipen en av de etiska principer som konkretiseras i beslutsstödet. 

Hur svårt ett hälsoproblem är tillmäts stor betydelse, men anses inte kunna vara 

den enda grunden för att bedöma storleken av ett vårdbehov. Riksdagen slår fast 

att individens förmåga att tillgodogöra sig en behandling också ingår i 

behovsbegreppet: 

 
”Den medicinska nyttoaspekten finns, enligt utredningen, inbyggd i 

behovsbegreppet. Som behov tidigare definierats har man endast behov av det 

man har nytta av eller omvänt inte behov av det man inte har nytta av.” 

(Socialdepartementet 1996/97 s 60) 

 

 

2.3 Tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen 
 

Kostnadseffektivitetsprincipen utgör den tredje etiska principen och anger att det 

bör finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa 

och förhöjd livskvalitet. Åtgärder, i det här fallet förskrivning av hjälpmedel 

med stor förväntad patientnytta är mer kostnadseffektiva än hjälpmedel med 

liten nytta om kostnaden är densamma. Ett dyrt hjälpmedel kan vara 

kostnadseffektivt om det ger en god hälsoeffekt jämfört med alternativa insatser. 

Om kostnaden är likvärdig eller lägre för den åtgärd som ger bäst patientnytta så 

är det enkelt att avgöra vilken åtgärd som är mest kostnadseffektiv. När 

kostnaden är högre för den åtgärd som ger bäst effekt är det svårare att bedöma 

när kostnaden per effekt är för dyr. Om svårighetsgraden är stor så accepteras 

lägre kostnadseffektivitet jämfört med om svårighetsgraden är liten. 

 

Det finns vissa oklarheter i riksdagens riktlinjer när det gäller vilken typ av val 

kostnadseffektivitetsprincipen omfattar. Helt klart är att den ska tillämpas vid 

val mellan olika åtgärder för den enskilda patienten. 
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När det gäller val mellan två eller flera individer säger riktlinjerna tydligt att 

också här ska kostnadseffektivitetsprincipen tillämpas om det gäller individer 

”med samma sjukdom.” Vid val mellan åtgärder som riktas mot individer med 

olika hälsoproblem anses däremot inte effekterna gå att jämföra på ett rättvist 

sätt och principen är då svår att tillämpa. Samtidigt framhåller regeringen att ett 

kostnadseffektivt synsätt måste genomsyra all vård för att resurserna ska 

användas på bästa sätt och räcka till fler (Socialdepartementet 1996/97). År 

2002 utfärdade riksdagen nya riktlinjer till Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) 9 där även bredare jämförelser mellan olika 

typer av ohälsa förordades, ett direktiv som också stöds av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2007, Socialdepartementet 2002).  

 

 

2.4 Den etiska plattformen tillämpad på gruppnivå 
 

Även om det redan från början fanns en bred uppslutning inom hälso- och 

sjukvården kring värdegrunden för prioriteringar så visade det sig snart att den 

etiska plattformen i sig inte uppfattades vara ett tillräckligt konkret stöd. År 

2006 enades, på initiativ av Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum, ett flertal 

aktörer inom svensk hälso- och sjukvård, landsting och regioner kring en modell 

för att tolka och tillämpa den etiska plattformen för prioriteringar på policy- 

eller gruppnivå (Carlsson m fl 2007). Ambitionen var att skapa en gemensam 

begreppsapparat och struktur, för att kunna göra rangordningar på mer likartade 

grunder. Modellen är tänkt att vara ett stöd i diskussioner kring vad som enligt 

den etiska plattformen ska tas hänsyn till vid prioriteringar. Modellen är flexibel 

när det gäller själva arbetsprocessen som kan variera i olika samanhang 

beroende på syfte med prioriteringsarbete och tillgång till resurser att bedriva ett 

prioriteringsarbete (Broqvist m fl 2011). 

 

Behov omfattar enligt riksdagens definition såväl hur svårt ett hälsoproblem är, 

som vilken patientnytta vårdåtgärder för det behovet ger. Modellen bygger 

därför på att olika tillstånd kombinerat med olika åtgärder bedöms och 

rangordnas. Nedanstående arbetsblad som kan används som stöd vid 

diskussioner visar de olika bedömningar som ingår i modellen (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9TLV hette tidigare Läkemedelsförmånsnämnden. 
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Figur 1. Arbetsblad för dokumentation av nationella prioriteringsmodellens moment. 

Tanken med detta är att 

Skalsteg definieras inte 

utan varje verksamhet måste själva beskriva vad de lägger i begrepp som 

mycket stor, stor etc. 

 

I portalparagrafen i HSL 2a§ (Socialdepartementet 1982) lyfts kvalitetskravet på 

god vård fram och att den ska vara baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Utgångspunkten är att prioriteringar ska vila på bästa möjliga 

kunskap och kvaliteten på kunskapsunderlagen behöver därför värderas i ett 

prioriteringsarbete; hur säker kan man vara på att en åtgärd ger den effekt man 

tror. 

 

Rangordning i nationella modellen görs genom att kvalitativt väga samman 

bedömningar av svårighetsgrad, patientnytta, kostnadseffektivitet samt 

kvaliteten på kunskapsunderlagen. För de som ser behov av att mer tydligt 

differentiera hög priorititet från låg rekommenderas en 10-gradig skala där 1 är 

högst och 10 lägst. Några kriterier för prioriteringsgraderna 1 till 10 finns inte. 

Det är dock viktigt att prioriteringsgraden logiskt kan förstås utifrån de samlade 

bedömningar som gjorts. Sammantaget låga värden bör aldrig resultera i en hög 

prioritet och visa versa; sammantaget höga värden bör inte heller resultera i låg 

prioritet.  

Idag finns erfarenhet av att tillämpa den etiska plattformen i form av nationella 

modellen för öppna prioriteringar i enskilda verksamheter, hela 

landsting/regioner, på myndighetsnivå och även inom kommunal verksamhet 
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Åtgärd Tillståndets 
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(Ahlström m fl 2008, Engström m fl 2009, Andrén m fl 2010, Waldau 2009, 

Broqvist m fl 2009, Garpenby m fl 2010, Socialstyrelsen 2011, Lund 2010). 

Modellen är i första hand tänkt att användas på gruppnivå. Riksdagens etiska 

plattform gäller dock för prioriteringar på alla nivåer i hälso- och sjukvården; 

från den politiska nivån till prioriteringar som rör den enskilda patienten. 

Landstinget i Uppsala län är, oss veterligt, det första landsting/region som infört 

ett beslutsstöd för att systematiskt tillämpa plattformen på individnivå. 
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3. BAKGRUND, MÅL OCH ORGANISATION FÖR 
INFÖRANDE AV BESLUTSSTÖD I UPPSALA 
 

I Uppsala har arbetet med att utveckla beslutsstödet genomförts inom ramen för 

ett större projekt kallat Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad 

hjälpmedelsförskrivning. I detta kapitel ges en bakgrund till varför det fanns ett 

behov av ett beslutsstöd i Uppsala, vad målsättningen med arbetet var samt hur 

arbetet organiserades. 

 
 
3.1 Bakgrund till införandet av beslutsstöd 
 

I och med den snabba teknikutvecklingen i samhället har brukare och 

förskrivare i allt högre utsträckning önskat andra produkter än de hjälpmedel 

som finns i det upphandlade sortimentet. Samtidigt har det skett en fortlöpande 

ökning av kostnaderna för hjälpmedel. I Uppsala läns landsting ökade t ex 

kostnaderna för hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen med 27 procent åren 

2010-2011 och med 19 procent 2011-2012. 

 

Landstinget i Uppsala län saknade fram till hösten 2013 en politiskt förankrad 

hjälpmedelspolicy med en prioriteringsordning för vad de offentliga medlen 

skulle räcka till när det gällde att tillgodose behovet av hjälpmedel. Det har 

heller inte funnits, och saknas fortfarande vid den här rapportens tillkomst 

(våren 2014), allmänna, landstingsövergripande riktlinjer som anger 

utgångspunkter för, och ansvar vid hjälpmedelsförskrivning. Till följd av att 

sådant regelverk saknades, hade verksamheter med ansvar för hjälpmedel 

utarbetat egna, lokala riktlinjer och rutiner utan samordning med varandra. 

 

Förskrivare är nyckelpersoner vid den bedömning av individens behov av 

hjälpmedel som ska göras innan processen att förskriva hjälpmedel påbörjas. 

Varje profession förväntades besitta kunskap om hur en sådan bedömning skulle 

gå till och någon enhetlig, förvaltningsövergripande introduktion till nya 

förskrivare fanns inte. Grunderna för bedömning av behov förväntades 

förskrivarna hämta från respektive hjälpmedelsenhets riktlinjer. Tolkningarna av 

de lokala riktlinjerna skilde sig åt vilket medförde risk för att brukare med 

likartade behov bedömdes på olika grunder beroende på vilken förskrivare de 

mötte. Under de förutsättningar som rådde ansågs det allmänt svårt att leva upp 

till hälso- och sjukvårdens målsättning med jämlik vård:  
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”Jämlik hälso- och sjukvård innebär att insatserna tillhandahålls och fördelas 

på lika villkor för alla. Utföraren ska tillhandahålla och fördela vården på lika 

villkor för hela befolkningen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social 

position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.”(Vårdavtal 

Habilitering och hjälpmedel och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2011-2013) 

 

En omvärldsspaning i andra landsting/regioner visade att riktlinjer var en aktuell 

fråga i hela Sverige och tydliggjorde att det fanns ett stort behov av nya 

riktlinjer i Uppsala. Dessa skulle utgå från behov och vara gemensamma för hela 

förvaltningen. Frågan om hur förvaltningsledningen skulle kunna avgöra vilka 

behov som skulle ingå i landstingets ansvar uppstod omgående, och det stod 

tidigt klart att behovsbaserade riktlinjer var nära förknippade med, och krävde 

kunskaper om, prioriteringar.  

 

För att kunna tillgodose brukarnas behov på ett likvärdigt sätt, skapa möjligheter 

att ta del av teknikutvecklingen och använda resurserna så optimalt som möjligt 

behövde förskrivarna få ett tydligare stöd för hur de skulle genomföra sin 

behovsbedömning. Verksamhetschefen för hjälpmedelsverksamheterna gjorde 

politikerna i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmärksamma på problemet och 

fick därigenom ett uppdrag i vårdavtalet 2010 att utarbeta nya riktlinjer med 

tillhörande beslutsstöd. 

 

Under 2011 fattades också ett politiskt beslut om att införa Fritt val av 

hjälpmedel i Uppsala län vilket realiserades 1:a maj 2012 för vissa hjälpmedel 

på Hjälpmedelscentralen och Syncentralen. Förskrivarna skulle nu förutom att 

bedöma behovet av hjälpmedel även bedöma om brukaren var kapabel att göra 

ett friare val. I de fall brukaren var intresserad av detta alternativ skulle 

förskrivaren fatta ett så kallat egenvårdsbeslut. Behovet av ett strukturerat stöd 

för att bedöma individens behov av hjälpmedel blev genom införandet av Friare 

val än mer påtagligt.  

 

 

3.2 Mål med utvecklingsarbetet 
 

Arbetet med att utveckla ett beslutsstöd utgick från följande projektplan10; 

 
”Ett övergripande syfte med projektet är att länsinvånare ska få en likvärdig 

bedömning och tillgång till hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning samt att 

förskrivna hjälpmedel bidrar till god hälsa och en kostnadseffektiv 

hjälpmedelsförskrivning. Tydliga riktlinjer med tillhörande beslutsstöd ska 

säkerställa att det är individens behov och nytta av hjälpmedel för sitt 

vardagsfungerande som är grund för bedömning. 

                                           
10 Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning. 
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Beslutsstödet ska även bidra till att individen på ett strukturerat sätt är delaktig 

i behovsinventering och bedömning av behov, samt nytta av förskrivna 

hjälpmedel. Beslutsstödet ska vara tillgängligt för alla och innehålla sådan 

information att såväl individer i behov av hjälpmedel som förskrivare kan känna 

sig välinformerade och att de beslut som fattas kan förklaras och förstås av 

individen.” 

 

En av de viktigaste målsättningarna var att förskrivarna skulle bedöma 

hjälpmedelsbehov på ett mer likartat sätt med utgångspunkt från riksdagens 

riktlinjer för prioriteringar och dess etiska plattform. Överensstämmelsen mellan 

olika förskrivares bedömning skulle vara minst 85 procent när beslutsstödet var 

implementerat. Inom förvaltningen pågick sedan tidigare ett systematiskt arbete 

för att de insatser som erbjöds i olika habiliteringsprogram skulle vara tydliga 

och jämförbara. För att på ett enhetligt sätt beskriva innehållet i insatserna 

användes inom habiliteringen begreppen i WHO:s Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (Socialstyrelsen 2010), vilket 

även skulle användas i beslutsstödet. 

 

Ett annat viktigt mål var att öka brukarnas delaktighet i förskrivningsprocessen. 

I det vårdavtal som rörde hjälpmedelsverksamheterna framgick att insatserna 

skulle vara patient/ brukarfokuserade vilket innebar att insatserna skulle ges med 

respekt och lyhördhet för varje individs specifika behov, önskemål och 

värderingar samt att brukarnas och anhörigas/närståendes behov av information 

när det gällde utredning, vårdinsatser, behandlingsalternativ och hälsorådgivning 

skulle tillgodoses (Landstinget i Uppsala län 2010). Beslutsstödet skulle 

dessutom vara tydligt och enkelt för förskrivarna att använda. 

 

I landstingsplanen angavs att ”god tillgänglighet, hög kvalitet och 

kostnadseffektivitet” skulle genomsyra all verksamhet inom landstinget 

(Landstinget i Uppsala län, 2009). Målet var därför att beslutsstödet också skulle 

bidra till en förskrivning som var till god nytta för brukaren och hjälpa 

förskrivarna att ta hänsyn till kostnadseffektivitet vid förskrivning av 

hjälpmedel. Målsättningen sattes på en relativt basal nivå; det viktiga var att 

förskrivaren inte endast skulle tänka i kostnad (”billigt är bra”) utan relatera 

kostnad till den patientnytta som åtgärden kunde ge i det individuella fallet. 

Bristen på kostnadsmedvetenhet hos förskrivarna upplevdes som ett problem av 

ledningen för Hjälpmedelscentralen när kostnaderna för hjälpmedel ökade. 

Förskrivarna är de som ”förbrukar” pengarna i form av 

hjälpmedelsförskrivningar, men de har inte någon insyn i och påverkas inte 

direkt av brister i Hjälpmedelscentralens ekonomi. Inom Hör- och Syncentralen 

upplevdes detta inte som ett problem, kanske för att förskrivarna finns i den 

verksamhet där budgetansvaret för de hjälpmedel de förskriver finns. 
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Våren/sommaren 2011 genomfördes en baslinjemätning i enkätform till brukare, 

förskrivare, hjälpmedelskonsulenter och tekniker. Resultaten visade att det fanns 

ett behov av tydligare riktlinjer, mer tillgänglig och lättförståelig information, 

insatser för att öka brukarnas delaktighet vid hjälpmedelsförskrivning samt 

insatser för att öka förskrivares kostnadsmedvetenhet. En redovisning av hela 

enkätundersökningen finns att läsa hos Hälsa och habilitering, Landstinget i 

Uppsala län (Dnr HOH 2010-0079).   

 

 

3.3 Organisation av utvecklingsarbetet  
 

Arbetet startade som ett projekt där en extern projektledare anställdes med 

central finansiering. I uppdraget ingick att utarbeta och implementera 

riktlinjerna och beslutsstödet samt att utvärdera effekten av utbildning och 

införandet av beslutsstöd. Dessutom skulle ett webb-baserat stöd till såväl 

brukare och förskrivare tas fram, där all information gällande hjälpmedel och 

hjälpmedelsförskrivning skulle finnas. 

 

Projektorganisationen bestod av en styrgrupp, en projektledningsgrupp, en 

arbetsgrupp och flera referensgrupper. Det huvudsakliga arbetet bedrevs i 

arbetsgruppen, vilken leddes av projektledaren och där representanter från de 

olika hjälpmedelsenheterna samt från habiliteringen ingick. Strategiska frågor 

och förberedelser inför beslut i projektets styrgrupp hanterades av 

projektledningsgruppen bestående av verksamhetschefen för 

hjälpmedelsverksamheten, enhetschefen för Hjälpmedelscentralen, en 

enhetschef från habiliteringen, projektledaren samt en projektsekreterare. 

Projektets styrgrupp bestod till stora delar av förvaltningsledningen 

(förvaltningschef, verksamhetschefer, IT-chef, ekonomichef, FoU-chef) samt en 

tjänsteman från Landstingets ledningskontor. Till projektet knöts också 

referensgrupper från såväl brukargrupper som samarbetspartners, t ex 

hjälpmedelsansvariga i länets kommuner (Figur 2). 
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Figur 2. Projektorganisation 

 

  

En styrgrupp med politiker som representerade båda de politiska blocken i 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Produktionsstyrelsen, tillsattes för att utarbeta 

en landstingsövergripande policy för hjälpmedelsförskrivning. Riksdagens 

riktlinjer för prioriteringar med den etiska plattformen utgjorde grunden även för 

det arbetet. Policyn resulterade i en fyrgradig prioriteringsordning som ger 

förskrivarna vägledning i vad som ingår i landstingets åtagande på gruppnivå 

och är därmed ett bra stöd inför bedömningar på individnivå. 
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4. BESLUTSSTÖDET VÄXER FRAM OCH IMPLEMENTERAS 
 

Nedan visas en schematisk figur av hur processen för framtagandet och 

prövning av beslutsstöd för prioriteringar på individnivå såg ut inom 

förvaltningen från det att Landstinget i Uppsala län utsågs till pilotlän för att 

pröva beslutsstöd på individnivå tills att beslutsstödet var implementerat (Figur 

3). I kapitlet beskrivs hur arbetet genomfördes från uppdraget gavs (mars 2011) 

tills att det nu gällande beslutsstödet infördes. 
 

 
 
Figur 3. Arbetsprocess för framtagande och implementering av beslutsstöd. 

 

 

4.1 Utarbetande av en första manual och bedömningsformulär 
 

Det första förslaget till beslutsstöd som togs fram på initiativ av 

Hjälpmedelsinstitutet och Prioriteringscentrum, diskuterades på ett välbesökt 

seminarium dit förskrivare från hela landet var inbjudna. Efter seminariet 

arbetades förslaget om ytterligare och kom att bli mer inriktat just på 

hjälpmedelsförskrivning, även om de variabler som skulle bedömas även kan 

vara relevanta för annan typ av vård. 

 

Under hela processen var arbetsgruppen i projektet Riktlinjer och beslutsstöd en 

viktig samarbetspartner. Deltagarna fungerade som bollplank för att pröva 

förståelsen och tolkningen av det som skrevs i manualen. 
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De kunde t ex ha synpunkter som ”förklarande text behövs för att man ska 

förstå kostnadseffektiviteten”, ”vid utbildningen av förskrivare behövs exempel 

på hur man ska väga ihop när man gjort sin bedömning” och ”viktigt att 

bestämma hur vi ska hantera de olika prioriteringsgraderna”, vilket hade 

betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. De bidrog också genom att arbeta 

fram underlag till beslut om i vilka situationer beslutsstödet skulle användas och 

vilka konsekvenser olika prioriteringsgrader skulle ha för förskrivningen av 

hjälpmedel.  

 

Innan den första versionen av beslutsstödet introducerades i verksamheten 

prövades det i arbetsgruppen genom att deltagarna gemensamt gjorde en 

bedömning av ett patientfall. Prövningen skapade nya frågor att lösa, bl a ”Hur 

ska vi definiera vad som kan anses som kostnadseffektivt i olika grader”? ”Hur 

ska vi, och var i processen ska vi, ange risken för komplikationer på grund av 

omgivningsfaktorer, t ex hög omsättning av personliga assistenter, anhöriga 

som saknar förmåga att stötta, o s v?” Frågan om kostnadseffektivitet, liksom 

vilka konsekvenserna skulle vara för olika prioriteringsgrader, bedömdes vara 

en fråga för styrgruppen att ta ställning till. Styrgruppen hade också att besluta 

om när beslutsstödet skulle användas, hur det skulle administreras och följas 

upp, samt hur det skulle implementeras i verksamheten.  

 

4.1.2 Anvisningar under prövotiden 

Under prövningen av beslutsstödet skulle de lokala riktlinjer som fanns för 

hjälpmedelsförskrivning inom förvaltningen gälla. I de fall dessa riktlinjer inte 

stämde överens med de konsekvenser av prioriteringsgraderna som beskrevs i 

beslutsstödet (Figur 4), skulle projektledaren kontaktas.  

 

 

Prioriteringsgrad Konsekvens 
 
1 – 6:  Åtgärdas. I de fall prioriteringsgraden inte stöds av 
  rådande riktlinjer kontaktas projektledare Anette  
  Winberg. Ärendet hanteras sedan enligt gängse  
  rutiner inom respektive enhet. 
 
7 – 8:  Bedömaren bör fundera över om åtgärden är den 
  rätta i förhållande till svårighetsgrad, patientnytta 
  och kostnadseffektivitet. Kontakta konsulent/kollega 
  för att ytterligare belysa ärendet, alternativt hitta annan 
  åtgärd med större patientnytta.  
 
9 – 10:  Åtgärdas inte med hjälpmedel bekostade av  
  Landstinget i Uppsala län. Individen erbjuds insats i 
  form av egenvårdsråd. 

Figur 4. Konsekvenser av prioriteringsgrader under prövoperioden. 
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Beslutsstödet skulle med två undantag användas vid all hjälpmedelsförskrivning. 

Det inkluderade även förfrågningar från brukare där regelverket vanligen inte 

gav stöd för förskrivning, eller där förskrivaren kände sig tveksam till om önskat 

hjälpmedel var till nytta för brukaren. Det ena undantaget som gällde var om 

förskrivningen enbart innebar ett byte av storlek på hjälpmedlet. Det andra 

undantaget var hörapparater. Anledningen till detta undantag var att LOV 

infördes för den primära hörselvården samtidigt som prövningen av 

beslutsstödet skulle påbörjas. Det bedömdes som svårt att genomföra 

prövningen av beslutsstödet i de privata audionommottagningar som precis hade, 

eller höll på att etablera sig.  

 

De ifyllda bedömningsformulären skulle samlas in av projektledaren för att 

kunna ge input under utvecklingsarbetet. Ytterligare ett skäl att samla in 

bedömningarna var att de skulle kunna utgöra ett underlag för hur framtida 

förvaltningsövergripande riktlinjer för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning 

på gruppnivå skulle utformas11.  

 

 

4.2 Introduktion och metodstöd 
 

Innan beslutsstödet skulle introduceras för förskrivarna gjordes ett omfattande 

förankringsarbete bland berörda chefer. De fick information om syfte, mål samt 

de direktiv som förskrivarna hade att förhålla sig till under prövningen av 

beslutsstödet. En annan viktig grupp som förväntades ha betydelse för hur väl 

införandet skulle lyckas var yrkesföreträdarna på habiliteringen. Varje 

yrkesgrupp har en yrkesföreträdare som fungerar som kontaktperson mellan 

ledningen och yrkesgruppen vid t ex utvecklingsarbete och yrkesspecifikt 

utbildningsbehov. Projektledaren bokade därför enskilda möten med dem och 

gick igenom de olika delarna i beslutsstödet, samt syftet med att pröva detta. 

Samtliga var positivt inställda och såg möjligheter till tydlighet vid 

behovsbedömning med hjälp av beslutsstödet. 

 

Introduktionen av beslutsstödet gjordes i två steg. Först introducerades alla 

förskrivare inom förvaltningen under en halv dag och i nästa steg bjöds alla 

övriga förskrivare i landstinget in. Inom Habilitering och hjälpmedel utfärdade 

förvaltningschefen obligatorisk närvaro för alla förskrivare och deras chefer vid 

introduktionsdagen. 

                                           
11 Insamlingen gjordes på olika sätt på enheterna. På Hör- och Syncentralen skulle förskrivarna sätta sin 

signatur på ifyllda bedömningsformulär och sedan sätta dem i en pärm på respektive enhet, där de hämtades av 

projektledaren. De som förskrev hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen skulle bifoga bedömningsformuläret med 

sin förskrivning. På Hjälpmedelscentralen scannades den sedan in tillsammans med förskrivningen i enhetens 

arbetsgrupp i E-postsystemet, där den kunde ses och hämtas av projektledaren. Ifyllda beslutsstöd som inte ledde 

till en förskrivning av hjälpmedel skulle skickas direkt till projektledaren. 
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Inför utbildningstillfället delades ett PM (med bakgrund och motiven till 

beslutsstödet) och manualen ut. Vid introduktionen fick alla först en genomgång 

av riksdagens riktlinjer med den etiska plattformen. Därefter beskrevs och 

diskuterades de olika delarna i beslutsstödet vid en gemensam bedömning av ett 

patientfall. I ett samlingsdokument som skulle användas under prövotiden fick 

förskrivarna beslutsstödet, i form av manual, bedömningsformulär och 

konsekvensbeskrivning av olika prioriteringsgrader, tillsammans med direktiven 

för när beslutsstödet skulle användas.  

 

Inför den första introduktionsdagen skapades ett arbetsrum på landstingets 

intranät dit alla som blivit introducerade i beslutsstödet bjöds in och förväntades 

använda. I arbetsrummet fanns alla aktuella dokument och där kunde 

projektledaren ge information och nå alla förskrivare med gemensamma utskick. 

Där fanns också en funktion där förskrivarna kunde ställa frågor och få svar av 

projektledaren, eller av varandra. I samband med utbildningstillfällena erbjöd 

projektledaren också möjligheten att ge stöd till alla yrkesgrupper, arbetsenheter 

och även till enskilda individer vid behov, vilket kom att flitigt utnyttjas av de 

olika förskrivargrupperna. 

 

Under det första halvåret efter att beslutsstödet hade introducerats gjorde 

projektledaren fortlöpande kontroller av att beslutsstödet användes av 

förskrivarna. Det skedde genom att kontrollera om inskickade förskrivningar 

hade medföljande bedömningsformulär samt genom att samla in de som var 

ifyllda. När hjälpmedelsförskrivningar saknade dessa bedömningar tog 

projektledaren personlig kontakt med aktuell förskrivare för att ta reda på 

orsakerna och ge det stöd som kunde behövas. 

 

 

4.3 Fokusgruppsintervjuer  
 

Efter att beslutsstödet använts i ungefär ett halvår genomförde 

Prioriteringscentrum fokusgruppsintervjuer i syfte att ta del av förskrivares och 

konsulenters upplevelser av dess användbarhet som en grund för fortsatt 

utveckling av beslutsstödet. Två intervjutillfällen genomfördes, ett med 

förskrivare (sex deltagare) med olika professioner och från olika verksamheter 

samt ett med hjälpmedelskonsulenter (sex deltagare). Anmälan till intervjuerna 

skedde på frivillig basis efter en allmän förfrågan till alla förskrivare och 

konsulenter. Intervjuerna följde en semi-strukturerad intervjuguide och varade 

cirka två timmar vardera. De spelades in digitalt och transkriberades ordagrant 

innan ljudfilerna raderades. Hjälpmedelskonsulenternas erfarenhet bestod främst 

i att ha tagit del av förskrivarnas ifyllda beslutsstöd och de hade i mycket liten 

grad själva fyllt i beslutsstödet. 
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4.3.1 Användningsområde för beslutsstödet behövde avgränsas  

och förtydligas 

Under prövningen av beslutsstödet skulle detta användas vid så gott som 

samtliga förskrivningar med några få undantag. Förskrivarna upplevde detta mer 

som en kontroll av rimligheten i deras förskrivningar än som ett stöd för dem att 

komma fram till ett prioriteringsbeslut. Beslutsstödet fylldes ofta i efter att de 

redan bestämt sig för att förskriva ett hjälpmedel och betraktades som en ren 

dokumentation av motivet för förskrivningen ”Jag har redan bestämt mig när 

jag börjar kryssa.” Detta bidrog starkt till en negativ bild av beslutsstödets 

användbarhet. Särskilt problematisk upplevdes detta när det gällde hjälpmedel 

som förskrivs ofta och upplevs som självklara ”mycket att fylla i för något som 

är så enkelt.” Förskrivarna var inkörda på hjälpmedelssortimentet och visste vad 

som gällde för att brukarna skulle få dem. Men samtidigt som många 

förskrivningar beskrevs som för okomplicerade för att beslutsstödet skulle 

behövas, så väckte användningen av beslutsstödet tankar som tyder på att olika 

avvägningsfrågor inte alltid är så lätta, självklara eller tidsmässigt möjliga att 

reflektera över i det ordinarie arbetet ”skulle man tänka mer om det så här så 

skulle det bli ännu mer jobb.” 

 

Vid mer komplicerade förskrivningar ansågs beslutsstödet tydliggöra behovet av 

ett hjälpmedel, men även då mer som en grund för att få igenom en förskrivning 

än som ett stöd för förskrivaren att fatta sitt beslut, vilket lett till att 

prioriteringsgraden oftast angetts som hög ”alla vill ha sina hjälpmedel.” 

Konsulenterna uppfattade att beslutsstödet syftade till att skapa större likhet i 

bedömningarna men även som ett stöd att klargöra betalningsansvar mellan 

kommun, landsting och egenansvar. De beskrev dock också en kluvenhet inför 

när beslutsstödet bör användas, det till synes självklara hjälpmedlet kunde vid en 

noggrannare genomgång visa sig ha alltför låg prioritet för att vara den mest 

adekvata åtgärden. En tydligare målbild och ett mer riktat användningsområde 

efterfrågades. 

 

Mycket av synpunkterna från förskrivarna handlade om kommunicerbarheten. 

Beslutsstödet behövde ännu tydligare klargöra grunderna för beslut t ex när det 

gällde patientnytta. Särskilt viktigt uppfattades detta vara om beslutsstödet 

skulle användas som ett underlag för kommunikation med brukare och personer 

i brukarnas omgivning. Det gavs flera exempel på att de begrepp som användes i 

beslutsstödet vid tiden för intervjuerna var svåra ”jag kan sitta och bläddra och 

bläddra men ändå inte fatta.” Manualen användes bara i begränsad omfattning. 

Exempel efterfrågades för att förtydliga anvisningarna. 
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4.3.2 Mer vägledning i att ange tillstånd, mål och åtgärd efterfrågades 

När det gällde att ange vilket tillstånd som ska bedömas så hade flera av 

förskrivarna angett den medicinska diagnosen istället för att beskriva tillstånd 

utifrån delaktighet eller det problem som åtgärden var tänkt att påverka. De 

menade att istället för begreppet tillstånd borde ”problem” eller ”svårigheter i 

vardagen” användas ”man har tappat lite ordet problem.” Förskrivarna menade 

dock att även orsaken till problemet (t ex bakomliggande sjukdom/skada) var 

viktig att notera eftersom den kunde leda till helt olika insatser. Enligt 

konsulenterna var det inte någon ny företeelse att det fanns brister i 

förskrivarnas sätt att formulera det problem som skulle åtgärdas med 

hjälpmedelsförskrivning. Detta upplevdes helt klart som ett viktigt 

förbättringsområde. 

 

När det gällde tolkningen av åtgärd framkom att förskrivarna hade uppfattat 

begreppet som att det endast är hjälpmedlet i sig som utgör åtgärden och inte 

den totala insatsen som är kopplad till förskrivningen (t ex inträning under olika 

lång tid och med mer eller mindre stöd, instruktioner till omgivning etc). 

Anvisningarna i beslutsstödet behövde med andra ord förtydligas på samtliga 

områden när det gäller begreppen tillstånd, mål och åtgärd. 

 

4.3.3 Svårighetsgrad – ur vilket perspektiv? 

Vid tidpunkten för intervjuerna beskrevs tillståndet inte sällan som en diagnos 

av förskrivarna. Det var därför oklart vad av nedanstående som de relaterade till 

i sin bedömning av svårighetsgrad: 

 Det medicinska tillståndet (t ex viss typ av ögonsjukdom). 

 Brukarens faktiska situation där hänsyn även tas till hindrande eller 

underlättande omgivningsfaktorer (t ex i form av närstående/personal). 

 En livskvalitetsnorm d v s det aktuella problemet i relation till andra 

hälsoproblem (t ex att inte kunna läsa sin post jämfört med att inte kunna äta 

självständigt). 

 Brukarens perspektiv. 

 

Oklarhet om vilket av ovanstående perspektiv som skulle råda krävde fortsatta 

förtydliganden i beslutsstödet. Detsamma gällde om bedömarens och brukarens 

uppfattning om svårighetsgraden skilde sig åt ”vems linje ska man gå på.” 

Konsulenterna upplevde att förskrivarna tyckte det var svårt att differentiera 

svårighetsgraden ”man blir rädd, man vill inte rangordna varken mellan 

individer eller mellan individens olika problem.” De menade att metoder måste 

utvecklas i förvaltningen för att skapa trygghet i att ta ställning till vilka problem 

som kan anses svårare än andra ”som det är nu tenderar allt att ses som stora 

problem.” Att lägga sig lågt i bedömningen av svårighetsgrad kunde ju också 

resultera i en låg prioriteringsgrad vilket upplevdes som något förskrivarna ville 

undvika.
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Förskrivarna upplevde det som irrelevant att bedöma risken för förtida död, 

samtidigt som de faktiskt tog hänsyn till detta. Det bidrog t ex till att de 

nedvärderade risk för nedsatt livskvalitet i jämförelse med risken för död som de 

ansåg allvarligare. Överlag önskades ett förtydligande om vilken risksituation 

det var som skulle bedömas; risken för ohälsa och livskvalitetspåverkan om 

hjälpmedlet inte gavs respektive om det gavs eller risken med själva hjälpmedlet 

(d v s komplikationsrisken). 

 

4.3.4 Patientnytta – ur vilket perspektiv?  

Patientnytta var den parameter som de intervjuade hade mest synpunkter kring 

när det gällde kommunicerbarhet och där grunderna för beslut inte upplevdes bli 

tydliga i beslutsstödet. Patientnyttan med åtgärden beskrevs utifrån flera olika 

perspektiv: 

1. Åtgärdens potential på gruppnivå – d v s hur bra brukar hjälpmedlet i 

allmänhet fungera? 

2. Åtgärdens potential utifrån brukarens kapacitet att uppnå den nytta som 

hjälpmedlet idealt kan ge, ”vissa kräver mer handledning än andra.” 

3. Åtgärdens potential utifrån omgivningens förmåga och möjlighet att ge stöd 

om hjälpmedlet kräver det ” då får man slå ner[sänka] prioriteringsgraden 

eftersom omgivningen som behövs [för att hjälpmedlet ska fungera som det 

är tänkt] inte finns.” 

4. Åtgärdens potential utifrån förskrivarens egen möjlighet att ge inträning av 

hjälpmedlet ”Med det här hjälpmedlet skulle jag behöva träffa dem två 

gånger i veckan men sedan kan jag bara en gång i månaden. Var skriver jag 

det i bedömningen?” 

 

Allt detta menade de intervjuade påverkar bedömningen av patientnytta. 

Intervjuerna tyder på att det var den ideala situationen som beskrevs (d v s punkt 

1 ovan) vilket talar för att högre prioritet gavs än om samtliga fyra dimensioner 

hade vägts in ”då blir prion låg.” Att väga in den insatsen som förskrivaren 

själv behövde göra utöver själva förskrivningen av hjälpmedlet var något som 

inte hade gjorts ”då blir det ju också en slags skattning för vilka resurser som 

krävs för hjälpmedlet och så har jag inte tänkt. Då blir det helt nytt för mig” och 

”Jag har inte sett till min egen insats i beslutet.” 

 

Om samtliga dessa grunder (inklusive komplikationsrisken) fanns med i 

bedömningen i beslutsstödet ansågs det bli lättare att kommunicera ett beslut;    

d v s trots stor potential hos ett hjälpmedel kan både brukarens förmåga, 

omgivningens möjlighet till stöd eller förskrivarens möjligheter göra att 

patientnytta troligen kommer att vara liten. Det upplevdes också som ett 

dilemma i vad grad akuthetsgraden skulle påverka bedömningen av 

patientnyttan. 
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Konsulenterna å sin sida påpekade att varaktighet/frekvens av nytta gavs liten 

betydelse av förskrivarna i bedömningen av patientnytta ”hjälpmedel som skulle 

vara bra men som används så sällan att det inte hjälper mycket ändå, men de 

hamnar fortfarande högt.” Varaktighet och frekvens beskrevs som två helt olika 

parametrar och därmed svåra att ha i en och samma bedömningsvariabel, vilket 

var fallet vid tiden för fokusintervjuerna. 

 

Förskrivarna lyfte också fram att förskrivning inte alltid bedöms utifrån 

patientnytta utan utifrån nytta för omgivningen och exemplifierade det med 

olika typer av dubbelförskrivningar ”för redan med det första hjälpmedlet har vi 

ju tillgodosett brukarens behov, de andra är ju för att underlätta för 

omgivningen.” De uttryckte en stor tveksamhet om detta var rimligt och behovet 

av tydligare ansvarsgränser och policy lyftes upp. 

 

Konsulenterna menade att det behövdes fortsatt metodstöd för att förskrivarna 

skulle våga differentiera patientnyttan och även den sammantagna 

prioriteringsgraden mer än vad som dittills skett ”vågar diskriminera, somliga 

insatser är livsviktiga men andra de är bra, men inte livsavgörande, det finns en 

spännvidd i angelägenheten.” 

 

4.3.5 Öka medvetenheten om kostnadseffektivitet 

Förskrivarna uppgav inte själva att det varit svårt att bedöma 

kostnadseffektivitet men i intervjuerna framkom en osäkerhet i vad 

kostnadseffektivitet står för. Fokus verkade vara på kostnad (och då endast för 

hjälpmedlet, inte personalkostnader) och det var mer tveksamt om kostnaden 

relaterats till patientnytta ”det har varit så billiga hjälpmedel jag har förskrivit. 

Då har det varit hög kostnadseffektivitet.” Att ledningen strävade efter en ökad 

medvetenhet om kostnadseffektivitet såg konsulenterna som positivt och 

menade att beslutsstödets beskrivning kunde skapa en sådan förståelse på sikt. 

 

4.3.6 Säkerhet i bedömning behövde byggas in i bedömningarna 

I den version av beslutsstödet som tillämpades vid tidpunkten för intervjuerna, 

maj 2012, fanns en särskild punkt för förskrivaren att ange säkerheten i sin 

bedömning. Om säkerheten var låg kunde det i sin tur påverka prioriteringsgraden. 

Konsulenterna upplevde det som värdefullt att kvaliteten på underlaget 

värderades men menade att denna bedömning behövde byggas in i beslutsstödet 

på ett sätt som inte kunde uppfattas som att förskrivarna skulle värdera sin egen 

omdömesförmåga ”kryssa i hur bra omdöme de har.” 

 

4.3.7 Möjlig framtida användning 

Alla förskrivare var eniga om att det användningssätt som tillämpades vid 

tidpunkten för intervjuerna inte kändes meningsfullt. 
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Under intervjun började de att reflektera över andra möjliga 

användningsområden som de upplevde skulle kunna vara mer meningsfulla: 

1. I kommunikation med brukare, närstående och övriga berörda (t ex skola) 

särskilt i situationer då hjälpmedel anses sakna/ha liten eller tveksam nytta. 

2. I diskussioner kring friare val av hjälpmedel och egenansvar. 

3. Vid fall som uppfattas komplicerade och där förskrivaren känner sig osäker 

om hjälpmedel är rätt insats eller om annan insats borde prioriteras högre 

eller vid val mellan två eller flera hjälpmedel. 

4. Som ett förtydligande i journalen för att motivera åtgärd. 

5. Som uppföljningsblankett – hur blev den reella patientnyttan? 

6. Som underlag för kontakt mellan förskrivare och konsulent (där problem, 

mål och föreslagen åtgärd fyllts i) för att sedan gemensamt fyllas i vid själva 

konsultationen. 

 

Beslutsstödet måste, enligt de intervjuade, användas tidigare i 

förskrivningsprocessen än vad förskrivarna gjorde vid tidpunkten för 

intervjuerna, d v s det måste användas innan förskrivarna fattat sitt beslut om 

förskrivning. Konsulenterna påtalade vikten av att göra likvärdiga bedömningar. 

De lyfte fram att beslutsstödet innebär ett delvis annat synsätt och att ledningen 

måste ge det lite tid att sjunka in ”attityden måste ändras.”  

 

 

4.4 Omarbetning och fortsatt implementering 
 

Under hösten 2012 gjordes en omfattande omarbetning av manual och 

bedömningsformulär utifrån det som framkommit vid fokusgruppsintervjuerna, 

samt utifrån frågor, problem och synpunkter som projektledaren fångat upp vid 

möten med förskrivare. Nya beslutsstöd utarbetades vartefter prövningen 

fortgick. Sammanlagt fick förskrivarna ta del av tre versioner innan den slutliga 

versionen av beslutsstöd introducerades. 

 

I de bedömningsformulär (1577 stycken) som samlades in denna höst visade det 

sig att konsulenternas uppfattning stämde när det gällde att differentieringen av 

prioriteringsgrader var liten. 75 procent av de inkomna bedömningsformulären 

hamnade på prioriteringsgrad 1-3, även om svårighetsgraden och/eller 

patientnyttan hade bedömts som liten eller måttlig. För att minska förskrivarnas 

möjlighet att fritt välja vilken prioriteringsgrad de kunde sätta, ändrades 

instruktionerna för hur bedömningen av sammanvägd svårighetsgrad och 

sammanvägd patientnytta skulle gå till. För att öka tydligheten och ge 

förskrivarna ytterligare stöd utarbetades matriser för sammanvägd 

svårighetsgrad och sammanvägd patientnytta och matrisen för 

kostnadseffektivitet ändrades. 
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De högt satta prioriteringsgraderna ledde också till att styrgruppen beslutade 

ändra konsekvenserna av prioriteringsgraderna, varvid de blev ”strängare” 

(Figur 5). 

 

Konsekvenser av prioriteringsgrad  
Vid förskrivning av hjälpmedel från enheter inom Hälsa och habilitering, Landstinget i 
Uppsala län, gäller nedanstående konsekvenser av uppnådd prioriteringsgrad: 
 
Prioriteringsgrad Konsekvens 
1 – 5 Den föreslagna och bedömda åtgärden kan användas för att 

lösa det aktuella problemet om inte en alternativ åtgärd har 
en högre prioriteringsnivå. Om lösningen inte stöds av 
rådande regelverk (Policy för hjälpmedelsförskrivning inom 
Landstinget i Uppsala län; lokala riktlinjer) ska förskrivaren 
kontakta respektive hjälpmedelsverksamhets enhetschef för 
kännedom och överenskommelse om vidare hantering.  

 
6 – 7 Bedömaren bör fundera över om åtgärden är den rätta i 

förhållande till svårighetsgrad, patientnytta och 
kostnadseffektivitet. Kontakta hjälpmedelskonsulent/ kollega 
för att ytterligare belysa ärendet, alternativt hitta annan 
åtgärd med större patientnytta. 

 
8 – 10 Åtgärdas inte med hjälpmedel bekostade av Landstinget i 

Uppsala län. Individen erbjuds insats i form av 
egenvårdsråd. 

Figur 5. Fastslagna konsekvenser av prioriteringsgrad (2014). 

 

 

Styrgruppen beslutade dessutom om följande nya direktiv för när beslutsstödet 

skulle användas: 

 

 Vid behov av, eller önskemål om, förskrivning av hjälpmedel som inte finns 

upptagna i det ordinarie sortimentet. 

 Vid önskemål om förskrivning av hjälpmedel för behov som det inte finns 

stöd för i det gällande regelverket (Policy för hjälpmedelsförskrivning inom 

Landstinget i Uppsala län). 

 När det inom det ordinarie sortimentet finns olika alternativ till lösning som 

skiljer sig åt i pris och man önskar förskriva den dyrare produkten framför 

den billigare. 

 Vid osäkerhet hos förskrivaren om tänkt/önskad åtgärd är relevant, t ex vid 

förfrågan från brukare/patient; vid val mellan produkter eller vid val mellan 

produkt och annan insats/åtgärd. 

 Vid förskrivning av hjälpmedel som överstiger en kostnad av 20 000 kr12.

                                           
12 Avser kostnaden för hjälpmedlet/produkten och inte hela åtgärden i form av inträningsinsatser, service etc 
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Inför att den nya manualen skulle introduceras omarbetades den så att den 

blev möjlig att läsa direkt i datorn. Genom att klicka på ett frågetecken vid 

respektive bedömningspunkt i bedömningsformuläret kom de aktuella 

instruktionerna och bedömningsskalorna från manualen upp på skärmen. 

 

Under våren 2013 pågick introduktionen till alla förskrivare i landstinget genom 

olika utbildningsinsatser. Kortare introduktion gavs till förskrivare som redan 

fått utbildning och använt beslutsstödet under prövotiden. Nya förskrivare och 

de som inte deltagit under prövningen fick förutom introduktion i beslutsstödet 

också introduktion i riksdagens riktlinjer och den etiska plattformen. 
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5. BESKRIVNING AV BESLUTSSTÖDET  
 

I detta kapitel beskrivs de olika delarna och motiven till de olika 

bedömningspunkterna i det aktuella beslutsstödet som används inom 

Landstinget i Uppsala län sedan april 2014. I samband med beskrivningarna 

visas olika avsnitt ur bedömningsformuläret, vilket du annars finner i sin helhet i 

bilaga 1. Manualen i sin helhet finns på landstingets hemsida under fliken Stöd 

vid funktionshinder, hjälpmedelsdokument 

(http://www.lul.se/Global/V%c3%a5rd_h%c3%a4lsa/Funktionsneds%c3%a4ttni 

ng/Hj%c3%a4lpmedel/Manual_Beslutsstod_131115.pdf). 

 

 

5.1. Inledande information 
 

Manualen inleds med en introduktion där grunden för beslutsstödet beskrivs, det 

vill säga den etiska plattformen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Här 

framgår också att begreppen i beslutsstödet utgår från WHO:s klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. I den inledande 

informationen finns reglerna för när beslutsstödet ska användas, liksom vad 

konsekvenserna av de olika prioriteringsgraderna blir. 

 

Skalstegen för de olika bedömningspunkter som ingår i beslutsstödet följer de 

skalor som ingår i den nationella modellen, det vill säga 

och Dessutom ingår oftast ett skalsteg kallat 

ingen/okänd. Alla skalor innehåller definitioner av vad de olika skalstegen 

innebär. Se exempel i figur 6. 
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Mycket stor Mycket hög risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa - aktivitetsbegränsning/ 

delaktighetsinskränkning. Alternativt finns det mycket stor eller stor risk för att 

livslängden förkortas. 

 

Stor Hög risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa -  

aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning.  

Alternativt finns det viss risk för att livslängden förkortas. 

 

Måttlig Medelhög risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa -  

aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning.  

Finns ingen risk för att livslängden förkortas. 

 

Liten Låg risk för att i framtiden utveckla stor ohälsa - aktivitetsbegränsning/ 

delaktighetsinskränkning. Finns ingen risk för att livslängden förkortas. 

 

Ingen Ingen risk för stor ohälsa – aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning 

eller risk för att livslängden förkortas. 

Figur 6. Exempel på definition av skalsteg avseende framtida risk vid utebliven 

åtgärd. 

 

 

För att genomföra bedömningen måste först brukarens hälsoproblem, tänkt 

åtgärd för att lösa hälsoproblemet samt vad målet med åtgärden ska vara, 

identifieras och beskrivas (Figur 7). När detta är gjort omfattar 

bedömningsformuläret för prioriteringar på individnivå momenten: 

 Bedömning av svårighetsgrad före åtgärd 

 Bedömning av förväntad patientnytta av åtgärd 

 Bedömning av kostnadseffektivitet  

 Sammanvägning och fastställande av prioriteringsgrad 

 

Varje bedömningspunkt i manualen inleds med en eller flera frågor som 

förskrivaren kan ställa sig. Syftet med dem är att ge förskrivaren ytterligare 

förklaring till vad den aktuella bedömningspunkten handlar om och vad han/hon 

förväntas bedöma. 
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5.2 Beskrivning av hälsoproblem, åtgärd och mål 
 

Överst på bedömningsformuläret finns en ruta där förskrivarens ska fylla i 

problem som ska åtgärdas, aktuell åtgärd samt mål med åtgärden (figur 7). 
 

Problem som ska åtgärdas                                                            Datum:  
 
Aktuell åtgärd:                                                                         Förskrivare: 
 
Mål med åtgärd: 
 

Figur 7. Beskrivning av problem, åtgärd och mål i bedömningsformuläret. 
 
 

5.2.1 Problem som ska åtgärdas  

När ett hälsoproblem ska beskrivas i samband med hjälpmedelsförskrivning har 

det inom förvaltningen Hälsa och habilitering bedömts att det inte räcker med att 

ange det problem som ska åtgärdas som en sjukdom eller diagnos. Det viktiga 

när det gäller hjälpmedelsförskrivning är att beskrivningen innehåller vilka 

konsekvenser problemet får för individen i vardagen i form av aktivitets- och 

delaktighetsinskränkningar, samt om det finns hindrande omgivningsfaktorer    

(t ex brister i den fysiska miljön eller i personligt stöd) som bidrar till 

hälsoproblemet.  

 

5.2.2 Aktuell åtgärd 

För att ge effekt kanske det hjälpmedel som är aktuellt kräver insatser i form av 

inträning, utbildning av nätverket etc. Den typen av insatser genererar kostnader, 

vilket tillsammans med hjälpmedlets kostnad kommer att påverka bedömningen 

av kostnadseffektivitet. I manualen understryks därför att för att kunna bedöma 

åtgärdens patientnytta och kostnadseffektivitet är det viktigt att förskrivaren ger 

en utförligare beskrivning av åtgärdens omfattning än att bara nämna det 

hjälpmedel han eller hon tänkt förskriva.  

 

5.2.3 Mål med åtgärd 

För att kunna bedöma åtgärdens effekt och patientnytta är det viktigt att målet 

med åtgärden är definierat. Hälso- och sjukvårdsåtgärder kan syfta till att 

förbättra ohälsa eller vidmakthålla hälsa, förebygga ohälsa eller kompensera för 

bristande funktion. När det gäller förskrivning av hjälpmedel förväntas 

förskrivaren ha fokus på aktivitets- och delaktighetsmål, det vill säga vad det är 

tänkt att individen ska kunna göra eller delta i med hjälp av åtgärden.  
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5.3 Bedömning av svårighetsgrad före åtgärd 
 

Efter att tillstånd, åtgärd och mål angetts fortsätter bedömningsformuläret med 

bedömning av svårighetsgrad (figur 8). 

 
 Mycket 

stor/ 
Mycket 
hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen/ 
Okänd 
 

Svårighets- 
grad före 
åtgärd 

Personens upplevelse av 
problemet som ska åtgärdas 

     

Problemets svårighetsgrad i 
relation till andra 
hälsoproblem 

     

Framtida risk vid  
utebliven åtgärd 

     

Problemets varaktighet om 
åtgärden  
inte utförs 

     

Frekvens med vilken 
problemet uppstår 

     

Sammanvägd 
svårighetsgrad  

     

Figur 8. Bedömning av svårighetsgrad. 

 

Under momentet Svårighetsgrad före åtgärd ska det preciserade hälsoproblemet 

bedömas (t ex sömnsvårigheter som gör det svårt orka med skolan), inte hur svår 

själva sjukdomen/skadan är (t ex ADHD). Även vid svåra sjukdomar/skador, 

som medför många olika hälsoproblem, kan det problem som ska åtgärdas vara 

mindre svårt. Bedömning av svårighetsgrad ska, enligt riksdagens riktlinjer, 

omfatta bedömning av: 

 aktuellt hälsotillstånd 

 risk för framtida ohälsa/förtida död  

 tillståndets/problemets varaktighet 

 

Vid förskrivning av hjälpmedel har även frekvensen, det vill säga hur ofta 

problemet uppstår, bedömts ha betydelse för hur svårt problemet är och finns 

därför med som en bedömningsvariabel i beslutsstödet.  

 

5.3.1 Personens upplevelse av problemet som ska åtgärdas 

Under tiden som prövningen av beslutsstödet pågick bedömdes förskrivarna ha 

fullt upp med att själva lära sig de olika bedömningsfaktorernas betydelse och 

brukarnas uppfattning om problemets svårighetsgrad dokumenterades därför inte 

i bedömningsformuläret. Det är inte alltid som individens uppfattning om 

problemets svårighetsgrad stämmer överens med hur problemet bedöms inom 

hälso- och sjukvården, vilket kan vara svårt för förskrivare att förhålla sig till. 
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Ibland kan hälso- och sjukvården bedöma problemet som mindre svårt än vad 

individen upplever, men det kan också vara det omvända, det vill säga att hälso- 

och sjukvårdspersonal bedömer individens svårigheter som ett större 

hälsoproblem än vad individen själv upplever. För att öka brukarnas grad av 

delaktighet i bedömningen, finns nu (2014) en bedömningsfaktor där individen 

ska ta ställning till hur allvarliga han/hon upplever att konsekvenserna av det 

aktuella problemet är i förhållande till hans eller hennes totala livssituation. Med 

konsekvenser menas här den aktivitetsbegränsning/ delaktighetsinskränkning 

som påverkar individens vardag och uttrycks i manualen som olika grader av 

negativa konsekvenser i den totala livssituationen (Figur 9). 

 
 

Mycket stor Personen upplever att problemet som ska åtgärdas ger mycket stora – 

på gränsen till outhärdliga – negativa konsekvenser i den totala 

livssituationen.  

 

Stor Personen upplever att problemet som ska åtgärdas ger stora negativa 

konsekvenser i den totala livssituationen. 

 

Måttlig Personen upplever att problemet som ska åtgärdas ger medelstora 

negativa konsekvenser i den totala livssituationen. 

 
Liten Personen upplever att problemet som ska åtgärdas ger små negativa 

konsekvenser i den totala livssituationen. 

 

Ingen Personen upplever inte att problemet ger några negativa konsekvenser 

i den totala livssituationen. 

Figur 9. Skalsteg för bedömning av Personens upplevelse av problemet som ska 
åtgärdas. 
 
 

För individer som inte själva kan förmedla sin upplevelse uppmanas 

förskrivaren att dokumentera närståendes uppfattning om vilka konsekvenser 

problemet får för brukaren. Det ska då framgå att det är närståendes 

uppfattning.13 Om brukarens egen upplevelse av problemet är helt okänd lämnas 

denna bedömningsfaktor utan åtgärd. 

 

                                           
13 Detta görs t ex genom att skriva ”N”, relation eller namn på den som besvarat frågan i aktuell ruta i 

formuläret.  
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5.3.2 Problemets svårighetsgrad i relation till andra hälsoproblem 

För att det ska vara möjligt att göra mer behovsbaserade förskrivningar och 

dessutom skapa ökad likvärdighet vid bedömning av behov av hjälpmedel 

behöver bedömningen av problemets svårighetsgrad för en specifik individ 

sättas i relation till ohälsa i ett större perspektiv och sett till en större grupp.  

Även om den aktivitetsbegränsning/delaktighetsinskränkning som ska åtgärdas 

är mycket stor/stor, t ex mycket stor svårighet att klara av att sortera tvätt efter 

färg till följd av en grav synnedsättning, där en så kallad färgindikator kan vara 

till hjälp, så kanske problemet i sig inte innebär så stora negativa konsekvenser i 

ett större hälsoperspektiv. 

 

I möten mellan projektledaren och förskrivare skapar bedömningspunkten 

mycket diskussioner om hur jämförelsen av hälsa - ohälsa ska göras. 

Kommentarer från förskrivare är ”ja, ska man jämföra med sjukdomar som 

leder till döden så kan ju det vi möter aldrig bli mycket stor svårighetsgrad.” Ett 

sätt att hantera bedömningspunkten och den typen av påståenden är att fokusera 

på svårigheterna ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Inom 

hjälpmedelsområdet kan ofta policyer och prioriteringsordningar på gruppnivå 

ge stöd för hur förskrivare kan värdera en viss typ av problem i ett större 

perspektiv. Det är t ex ofta förekommande i regelverk att problem med att utföra 

fritidsaktiviteter är lägre prioriterat än att kunna sköta sin personliga hygien, 

vilket förmodligen kan accepteras som en rimlig prioriteringsordning av en 

majoritet av befolkningen. Det finns med andra ord implicita värderingar och 

normer om vad som är att betrakta som mer eller mindre svåra tillstånd. Det är 

den typen av värderingar som är tänkta att synliggöras i den här 

bedömningspunkten. Förskrivarna uppmanas t ex att tänka på all problematik 

brukare inom förvaltningen kan ha, eller all den problematik de brukare de 

själva vanligtvis möter kan ha. I en framtida uppdatering av beslutsstödet kan 

det finnas skäl att ytterligare förtydliga denna bedömningspunkt genom att ge 

exempel på jämförelser av svårighetsgrad mellan olika hälsoproblem som 

brukare inom förvaltningen kan ha. 

 

5.3.3 Framtida risk vid utebliven åtgärd 

Förskrivarna uppgav vid intervjun att det var svårt att veta vilken risksituation 

som efterfrågades, varför ett förtydligande gjordes att det gäller risken om 

hjälpmedlet inte ges; ”Hur stor är risken för framtida konsekvenser för 

personens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om åtgärden inte 

utförs?” 

 

I riksdagens riktlinjer för prioriteringar lyfts såväl risk för förtida död som risk 

för funktionshinder/fortsatt lidande och försämrad hälsorelaterad livskvalitet 

fram som något som bör beaktas vid prioritering. 
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Vid fokusgruppsintervjuerna framkom att förskrivarna upplevde det som 

irrelevant att bedöma risken för förtida död. Vid omarbetningen av beslutsstödet 

bedömdes det finnas flera skäl till att ändå ha med livlängdspåverkan i 

riskbedömningen. Ett skäl var att beslutsstödet så långt som möjligt skulle vara 

kongruent med riksdagens riktlinjer. Ett annat skäl var att få förskrivarna att 

reflektera över åtgärdens eventuella inverkan på livslängden, inte minst när 

hjälpmedel förskrevs för att förebygga ohälsa. Ett exempel på en sådan situation 

var barn med risk för scoliosutveckling. Där kunde avsaknad av bra hjälpmedel 

för positionering leda till en snabbare progress och nedsatt lungfunktion, vilket 

kunde påverka individens livslängd.  

 

5.3.4 Problemets varaktighet vid utebliven åtgärd och frekvens med vilken 

problemet uppstår 

I riksdagens riktlinjer uttrycks att varaktighet ska utgöra en del av bedömningen 

av tillståndets svårighetsgrad. Barn, ungdomar och vuxna som är aktuella inom 

habiliteringsverksamhet har inte sällan livslånga funktionsnedsättningar. En 

brukares behov av hjälpmedel för att åtgärda ett visst problem kvarstår ofta 

under lång tid, d v s varaktigheten är ofta mycket stor. Varaktighetsmåttet säger 

dock ingenting om hur ofta det aktuella aktivitets- eller delaktighetsproblemet 

uppstår, eller om behovet t ex skiljer sig åt beroende på årstid, vilket inom 

hjälpmedelsverksamhet bedöms vara av betydelse för problemets 

svårighetsgrad. Påträngandegraden, d v s den utsträckning i vilken en individ 

påminns om att han eller hon har ett behov av vård, har även diskuterats i 

samband med tillämpning av den etiska plattformen vid ransonering. I det 

sammanhanget har påträngandegraden (frekvens) getts en större betydelse än 

varaktigheten av ett tillstånd vid bedömning av hur stort ett vårdbehov är 

(Sandman och Tinghög 2011).  

 

I den första versionen av beslutsstödet skulle förskrivarna bedöma varaktigheten 

och frekvensen i en gemensam bedömningspunkt. Det upplevdes som svårt och 

den har därför delats upp i två separata delar. Under Problemets varaktighet vid 

utebliven åtgärd ska förskrivarna bedöma hur länge individens aktuella problem 

förväntas kvarstå om den aktuella åtgärden inte utförs, t ex barnets eller 

ungdomens svårighet att orka med skolan på grund av sömnsvårigheter. Om 

problemet bara uppstår under en viss del av året anges det som säsongsberoende, 

vilket ger ett lägre varaktighetsmått än om problemet ser likadant ut över hela 

året. Under Frekvens med vilken problemet uppstår ska förskrivarna bedöma hur 

ofta problemet uppstår eller gör sig påmint för individen under den tid 

problemet beräknas kvarstå. 

 

De varaktighets- och frekvensmått som gäller i Landstinget i Uppsala län har 

beslutats med hänsyn till de verksamheter där de ska gälla och i relation till att 

det gäller hjälpmedelsförskrivning (Figur 10). 
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Varje verksamhet som tänker sig använda ett liknande beslutsstöd på 

individnivå måste diskutera om dessa nivåer är rimliga varaktighets- och 

frekvensmått i den egna verksamheten. 

 

 

Problemets varaktighet vid utebliven åtgärd Frekvens med vilken 
problemet uppstår 

Mycket 
stor 

Problemets varaktighet är sannolikt livslångt 
eller beräknas kvarstå mer än 3 år. 

Mycket 
stor 

Konstant eller 
flera gånger 
dagligen 

Stor Problemets varaktighet är sannolikt 
långvarigt (kvarstår mer än 1 år) men är inte 
livslångt. Alternativt är problemet årligen 
återkommande mer än 3 månader/år. 

Stor Någon gång 
dagligen eller 
flera gånger i 
veckan 

Måttlig Problemet är sannolikt övergående inom en 
överskådlig tid (närmaste året). Alternativt 
är problemet årligen återkommande mindre 
än 3 månader/år. 

Måttlig Någon gång per 
vecka eller några 
gånger per 
månad 

Liten Problemet är sannolikt övergående inom 
kort tid (mindre än 3 månader). 

Liten Någon eller 
några gånger  
per år 

Figur 10. Bedömningsskalor för varaktighet och frekvens. 
 
 

5.3.5 Sammanvägd svårighetsgrad 

Alla bedömningspunkterna i svårighetsgrad ska vägas samman till en gemensam 

grad. Inte sällan önskar de som använder beslutsstödet ett dataprogram med en 

matematisk modell som kan räkna ut den sammanvägda svårighetsgraden, och 

ytterst prioriteringsgrad. Svårigheten är att bedömningspunkterna inte har ett 

statiskt värde utan att de kan värderas olika i förhållande till varandra vilket 

skulle kräva en matematisk viktning. En kvantifiering i siffror kan också ge sken 

av en större exakthet än graderingen tillåter. För att underlätta 

sammanvägningen skapades istället en tvådimensionell matris till stöd för 

förskrivarna14 (Figur 11).

                                           
14 I original har matrisen de färger som här i rapporten anges med ord. 
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Frekvens/ 
varaktighet 

Personens upplevelse av problemet som ska åtgärdas, 
problemets svårighetsgrad i relation till andra ohälsoproblem och 
framtida risk vid utebliven åtgärd innebär X grad av konsekvenser 
för personen 

Mycket stor  Stor 
 

Måttlig Liten Ingen 

Mycket stor Mörkgrön Mörkgrön Ljusgrön Gul Röd 

Stor Mörkgrön Ljusgrön Gul Röd Röd 

Måttlig Ljusgrön Gul Gul Röd Röd 

Liten Gul Gul Röd Röd Röd 

 
Mycket stor svårighetsgrad Mörkgrön 

Stor svårighetsgrad Ljusgrön 

Måttlig svårighetsgrad Gul 

Liten svårighetsgrad Röd 

Ingen svårighet Röd 

Figur 11. Matris för sammanvägd svårighetsgrad. 

 

 

För att vara hjälpt av matrisen ska brukarens upplevelse av problemet och 

förskrivarens bedömning av problemets svårighetsgrad i relation till andra 

hälsoproblem, samt den framtida risken vid utebliven åtgärd, vägas samman till 

en gemensam grad av konsekvenser problemet får för brukaren ifråga. Sedan 

ska problemets varaktighet och frekvens vägas samman till en gemensam grad. 

Genom att se efter i matrisen var bedömningarna möts får förskrivaren fram den 

sammanvägda svårighetsgraden. 

 

Exempel: Du väger samman brukarens upplevelse med din bedömning av 

svårighetsgrad i relation till andra hälsoproblem och risken vid utebliven åtgärd 

till att innebära måttliga konsekvenser för brukaren ifråga. Därefter bedömer du 

att varaktigheten och frekvensen tillsammans blir stor. Den ruta där 

bedömningarna möts är gul och den sammanvägda svårighetsgraden blir därmed 

måttlig. 

 

Alla variabler har som nämnts lite olika dignitet vilket har behövt klargöras i 

manualen så att förskrivarna får stöd för hur de ska väga samman om 

bedömningspunkterna skiljer sig mycket åt. Instruktionen är att frekvensen bör 

ges större betydelse i den sammanvägda bedömningen om varaktighet och 

frekvens skiljer sig åt. Även brukarens upplevelse och den professionella 

bedömningen har olika värde, där den professionella bedömningen ges större 

betydelse i den sammanvägda bedömningen. Anledningen är att den bedömning 

som görs är en hälso- och sjukvårdsinsats, där förskrivaren som företrädare för 

hälso- och sjukvården är ansvarig för att bedömningen görs enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet. De kraven kan inte ställas på brukaren. 



37 

 

 

5.4 Bedömning av patientnytta av åtgärd 

 

Bedömningen fortsätter sedan med att patientnyttan med åtgärden bedöms i ett 

antal punkter (figur 12). 

 

 Mycket 
stor/ 
Mycket 
hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen/ 
Okänd 
 

Patient-
nytta av 
åtgärd 

Åtgärdens effekt på 
gruppnivå 

     

Åtgärdens effekt på 
identifierade risker vid 
utebliven åtgärd  

     

Åtgärdens effekt i relation 
till personens fysiska och 
psykiska funktioner 

     

Åtgärdens effekt i relation 
till omgivningsfaktorer 

     

Åtgärden kan utföras utan 
skaderisk 

     

Förväntad varaktighet av 
effekt 

     

Förväntad frekvens av 
effekt  

     

Sammanvägd förväntad  
effekt av åtgärd 

     

Sammanvägd förväntad 
patientnytta 

     

Figur 12. Bedömning av patientnytta. 

 

Bedömningen av patientnytta har utvecklats och genomgått stora förändringar 

jämfört med den ursprungliga versionen. Tydligt var att förskrivarna initialt inte 

relaterade åtgärdens effektivitet till hur svårt hälsoproblem den förväntades 

påverka utan bara om den var verksam eller ej. I behovsprincipen i riksdagens 

riktlinjer för prioriteringar påtalas att: 
 

”om prioriteringar måste ske bland effektiva åtgärder skall mer av vårdens 

resurser ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den 

sämsta livskvaliteten.” 

 

För att bedöma den sammanvägda förväntade patientnyttan behöver därför 

effekten av åtgärd ställas i relation till hälsoproblemets svårighetsgrad. För att 

synliggöra detta består momentet patientnytta av åtgärd nu av två delar.  
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Först ska den aktuella åtgärdens förväntade effekt på det aktuella problemet 

bedömas, vilket sker i sju bedömningspunkter (Figur 12). Dessa 

bedömningspunkter ska sedan vägas samman och ställas i relation till resultatet 

av den sammanvägda svårighetsgraden. 

 

5.4.1 Åtgärdens effekt på gruppnivå vid såväl aktuellt hälsoproblem som 

framtida risk 

Prioriteringar ska vila på bästa möjliga kunskap. Inom hjälpmedelsområdet 

saknas ofta vetenskaplig evidens. Däremot finns det hos erfarna förskrivare 

mycket erfarenhetsbaserad kunskap om vilka hjälpmedel som brukar ha en god 

effekt vid olika typer av hälsoproblem. I takt med den snabba 

teknikutvecklingen får förskrivare allt oftare förfrågningar om produkter som de 

inte har någon egen erfarenhet av, och som de därför har svårt att värdera 

effekten av i förhållande till hjälpmedel som de har erfarenhet av att förskriva. 

För att i beslutsstödet värdera eventuella kunskapsunderlag och den beprövade 

erfarenheten skapades de båda bedömningspunkterna åtgärdens effekt på 

gruppnivå samt åtgärdens effekt på identifierade risker vid utebliven åtgärd. 

Skalsteget ingen/okänd används om det saknas kunskap och erfarenhet av en 

produkts effekt.  

 

5.4.2 Åtgärdens effekt i relation till personens psykiska och fysiska 

funktioner 

Evidens, bl a i form av kunskap från vetenskapliga studier, är resultat av en 

genomsnittlig nytta som i olika grad kan variera inom en grupp. I ett beslutsstöd 

på individnivå måste därför individens unika förutsättningar att uppnå effekt 

med åtgärden också värderas. Brukare kan t ex vara olika motiverade till 

åtgärden eller sakna de kognitiva förutsättningar som krävs för att åtgärden ska 

ge önskad effekt. Brukare har ofta kontakt med varandra och kan jämföra vilka 

hjälpmedel de fått förskrivna. Inte sällan påtalar brukare behov genom att 

säga ”jag vill ha en likadan som NN har, han har samma fel som jag.” 

Förskrivaren kan naturligtvis inte redovisa på vilka grunder en annan brukare 

har fått sina hjälpmedel. Däremot är det viktigt att kunna förklara att individers 

olika förutsättningar kan ha betydelse för vilken nytta ett specifikt hjälpmedel 

kan göra, och vilken effekt den aktuella brukaren kan förvänta sig utifrån de 

egna förutsättningarna. I beslutsstödet utgår bedömningen från i vad grad 

brukarens förutsättningar möjliggör att åtgärden ger förväntad effekt (Figur 13). 
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Mycket stor Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör sannolikt i mycket hög 
grad att åtgärden ger förväntad effekt. 

 
Stor Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör sannolikt i hög grad 

att åtgärden ger förväntad effekt. 
 
Måttlig Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör sannolikt i måttlig grad 

att åtgärden ger förväntad effekt. 
 
Liten Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör sannolikt i låg grad 

att åtgärden ger förväntad effekt.  
 
Ingen Personens fysiska och psykiska funktioner möjliggör sannolikt inte att  

åtgärden ger förväntad effekt. 

Figur 13. Bedömningsskalor för åtgärdens effekt i relation till personens psykiska och 
fysiska funktioner. 

 

 

5.4.3Åtgärdens effekt i relation till omgivningsfaktorer 

I den första versionen av beslutsstödet förväntades förskrivarna väga in 

omgivningsfaktorers betydelse när de värderade vilken effekt åtgärden skulle få. 

Fokusgruppsintervjuerna visade att det inte självklart gjordes, samtidigt som 

förskrivarna beskrev att omgivningsfaktorer kunde vara avgörande för om en 

åtgärd skulle ge effekt eller inte. Det handlade ofta om hur väl nätverket runt 

brukaren fungerade. Effekten av en åtgärd, som förskrivarna visste fungerade på 

gruppnivå om det fanns ett väl fungerande nätverk runt brukaren, minskade 

drastiskt eller uteblev om nätverket inte kunde stödja brukaren. De saknade en 

bedömningspunkt där detta synliggjordes. De menade att den var pedagogiskt 

viktig i förhållande till brukaren och dess nätverk för att kunna diskutera kring 

förutsättningar som behövde finnas, och kanske först åtgärdas, för att den 

aktuella åtgärden skulle ha förväntad effekt.  

 

Omgivningsfaktorer kan vara av både underlättande och hindrande karaktär, 

men i beslutsstödet är det omgivningsfaktorernas underlättande effekt som 

bedöms, t ex Mycket stor ‒ Personens omgivning möjliggör sannolikt i mycket hög 

grad att åtgärden ger förväntad effekt; och Ingen – Personens omgivning möjliggör 
sannolikt inte att åtgärden ger förväntad effekt. 

 

5.4.4 Åtgärden kan utföras utan skaderisk 

I riksdagens riktlinjer för prioriteringar anges att hänsyn måste tas inte bara till 

de gynnsamma effekterna av åtgärder utan också till biverkningar och andra 

komplikationer som har betydelse för brukaren ifråga. Förskrivarna ska ta 

ställning till i vilken grad åtgärden sannolikt kan skada eller medföra annat 

betydande lidande om den utförs. 
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För att få en enhetlig skala som underlättar sammanvägning i 

bedömningsformuläret uttrycks detta som ”Åtgärden kan utföras utan 

skaderisk” så att skalvärdet ”Mycket stor” i likhet med övriga 

bedömningspunkter talar för hög prioritet. 

 

Det är viktigt att påpeka att den bedömning som görs under denna punkt inte 

kan ersätta de författningskrav som finns på att göra en riskanalys, t ex vid 

specialanpassning av ett hjälpmedel. Om en sådan riskanalys genomförts kan 

den däremot användas som underlag till bedömningen enligt beslutsstödets 

skala. 

 

5.4.5 Förväntad varaktighet av effekt och förväntad frekvens av effekt 

Inom hjälpmedelsverksamhet har nyttjandegrad varit ett vanligt förekommande 

uppföljningsmått sedan lång tid tillbaka, speciellt för mer kostsamma 

hjälpmedel som t ex elrullstolar. Hur länge åtgärden förväntas ha effekt för 

individen påverkar också storleken på patientnyttan. Varaktigheten är ofta lång 

inom den verksamhet som bedrivs inom habilitering, även om barn och 

ungdomar i utveckling ibland upplevs växa ur sina hjälpmedel fort. De tillfällen 

när brukaren har nytta av åtgärden kan däremot vara få. Det blev svårt för 

förskrivarna att bedöma detta i en gemensam bedömningspunkt och skalorna för 

varaktighet och frekvens kom därför att delas upp.  

 

Definitionerna av skalstegen för varaktighet och frekvens måste anpassas till, 

och beslutas inom, den verksamhet där beslutsstödet ska användas. Efter att ha 

prövat olika tidsbestämda mått där t ex mycket stor varaktighet innebar mer än 5 

år till livslång effekt av åtgärd, kopplades varaktighet så småningom istället till 

hur länge individens behov av åtgärden kvarstår. Den typen av mått kan 

förmodligen användas inom många olika typer av verksamhet. När det gäller 

frekvens är måtten för hur ofta brukaren förväntas ha nytta av åtgärden 

anpassade till måtten vid bedömning av svårighetsgrad som anger hur ofta 

problemet uppstår (Figur 14). 
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Förväntad varaktighet av effekt Förväntad frekvens av effekt 

Mycket 
stor 

Åtgärden förväntas ha effekt 
så länge behovet kvarstår 

Mycket 
stor 

Personen förväntas ha nytta av 
åtgärden konstant eller dagligen 

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

Stor Personen förväntas ha nytta av 
åtgärden flera gånger i veckan 

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

Måttlig Personen förväntas ha nytta av 
åtgärden någon gång per vecka 
eller några gånger per månad 

Liten Åtgärden förväntas ha effekt 
endast en kort tid av den tid  
behovet kvarstår. 

Liten Personen förväntas ha nytta av 
åtgärden någon eller några 
gånger per år 

Figur 14. Bedömningsskalor för varaktighet och frekvens av  
effekt av åtgärd. 

 

 

5.4.6 Sammanvägd förväntad effekt av åtgärd 

För att få en samlad bild av vilken sannolik effekt åtgärden kommer att ha på det 

aktuella problemet ska de olika bedömningspunkterna vägas samman. Punkterna 

har lite olika värde och måste vägas mot varandra på följande sätt om de skiljer 

sig mycket åt: 

 Om åtgärden vanligen har mycket stor/stor effekt men personens funktioner 

och/eller tillgången till underlättande omgivning är liten/måttlig bör den 

sammanvägda effekten bli lägre. 

 Om åtgärden vanligen har måttlig/liten effekt finns anledning till viss 

återhållsamhet vid den sammanvägda effekten av åtgärd även om personens 

funktioner talar för mycket stor/stor effekt. 

 Om åtgärden endast i liten/måttlig grad kan utföras utan risk för skada talar 

detta också för återhållsamhet vid den sammanvägda bedömningen. 

 Om varaktighet och frekvens av effekt skiljer sig åt bör frekvensen ges större 

betydelse.  

 Om personens funktioner och tillgången till underlättande omgivning är 

liten/låg kan den sammanvägda effekten av åtgärd aldrig bli stor eller mycket 

stor även om varaktighet/frekvens är stor/mycket stor. 

 

5.4.7 Sammanvägd förväntad patientnytta 

Om en brukare har ett problem med stor svårighetsgrad (ett stort ohälsogap) 

finns mycket hälsa att vinna vid effektiv åtgärd. Om problemet däremot bedöms 

ha liten svårighetsgrad kan patientnyttan som går att vinna inte anses stor även 

om åtgärden är effektiv. För att få fram den sammanvägda patientnyttan i 

beslutsstödet måste den effekt brukaren har av den aktuella åtgärden sättas i 

relation till hur svårt hans/hennes problem är. I manualen innebär 

sammanvägningen mycket text för förskrivarna att ta ställning till. 
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För att underlätta utarbetades därför en tvådimensionell matris. Där kan 

förskrivarna använda måttet de fick vid sammanvägd svårighetsgrad i ena axeln 

och sedan följa den tills de kommer till den bedömda graden för sammanvägd 

effekt av åtgärd på den andra axeln. Den ruta där skalorna möts anger den 

sammanvägda patientnyttan15. (Figur 15). 

 

 
 
 
Sammanvägd 
svårighetsgrad 

Sammanvägd förväntad effekt av åtgärd  

Mycket stor Stor 
 

Måttlig Liten Ingen 

Mycket stor Mörkgrön Mörkgrön Stor Gul Ingen 

Stor Mörkgrön Grön Gul Liten Ingen 

Måttlig Grön Gul Gul Liten Ingen 

Liten Gul Gul Liten Liten Ingen 

 

Mycket stor patientnytta  
Åtgärden ger mycket stor/stor förväntad effekt vid mycket 
storsvårighetsgrad.  
Åtgärden ger mycket stor förväntad effekt vid stor svårighetsgrad 

 
Mörkgrön 

Stor patientnytta  
Åtgärden ger måttlig förväntad effekt vid mycket stor svårighetsgrad.  
Åtgärden ger stor förväntad effekt vid stor svårighetsgrad  
Åtgärden ger mycket stor förväntad effekt vid måttlig svårighetsgrad 

Grön 

Måttlig patientnytta  
Åtgärden ger liten förväntad effekt vid mycket stor svårighetsgrad.  
Åtgärden ger måttlig förväntad effekt vid stor/måttlig svårighetsgrad 
Åtgärden ger stor förväntad effekt måttlig/liten svårighetsgrad. 
Åtgärden ger mycket stor förväntad effekt vid liten svårighetsgrad 

Gul 

Liten patientnytta  
Åtgärden ger liten förväntad effekt vid stor/måttlig/liten svårighetsgrad.  
Åtgärden ger måttlig förväntad effekt vid liten svårighetsgrad 

Röd 

Ingen patientnytta  
Åtgärden ger ingen eller obetydlig förväntad effekt trots identifierat 
problem med ohälsa - aktivitetsbegränsning/delaktighetsinskränkning  

Röd 

Figur 15. Matris för sammanvägd förväntad patientnytta i relation 
till svårighetsgrad. 

 

 

                                           
15 I original har matrisen de färger som här i rapporten anges med ord. 
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5.5 Bedömning av kostnadseffektivitet 
 

Sista bedömningspunkten innan den sammanvägda prioriteringen görs gäller 

kostnadseffektivitet (figur 16). 

 
 Mycket 

stor/ 
Mycket 
hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen/ 
Okänd 
 

Kostnads- 
effektivitet 

Kostnadseffektivitet      

Figur 16. Bedömning av kostnadseffektivitet.  

 

 

Det finns idag ingen nationellt accepterad skala för vad som är låg, måttlig, hög 

eller mycket hög kostnad när det gäller förskrivning av hjälpmedel, likväl som 

det inte finns några allmänt accepterade gränser för vad som är hög och låg 

kostnadseffektvitet för andra vårdåtgärder. Sett enbart till kostnad kan kostnaden 

för hjälpmedel jämfört med många andra vårdåtgärder förefalla låg. 

Förskrivarna var ovana att tänka på den aktuella åtgärden ur ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv, och för att underlätta deras bedömning 

utarbetades även här en matris. För att det skulle vara möjligt blev 

styrgruppen/förvaltningsledningen tvingade att ta ställning till vilka summor 

som skulle betraktas som mycket hög kostnad, hög kostnad o s v när det gäller 

hjälpmedelsförskrivning i förvaltningen. I matrisen redovisas öppet 

förvaltningens syn på kostnader och kostnadseffektivitet, vilket är i enlighet med 

riksdagens ståndpunkt för öppna prioriteringar. Matrisen visades för den grupp 

politiker som arbetade med policyn för hjälpmedelsförskrivning, vilka 

tyckte ”det ser bra ut; verkar rimligt” men den är inte beslutad på politisk nivå 

utan enbart i förvaltningsledningen. 

 

I matrisen finns två variabler; Kostnad i kronor där en uppskattning av 

kostnaderna för hjälpmedlet, behov av anpassning etc. ska ingå, samt 

Sammanvägd förväntad patientnytta. Tillvägagångssättet är detsamma som för 

övriga matriser, d v s kostnadseffektiviteten hamnar på den grad där de båda 

skalorna möts (Figur 17). 
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Sammanvägd 
förväntad  
patientnytta 

Kostnad i kronor  
I kostnaden ingår en uppskattning av kostnaderna för hjälpmedlet, tillbehör, 
behov av anpassning, inträning etc 
<1500 1501-

5000 
5001-
10000 

10001-
20000 

20001–
40000 

40001-
60000 

60001-
80000 

>80000 

Mycket stor Mörk-
grön 

Mörk- 
grön 

Mörk- 
grön 

Mörk- 
grön 

Grön Grön Gul Gul 

Stor Mörk- 
grön 

Mörk- 
grön 

Grön Grön Grön Gul Gul Röd 

Måttlig Grön Grön Grön Gul Gul Gul Röd Röd 

Liten Gul Gul Gul Röd Röd Röd Röd Röd 

Ingen Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd 

 
 

Mycket hög kostnadseffektivitet det vill säga låg kostnad per 
hälsovinst/nytta för personen 

Mörkgrön 

Hög kostnadseffektivitet det vill säga en måttlig kostnad per hälsovinst/ 
nytta för personen 

Grön 

Måttlig kostnadseffektivitet det vill säga en hög kostnad per hälsovinst/ 
nytta för personen 

Gul 

Låg kostnadseffektivitet det vill säga en mycket hög kostnad per hälsovinst/ 
nytta för personen 

Röd 

Ingen Åtgärden saknar hälsovinst/nytta för personen Röd 

Figur 17. Matris för vägledning kring kostnadseffektivitet. 

 

 

Kostnadseffektivitet ska bedömas utifrån det eventuella mervärde en åtgärd ger 

jämfört med ett alternativ, vilket i samband med hjälpmedelsförskrivning kan 

vara ett alternativt hjälpmedel eller en annan typ av åtgärd, t ex träning. I de 

specifika anvisningarna för när beslutsstödet ska användas i Uppsala län finns 

två punkter där detta berörs: 

 När det inom det ordinarie sortimentet finns olika alternativ till lösning som 

skiljer sig åt i pris och man önskar förskriva den dyrare produkten framför den 

billigare. 

 Vid osäkerhet hos förskrivaren om tänkt/önskad åtgärd är relevant, t ex vid 

förfrågan från brukare/patient; vid val mellan produkter eller vid val mellan 

produkt och annan insats/åtgärd. 

 

 

5.6. Prioriteringsgrad 
 

Prioriteringsgraden ska bestämmas utifrån den sammantagna bilden av alla 

bedömningspunkter och anges på skalan 1 till 10, där 1 står för högst prioritet 

och 10 för lägst prioritet. 
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För att visuellt underlätta sammanvägningen har bedömningsformuläret 

konstruerats så att rutorna för de högsta prioriteringsgraderna, 1, 2 och en del 

av 3, finns under skalan för mycket stor/mycket hög, resten av 3 samt 4 och 5 

ligger under stor/hög o s v (se bedömningsformulär i Bilaga 1). Förskrivarna får 

också vägledning i hur de olika bedömningspunkterna förhåller sig till varandra. 

En sådan princip är att svårighetsgraden tillmäts stor betydelse för 

prioriteringsgraden; låga värden på sammanvägd svårighetsgrad talar för en 

lägre prioriteringsgrad trots effektiv åtgärd; högre svårighetsgrad med effektiv 

åtgärd talar för högre prioriteringsgrad medan lägre svårighetsgrad med 

mindre effektiv åtgärd talar för en lägre prioriteringsgrad. Om 

svårighetsgraden är stor så kan även åtgärder med lägre kostnadseffektivitet 

ges en högre prioritet. 

 

Även relationen mellan patientnytta och kostnadseffektivitet omfattas av 

principer, där åtgärd med större nytta för individen i förhållande till kostnaden 

talar för en högre prioriteringsgrad medan åtgärder med mindre nytta för 

individen i förhållande till kostnader talar för en lägre prioriteringsgrad.  

 

För att ytterligare styra förskrivarna till att sätta mer likvärdiga och 

differentierade prioriteringsgrader finns direktiv i manualen om vilken högsta 

prioriteringsgrad det kan bli i förhållande till den svårighetsgrad som bedömts: 

 Tillstånd med liten svårighetsgrad kan högst ges prioritet 6 beroende på 

patientnytta och kostnadseffektivitet. 

 Tillstånd med måttlig svårighetsgrad kan högst ges prioritet 5 beroende på 

patientnytta och kostnadseffektivitet. 

 Tillstånd med stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 2 beroende på 

patientnytta och kostnadseffektivitet. 

 Tillstånd med mycket stor svårighetsgrad kan högst ges prioritet 1 beroende 

på patientnytta och kostnadseffektivitet. 

 

Svårighetsgraden är dock inte ensamt styrande, beroende på patientnytta och 

kostnadseffektivitet kan lägre prioriteringrader vara aktuella.  
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6. UPPFÖLJANDE ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Beslutsstödet har våren 2014 använts i Landstinget i Uppsala län i samband med 

hjälpmedelsförskrivning i drygt två och ett halvt år. Under den tiden har det 

kontinuerligt utvärderats och omarbetats. Initialt planerades att en 

interbedömarreliabilitetstest skulle göras när det använts en tid. 

Omarbetningarna av beslutsstödet har fördröjt detta och det färdiga beslutsstödet 

behöver vara etablerat under en längre tid innan ett sådant test är meningsfullt 

att genomföra.  

 

Här redovisas delar av resultatet från en uppföljande enkätundersökning som 

genomfördes under våren 2014. Den vände sig till brukare, förskrivare, 

konsulenter och tekniker på motsvarande sätt som vid den baslinjemätning som 

gjordes i inledningen av projektet. En fullständig resultatbearbetning finns inte 

att tillgå vid denna rapports färdigställande, men några preliminära jämförelser 

av förskrivarenkäterna har gjorts utifrån de frågeområden som berör 

beslutsstödet. I den uppföljande enkäten ställdes också frågor till de olika 

personalgrupperna (förskrivare och konsulenter/tekniker) om vilken nytta de 

haft av beslutsstödet respektive policyn för hjälpmedelsförskrivning. Även dessa 

resultat redovisas. Vid den första enkätundersökningen tillfrågades 121 

förskrivare och svarsfrekvensen var 66 procent. Vid den uppföljande 

undersökningen var motsvarande siffror 131 förskrivare och svarsfrekvensen 61 

procent. Vid båda undersökningstillfällena tillfrågades 26 konsulenter/tekniker. 

Vid baslinjemätningen var svarsfrekvensen 88 procent och vid uppföljningen 

var den 69 procent. Frågorna var ställda i en sjugradig skala med gradering 

gällande i vad grad respondenten instämde eller ej från 7 ‒ i mycket stor 

utsträckning till 1 ‒ inte alls. Dessutom fanns svarsalternativet ej aktuellt.  

 

 

6.1. Säkerhet vid bedömning, effekt/nytta och kostnadsmedvetenhet 
 

Vid baslinjemätningen var förskrivarna mindre säkra när det gällde hur högt 

prioriterad en hjälpmedelsinsats ska vara samt om deras prioriteringar ledde till 

att brukarna med störst behov i första hand får sina behov tillgodosedda, i 

förhållande till övriga frågor som berörde hur säkra de kände sig i olika 

bedömningssituationer i samband med hjälpmedelsförskrivning. I den 

uppföljande undersökningen hade förskrivarnas säkerhet ökat inom alla frågor 

(Figur 18). 

 

Innan beslutsstödet introducerades diskuterades inte prioriteringsfrågor i 

samband med hjälpmedelsförskrivning och förskrivarna behövde inte ta 

ställning på det sätt som de tvingas till när de använder beslutsstödet. 
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Resultaten tyder på att beslutsstödet har haft effekt när det gäller förskrivarnas 

ökade säkerhet i prioriteringsfrågor. 
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2011 2014

 
Figur 18. Jämförelse av procentuell andel förskrivare som svarat att de i mycket stor 
till i ganska stor utsträckning (svarsalternativ 7-5) känner säkerhet i bedömningen i 
olika situationer i samband med hjälpmedelsförskrivning. 

 

 

Vid baslinjemätningen visade svaren att förskrivarna tog hänsyn till brukarens 

behov och nyttan av hjälpmedel i större utsträckning än till kostnaderna, vilket 

också gavs uttryck för i en kommentar: 

 
”Förskriver jag ett hjälpmedel finns det oftast ett behov som inte kan värderas i 

pengar tycker jag.” 

 

I den uppföljande undersökningen var det en något mindre andel av förskrivarna 

som uppgav att de tog hänsyn till hur svårt individens tillstånd är och den 

förväntade nyttan med hjälpmedlet, samtidigt som en större andel av 

förskrivarna svarade att de tog hänsyn till kostnader och kostnadseffektivitet. 

Framför allt visade sig skillnaderna i svaren om hänsyn till hjälpmedlets pris, 

vilket är en del av vad förskrivarna måste ta ställning till när de ska bedöma 

kostnadseffektiviteten med hjälp av beslutsstödet. Svaren tyder på att 

beslutsstödet bidragit till att öka förskrivarnas kostnadsmedvetenhet vilket var 

ett av målen i projektet. (Figur 19). 



48 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

hur svårt individens

tillstånd är?

den förväntade nyttan

med hjälpmedlet?

hjälpmedlets pris? kostnader för service? den förväntade nyttan i

förhållande till

kostnaden?

I vilken utsträckning tar du i samband med hjälpmedlesförskrivning hänsyn till

2011 2014

 
Figur 19. Jämförelse av procentuell andel förskrivare som svarat att de i mycket stor 
till i ganska stor utsträckning (svarsalternativ 7-5) tar hänsyn till frågor som berör 
patientnytta och kostnadseffektivitet 

 

 

Vid tiden för den uppföljande enkätundersökningen hade Landstingets policy för 

hjälpmedelsförskrivning funnits i cirka sex månader. Beslutsstödet hade i olika 

former använts under drygt två år, varav större delen hade varit under 

beslutsstödets utvecklingsfas. Det ansågs ändå värdefullt att undersöka i vilken 

utsträckning förskrivare och konsulenter/tekniker upplevde att de hade haft nytta 

av de olika dokumenten i sitt arbete. Förskrivarna uppgav i högre utsträckning 

(61 procent) än konsulenter/tekniker (55 procent) att de haft nytta av såväl 

policyn som beslutsstödet. Med tanke på att konsulenter och tekniker i väldigt 

liten utsträckning aktivt använt beslutsstödet i förskrivningsprocessen är det 

positivt att konstatera att mer än 40 procent av dem svarat att de har haft nytta 

av det i sitt arbete. (Figur 20).  

 

I förskrivarenkäten uttrycktes positiva kommentarer om såväl policyn ”Vi var 

först att förskriva kommunikationsappar och lärplattor, smartphones i landet, 

tack vare Uppsalas landstingspolicy. Ser på konferenser att vi ligger i framkant 

vad gäller kommunikationshjälpmedel och förskrivningar” som om 

beslutsstödet ”Beslutsstöd tar tid men är bra.” 
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Figur 20. Jämförelse av procentuell andel förskrivare och konsulenter/tekniker som 
svarat att de i mycket stor till i viss utsträckning (svarsalternativ 7 – 4) har haft nytta 
av Landstingets policy för hjälpmedelsförskrivning och Beslutsstöd för prioriteringar 
på individnivå. 
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7. REFLEKTIONER  
 

Då riksdagen 1997 beslutade att resursfördelning inom svensk hälso- och 

sjukvård ska vara behovsbaserad, underströk politikerna att varje fall är unikt 

och måste bedömas utifrån den enskilda patientens behov. Samtidigt 

poängterades att även prioriteringar av enskilda individer måste vägledas av 

genomtänkta etiska grundprinciper, d v s den etiska plattformen 

(Socialdepartementet 1996/97). Uppföljningar av riksdagens riktlinjer har 

tidigare visat att den etiska plattformen i sina huvuddrag är känd i vården men 

inte desto mindre uppfattas som svår att tolka och därmed svår att omsätta i 

praktiken – hur ska detta med störst behov egentligen förstås? 

(Prioriteringscentrum 2007, Riksrevisionen 2004). Det beslutsstöd som nu 

används inom hjälpmedelsområdet i Uppsala län är ett exempel på hur en 

förvaltning försöker skapa bättre förutsättningar för att den etiska plattformen 

kan ges en mer självklar roll i prioriteringar även på individnivå.  

 

I mötet med individer i vården måste olika professioner ha med sig både en 

generell kunskap om vad åtgärder i allmänhet kan förväntas ha för effekt på 

olika sjukdomar och funktionshinder och en specifik kunskap och förmåga att 

göra individuella bedömningar. Även då kunskapen om en åtgärds effekt på 

gruppnivå är stabil (åtgärden ger så gott som alltid god eller dålig effekt) så kan 

den enskilda individen avvika från detta. Det blir ännu svårare att bedöma en 

åtgärds lämplighet på individnivå om effekten på gruppnivå är helt okänd. En 

okänd effekt behöver inte betyda en låg effekt, det kan helt enkelt betyda att 

hjälpmedlet ännu inte är beprövat. Att det alltid finns en osäkerhet på 

individnivå är inbyggt i vårdens villkor och något vårdens olika aktörer har att 

hantera varje dag. Att göra grunderna för dessa beslut transparanta blir därmed 

viktigt. 

 

Utvecklingen av beslutsstödet har engagerat många medarbetare och medfört ett 

ökat intresse för prioriteringsfrågor, även hos politiker i landstinget. Även 

prioriteringar i andra sammanhang än vid hjälpmedelsförskrivning har 

diskuterats. Ett sådant exempel är Tolkcentralen, där personalen utarbetat en 

prioriteringsordning vid tolkbrist med den etiska plattformen som grund. 

Vägledningen har förankrats i berörda brukarorganisationer och har väckt 

intresse i tolkchefernas förening och hos andra tolkcentraler i landet (Hälsa och 

habilitering 2014).  

 

Att utveckla och införa ett beslutsstöd som rör prioriteringar har inneburit ett 

omfattande arbete. Det har handlat om teknikaliteter; hur omarbeta riksdagens 

riktlinjer för prioriteringar i mer konkreta bedömningsvariabler och dessutom 

gradera dessa? Den nationella modellen för öppna prioriteringar har här utgjort 

ett viktigt redskap att utgå ifrån. 
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Att införa behovsbaserade prioriteringar i en verksamhet innebär dock mycket 

mer än att ta fram ett bedömningsformulär. Det handlar om att skapa förståelse 

och gemensam acceptans för tydliga grunder för prioriteringar, men också att 

hitta vägar för implementering av delvis nya tankesätt. 

 

Nedan diskuteras såväl överväganden kring beslutsstödets utformning som vad 

som bidragit till att implementeringen möjliggjorts. 

 

 

7.1 Att förenkla det komplicerade – en svår ekvation 
 

Trots vår strävan att ta fram ett enkelt beslutsstöd som är lätt att förstå är det 

beslutsstöd som presenterats i rapporten knappast något man sätter i händerna på 

en förskrivare utan en introduktion. Bedömningar av det här slaget är alltid 

mångfacetterade och påverkas i hög grad av värderingar, vilket blir mer och mer 

tydligt ju mer man öppet diskuterar t ex svårighetsgrad av ett hälsoproblem. Ju 

mer förskrivare tvingats ta ställning till aspekter de tidigare inte på ett så tydligt 

sätt beaktat, så har bedömningarna upplevts mindre självklara och de har behövt 

ytterligare stöd för att tolka riksdagens riktlinjer. För att tydliggöra grunderna 

för förskrivarnas bedömningar har de själva förordat fler bedömningspunkter. 

Ambitionen att styra förskrivarna i enlighet med den etiska plattformen har 

också bidragit till mängden bedömningspunkter. Att vara tydlig med grunderna 

för prioritering och samtidigt skapa ett enkelt bedömningsinstrument tycks vara 

en svår ekvation. Vi tror att tolkningssvårigheter är en ofrånkomlig övergångsfas 

som ledningen för ett prioriteringsarbete får arbeta med tills alla blir mer vana 

att tänka på ett nytt sätt.  

 

Under utvecklingen av beslutsstödet har olika typer av ställningstaganden gjorts, 

formuleringar prövats och omprövats. Denna utveckling behöver fortsätta och 

beslutsstödet måste ses som ett levande redskap med ständig 

förbättringspotential. Strategin har varit pragmatisk och beslutsstödet har 

prövats i praktiken även om vissa bedömningspunkter känts mer ”ofärdiga” än 

andra. Det har dock hela tiden varit viktigt att motivera varför beslutsstödet ser 

ut som det gör och vilka motiv som har funnits också för att exkludera vissa 

bedömningar. En aspekt som efterfrågats men som sedan inte finns med i 

beslutsstödet gäller akuthetsgrad. Förskrivarna beskrev situationer där de 

upplevde att lägre behov som beskrevs som akuta (t ex inför patientens 

utskrivning från sjukhus) gavs företräde och hotade tränga undan större behov. 

Vi upplever att akuthetsgrad ofta associeras till ett stort vårdbehov vilket dock 

inte behöver vara fallet. Det centrala i en prioritering är hur stort vårdbehovet är 

och hur kostnadseffektiv åtgärden är och projektledningen valde därför att inte 

sätta fokus på akuthetsgrad som en bedömningspunkt i beslutsstödet. 
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Andra bedömningspunkter behöver fortsätta diskuteras. Det gäller t ex vilken 

betydelse omgivningsfaktorer ska ha för bedömningen av såväl svårighetsgrad 

som patientnytta. I vad mån ska hänsyn tas till om brukaren har tillgång till hjälp 

eller inte? Inom flera professioner inom hälso- och sjukvård värderas patienters 

och brukares självständighet högt, och den individ som inte kan vara 

självständig anses ha stor ohälsa. Varken i hälso- och sjukvårdslagen eller i 

riksdagens riktlinjer för prioriteringar nämns dock självständighet som ett mål 

för hälso- och sjukvårdsinsatser. Individer med funktionsnedsättning kan i allra 

högsta grad uppleva hälsa trots att de aldrig kan fungera helt självständigt. Att 

sätta upp självständighet som ett mål för hjälpmedelsförskrivningar kan också 

aktualisera i vad grad dubbelförskrivningar är rimliga. Hur ska man t ex se på 

situationen då familjen vars barn har två hjälpmedel av samma sort förskrivna, 

ett i skolan och ett i hemmet, önskar ytterligare ett av samma sort i hemmet på 

grund av att de inte vill möblera på ett sådant sätt som gör det möjligt att flytta 

hjälpmedlet mellan olika rum? Finns det i så fall överhuvudtaget en gräns för 

hur många hjälpmedel en individ kan behöva? Frågan om självständighet som 

en del av ett hälsoproblem är ytterst en politisk fråga som är långt ifrån utredd. 

 

En annan fråga med politiska förtecken är hur människovärdesprincipen ska 

tolkas då beslutsstödet tillämpas. Brukaren ska ta ställning till hur stort 

problemet som hjälpmedlet är tänkt att avhjälpa är, relaterat till den egna ”totala 

livssituationen” 16. Människovärdesprincipen sätter dock gränser för vad som får 

tas hänsyn till som grund för en prioritering. Funktioner i samhället är en sådan 

gräns, där ansvarsförhållande som att vara förälder eller ha ett visst yrke inte får 

utgöra grund varken för positiv eller negativ särbehandling. Samtidigt kan ju 

sådana förhållanden påverka hur svåra konsekvenser en sjukdom eller skada får 

för en individ och därför säga något om behovets storlek (Broqvist m fl 2011). 

Här räcker det inte med lokala diskussioner i ett landsting. Socialstyrelsen har 

föreslagit regeringen att ta ett initiativ för att klargöra den här typen av 

tolkningsproblem i den etiska plattformen, men i skrivandets stund finns inget 

sådant aktuellt uppdrag (Socialstyrelsen 2007). 

 

När det gäller kostnadseffektivitetsprincipen finns en tydlighet från riksdagen 

hur principen ska tillämpas på individnivå, nämligen i jämförelse av metoder för 

behandling av samma ”sjukdom.” Anvisningarna när beslutsstödet ska användas 

i Uppsala är sådana att det aldrig rör sig om prioriteringar direkt mellan olika 

individer. Ytterst blir det ändå en jämförelse med andra individer eftersom 

prioriteringsgraden anger vart på skalan av hjälpmedelsbehov som individen 

befinner sig. Vad som däremot är oklart här, liksom i alla typer av prioriteringar 

i Sverige, är i vad mån hänsyn får tas till samhällsnyttan. 

                                           
16 Ett alternativ som diskuterats är att istället använda den skala som används i mätinstrumentet Euroqol, EQ-5D, 

ett instrument för att mäta hälsa och livskvalitet. Där värderas hälsan i en skala från sämsta till bästa tänkbara 

hälsa. 
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Intervjuerna i Uppsala tyder på att förskrivarna i viss mån väger in 

samhällsnyttan i sin bedömning, vilket riksdagens riktlinjer egentligen inte ger 

utrymme för ” Det kan ju vara kostnadseffektivt [för samhället] om patienten 

kan börja jobba eller plugga igen.” Regeringen har dock till myndigheter som 

har att hantera prioriteringar, som t ex Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsnämnden (TLV) signalerat ett bredare synsätt än att bara ta 

hänsyn till patientnyttan. Så länge som det inte finns ett helt entydigt direktiv 

från staten intar dock de flesta en mer restriktiv hållning kring att väga in 

samhällsnytta i kostnadseffektivitet, vilket också är fallet i Uppsala. 

 

 

7.2 Framgångsfaktorer och hinder 
 

Samarbetet med Prioriteringscentrum och den sakkunskap och vägledning de 

har bidragit med har enligt projektledningen varit den absolut viktigaste 

förutsättningen för att det beslutsstöd som idag används i Uppsala kan sägas ha 

sin grund i riksdagens riktlinjer för prioriteringar och den etiska plattformen. För 

förvaltningen har arbetet med att utveckla och implementera beslutsstödet varit 

mycket omfattande och resurskrävande och det är många faktorer som har 

bidragit till att det har lyckats. En grundförutsättning har varit 

förvaltningsledningens stöd och att verksamheterna bidragit med personella 

resurser för att kunna genomföra arbetet. En annan att medarbetarna har varit 

delaktiga och att de haft möjlighet att påverka utvecklingen av beslutsstödet. 

Ytterligare en viktig förutsättning var att det fanns en projektledare som kunde 

engagera sig i arbetet på heltid. Det möjliggjorde att förskrivarna kunde erbjudas 

metodstöd i många olika former efter att beslutsstödet introducerats och att 

uppföljning av följsamheten till beslutsstödet kunde göras fortlöpande. 

 

Genom ledningens försorg fick projektet legitimitet genom att bli ett tydligt 

formulerat uppdrag i vårdavtalet. Det krävde återrapportering till landstingets 

ledningskontor, vilket gjorde arbetet mer synligt för politiker och tjänstemän i 

landstingsledningen. Att arbetet bedrevs i samarbete med Prioriteringscentrum 

ökade politikernas intresse. Det politiska beslut som samtidigt fattades kring 

införande av Friare val förstärkte ytterligare behovet av en policy och en sådan 

kom att utarbetas parallellt med beslutsstödet. 

 

Införandet av beslutsstödet har inte alltid uppfattats som positivt av förskrivarna. 

Åtminstone inledningsvis uppfattades det mer som en administrativ pålaga. 

Vissa har uppfattat det som negativt att styras i sina prioriteringar. Att mer 

tydligt behöva avgränsa sina förskrivningar kan upplevas som svårt i mötet med 

patienter och brukare. Att tillämpa beslutsstödet har delvis inneburet att en 

attitydförändring måste ske där ett ansvar för helheten blir tydligare; den 

enskilda patientens behov måste beaktas men samtidigt ställas i relation till hela 
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det uppdrag som förvaltningen Hälsa och habilitering har. Att styra om en skuta, 

som en medarbetare uttryckte det, måste tillåtas ta tid. 

 

 

7.3 Fortsatt utveckling lokalt och nationellt  
 

Prioriteringsfrågor är svåra och även om det finns ett beslutsstöd till hjälp 

behöver värderingsfrågor öppet diskuteras för att möjliggöra en ökad samsyn. 

Utvecklingsarbetet har blottlagt att det finns en ovana i organisationen att öppet 

föra denna typ av prioriteringsdiskussioner. Beslutsstödet har varit ett sätt att 

medvetandegöra förskrivarna om vilket hälsospektra som ryms inom 

hjälpmedelsområdet och att det finns behov av att sätta gränser för hur generösa 

bedömningar som kan göras. Dilemmat i vården är oftast inte att hälso- och 

sjukvårdspersonal är för restriktiva, utan snarare att de alltid önskar tillgodose 

även det som relativt sett kan betraktas som små vårdbehov. Detta blev också 

tydligt i Uppsala. I början när beslutsstödet infördes bedömde förskrivarna att de 

flesta av brukarnas problem hade hög svårighetgrad, att de hjälpmedel som 

föreslogs skulle göra stor nytta och därmed skulle ges hög prioritet. 75 procent 

av de bedömningar som samlades in hade en prioriteringsgrad mellan 1 och 3 

medan prioriteringsgrader över 8, det vill säga gränsen för när ett hjälpmedel 

inte kunde förskrivas, inte alls förekom. Viljan att differentiera t ex 

svårighetgrader var låg och åtgärder, utöver beslutsstödet, för att bygga upp en 

ökad trygghet för att kunna avgöra gränsfallen efterfrågades. I tider av god 

resurstillgång är detta ett litet problem medan ett sådant synsätt vid en stor 

resursbrist äventyrar principen om att de med störst behov ska tilldelas mer 

resurser. För förskrivare (och andra intresserade) planeras att i seminarieform 

diskutera olika värderingsfrågor som ingår i beslutsstödet, t ex svårighetsgrad. 

Ju mer beslutsstödet används och diskuteras i verksamheten desto mer förankrat 

blir det hos varje förskrivare som använder det. På längre sikt bör 

prioriteringsprinciperna bli en naturlig del av hur förskrivare tänker i varje 

bedömningssituation, även om beslutsstödsformuläret inte alltid fylls i. 

 

För att ytterligare säkerställa jämlik vård har det inom förvaltningen Hälsa och 

habilitering bildats en grupp på chefsnivå för att säkerställa att bedömningar av 

oklara ärenden inom de olika enheterna för hjälpmedel bedöms på likartat sätt. 

Det är också ett sätt att hålla ledningens kunskap om riksdagens riktlinjer för 

prioriteringar och den etiska plattformen vid liv. En framtida utveckling av 

beslutsstödet i form av en exempelsamling antas också kunna bidra till mer 

likriktade bedömningar för likartade behov. 
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Vad gäller såväl transparansen som användarvänligheten planeras att 

bedömningsformuläret ska göras tillgängligt direkt i den elektroniska 

patientjournalen.  

 

Nationellt fortsätter utvecklingen på Prioriteringscentrum av ett beslutsstöd på 

individnivå, som ska vara möjligt att tillämpa i olika typer av verksamheter och i 

olika prioriteringssituationer. Ambitionen är att skapa ett bedömningsformulär 

med de mest basala bedömningarna men som ändå innebär att behovs-

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen beaktas. Till det 

kommer fördjupande bedömningsfaktorer att kunna adderas för de verksamheter 

som önskar fördjupa bedömningen. Erfarenheterna från Uppsala är ovärderliga i 

arbetet mot mer transparanta prioriteringar i Sverige.  
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Bilaga 1 

 
Problem som ska åtgärdas:    Datum: 
Aktuell åtgärd:    Förskrivare:  
Mål med åtgärd: 
 

  Mycket 
stor/ 
Mycket 
hög 

Stor/ 
Hög 

Måttlig Liten/ 
Låg 

Ingen/ 
Okänd 
 

Svårighets- 
grad före 
åtgärd 

Personens upplevelse av 
problemet som ska 
åtgärdas 

     

Problemets 
svårighetsgrad i relation 
till andra hälsoproblem 

     

Framtida risk vid  
utebliven åtgärd 

     

Problemets varaktighet 
om åtgärden  
inte utförs 

     

Frekvens med vilken 
problemet uppstår 

     

Sammanvägd 
svårighetsgrad  

     

Patientnytta 
av åtgärd 

Åtgärdens effekt på 
gruppnivå 

     

Åtgärdens effekt på 
identifierade risker 

     

Åtgärdens effekt i relation 
till personens fysiska och 
psykiska funktioner 

     

Åtgärdens effekt i relation 
till omgivningsfaktorer 

     

Åtgärden kan utföras utan 
skaderisk 

     

Förväntad varaktighet av 
effekt 

     

Förväntad frekvens av 
effekt  

     

Sammanvägd förväntad 
effekt av åtgärd 

     

Sammanvägd 
förväntad patientnytta 

     

Kostnads- 
effektivitet 

 
Kostnadseffektivitet 

     

Markera med X den prioriteringsgrad som bäst motsvarar den sammantagna bilden av svårighetsgrad, 

förväntad patientnytta samt kostnadseffektivitet 
 

Prioriteringsgrad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                              HÖG       LÅG
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