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FÖRORD 
 
En fråga som har förblivit obesvarad alltsedan riksdagen beslutade om att 
komplettera hälso- och sjukvårdslagen med en bestämmelse om prioriteringar 
inom hälso- och sjukvård 1997 är varför det varit så svårt att engagera 
kommunerna. Varför har de inte känt sig berörda av riksdagens beslut? Är 
prioriteringar endast en fråga för den landstingsdrivna hälso- och sjukvården 
eller finns det hinder i vägen i den sociala lagstiftningen? 
 
Detta är ett område som PrioriteringsCentrum engagerat sig i under en lång tid. 
En av PrioriteringsCentrums viktigaste uppgifter är att följa och dokumentera 
olika prioriteringsprojekt och praktiskt utvecklingsarbete i syfte att utveckla 
riksdagens beslut och ge det mer konkreta former. De arbeten som gjorts både 
med stöd av PrioriteringsCentrum och som på olika sätt följts därifrån har haft 
sin tyngdpunkt i den hälso- och sjukvård som landstingen bedriver. Hur en 
motsvarande arbetsprocess i kommunerna skulle kunna komma till stånd och bli 
ett stöd för systematiska och öppna prioriteringar är en fråga som återstår att 
besvara. 
 
Socialstyrelsen har sedan flera år regeringens uppdrag att utarbeta nationella 
riktlinjer för god vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar. Senare har 
styrelsen också fått i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för särskilda 
målgrupper av klienter och brukare inom socialtjänsten. Exempel på sådana 
riktlinjer är de som behandlar vård och omsorg om personer med 
demenssjukdom och de som rör psykosociala insatser för personer med 
schizofreni och stöd till anhöriga för dessa grupper. 
 
Socialstyrelsens riktlinjer syftar till att ge stöd för att de åtgärder och insatser 
som hälso- och sjukvården och socialtjänsten levererar ska vara 
kunskapsbaserade, effektivt utförda och vara byggda på systematiska och öppna 
beslut om prioriteringar. 
 
De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom finns sedan 
augusti 2009 i en preliminär version. Detta innebär att nationella riktlinjer med 
stöd för ledning och styrning för första gången inkluderar både hälso- och 
sjukvården som landstingen har det huvudsakliga ansvaret för och den sociala 
vården och omsorgen som är kommunernas ansvar.  
 
För Socialstyrelsen är detta ett pionjärarbete genom att de etiska principer som 
ligger till grund för prioriteringarna inom hälso- och sjukvården med de 
modifieringar som socialtjänstlagen kräver också tillämpas på delar av den vård 
och omsorg som kommunerna ansvarar för.  



 

För PrioriteringsCentrum är det en viktig pusselbit i arbetet att stödja en 
utveckling av metoder för prioritering inom den kommunala socialtjänsten. 
 
PrioriteringsCentrum har följt Socialstyrelsens arbete med att utforma 
riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och har dragit vissa 
slutsatser. En viktig sådan är att de principer som finns i Socialstyrelsens 
grundmodell och som hittills huvudsakligen använts för att göra prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården har kunnat anpassas till de verksamheter som 
kommunerna bedriver för personer med demenssjukdom. En annan är att 
kommunerna, för att kunna utforma arbetssätt för öppna och systematiska 
prioriteringar, måste få mycket stöd i den processen.  
 
Hur sådana systematiska och öppna beslut om prioriteringar kommer att 
utformas konkret i kommunerna och hur prioritering i samverkan mellan 
verksamheter bedriven med landstings- respektive kommunalt ansvar kan 
utformas är fortfarande en öppen fråga. Sådana processer måste följas och 
utvärderas under en längre tid. 
 
Studien är gjord av Karin Lund, knuten till PrioriteringsCentrum och med ett 
långvarigt intresse och engagemang för möjligheterna att få till stånd 
prioriteringsverksamhet i kommunernas vård och omsorg. 
 
 
Linköping mars 2010 
Per Carlsson 
Professor, 
Centrumchef PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
2009 finns sedan augusti 2009 i en preliminär version. De är ett pionjärarbete på 
så sätt att de innehåller stöd för styrning och ledning både för hälso- och 
sjukvårdsåtgärder och sociala omsorgsinsatser. Metoden som Socialstyrelsen har 
använt för sitt arbete bygger på den arbetsmodell för öppna vertikala 
prioriteringar som Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum har tagit initiativ 
till. Modellen utgår från de grunder och principer för prioriteringar som finns i 
Hälso- och sjukvårdslagen. I riktlinjearbetet för vård och omsorg vid 
demenssjukdom har vissa modifieringar gjorts som ansetts vara nödvändiga med 
hänsyn till Socialtjänstlagens grundprinciper. 
 
Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum har beslutat att studera processen och 
resultatet genom deltagande i de två arbetsgrupper som gjort rangordningen av 
insatser för demenssjuka och genom intervjuer med dem som deltagit i 
arbetsgrupperna. Den ena arbetsgruppen prövade och rangordnade de 
medicinska åtgärder som ingår i vården av demenssjuka och som landstingen 
huvudsakligen har ansvar för. Den andra arbetsgruppen ansvarade på 
motsvarande sätt för de sociala omvårdnadsinsatser som ingår i kommunernas 
ansvar.  
 
Syftet med studien har varit att få svar på ett antal frågor: 
• Fungerar den nationella modellen för vertikala prioriteringar som utarbetats 

för hälso- och sjukvården tillfredsställande även för den kommunala 
omvårdnaden som ges till demenssjuka? 

• Är socialtjänstlagen ett hinder för öppna prioriteringar? 
• Finns det skillnader i att resonera kring rangordning av insatser/åtgärder 

mellan huvudsakligen medicinskt och huvudsakligen socialt skolade 
företrädare? 

• Hur kan en samordnad prioritering mellan medicinska åtgärder och sociala 
insatser se ut? 

 
Rapporten är i princip indelad i två avsnitt. Det första som utgörs av kapitel 1 till 
3 är en bakgrund som beskriver landstingens och kommunernas arbete med 
prioriteringar inom vård och omsorg hittills, och redogör för den lagstiftning 
som styr hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete att göra 
prioriteringar. Det andra avsnittet som utgörs av kapitel 4 till 6 beskriver och 
analyserar den modell och det arbete som bedrivits av Socialstyrelsen för att ta 
fram de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Utgångspunkt har varit den intervjuundersökning och de observationer som 
gjorts under arbetets gång. 
 



II 

Genomgången i det första avsnittet och analysen i det andra avsnittet har lett 
fram till följande slutsatser:  
 
• Socialstyrelsens grundmodell för att ta fram riktlinjer med beslutsstöd för 

prioriteringar har visat sig fungera även för insatser inom den kommunala 
omsorgen. Det samordnade arbetet med att prioritera eller rangordna 
insatser vid demenssjukdom har huvudsakligen varit framgångsrikt.  

 
För att komma fram till den rangordningslista som nu finns i den preliminära 
versionen av riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, och som 
innehåller både medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser, användes 
Socialstyrelsens grundmodell för att ta fram riktlinjer med beslutsstöd för 
prioriteringar. På ett par punkter gjordes avvikelser. 
 
I intervjuerna med deltagarna i de båda arbetsgrupperna uttryckte de flesta stor 
entusiasm inför uppgiften och resultatet. Ingen från den kommunala sociala 
omsorgen har ansett att modellen varit olämplig eller att den sociala 
lagstiftningen skulle lägga hinder i vägen för att göra prioriteringar i den 
kommunala omvårdnaden.  
 
• En översyn av modellen för öppna vertikala prioriteringar bör också 

analysera hur den sociala omvårdnaden i kommunernas regi och en 
samordnad prioritering mellan kommun och landsting kan integreras i 
modellen.  

 
Erfarenheter, nu senast från utvärderingen av prioriteringsprocessen i landstinget 
i Västerbotten som PrioriteringsCentrum har genomfört, visar att den nationella 
modellen för vertikala prioriteringar inte fungerar tillfredsställande i alla sina 
delar. PrioriteringsCentrum har därför föreslagit att den bör ses över och 
vidareutvecklas. Även om modellen i stort fick godkänt i riktlinjearbetet för 
vård och omsorg för demenssjuka pekade flera av de intervjuade i de två 
prioriteringsgrupperna på att metoden inte heller här fungerade fullt ut. 
Dessutom har vissa anpassningar gjorts för att den också ska kunna användas 
med hänsyn tagen till socialtjänstlagen. Vid en översyn av modellen bör man 
därför analysera hur kommunernas arbete med vård och omsorg bättre kan fasas 
in i denna och dessutom klara gränsöverskridande prioriteringsprocesser mellan 
hälso- och sjukvård och social vård- och omsorg. 
 
• Ett fördjupat arbete bör initieras för att klarlägga socialtjänstlagens 

möjligheter och eventuella behov av förändring för att inom sina 
verksamheter kunna göra prioriteringar som bygger på en liknande etisk 
plattform som hälso- och sjukvårdslagens. 
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Socialtjänstlagen (SoL) har inte på samma sätt som hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) uttalade regler för prioriteringar, och i vissa avseenden ger 
bestämmelserna i SoL rättigheter till den enskilde som inte på samma sätt som 
enligt HSL kan prioriteras lågt eller helt väljas bort. 
 
Även om riktlinjearbetet vid demenssjukdom visade att grundmetoden för 
vertikal prioritering med vissa anpassningar kan användas också för 
omvårdnadsinsatser inom den kommunala vården och omsorgen råder det inte 
full enighet kring i vilken mån SoL:s bestämmelser ger möjligheter till 
prioriteringar och bortval på det sätt som HSL gör.  
 
• Fördjupade kunskaper om grunderna för prioritering inom vård och omsorg 

såväl metod som praktisk tillämpning krävs, framförallt i den kommunala 
socialtjänsten och äldreomsorgen, för att de nationella riktlinjer som rör 
vård och omsorg vid demenssjukdom ska få det förväntade resultatet. 

 
Kunskaperna om prioriteringar och den etiska plattformen är inte särskilt spridd, 
mindre i socialtjänsten än i hälso- och sjukvården. Det finns en kunskapsklyfta 
mellan företrädare för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Denna blev 
märkbar både i intervjuerna och i observationerna av arbetsgrupperna.  
 
För att kunna ta till sig, förstå och tillämpa riktlinjerna krävs en viss 
grundläggande kunskap av dem som kommer att använda dem, beslutsfattare av 
olika slag och verksamhetsföreträdare. Den viktigaste målgruppen är företrädare 
för den sociala omvårdnaden i kommunerna. Hur denna grundläggande kunskap 
ska förmedlas och av vem är ingen uppgift att ta ställning till i denna rapport, 
däremot att så sker.  
 
• Formerna och ansvaret för implementeringen av de nationella riktlinjerna 

för vård och omsorg vid demenssjukdom bör klarläggas.  
 
Implementeringen av de nationella riktlinjerna är givetvis en väsentlig del av 
arbetet för att resultatet ska bli framgångsrikt. Kommunerna är den viktigaste 
mottagaren av riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, eftersom 
både den absolut största delen av ansvaret för omhändertagandet och 
kostnaderna ligger där. De har också det största ansvaret för att riktlinjerna tas 
omhand och kommer till användning. 
 
Det stora antalet kommuner med sina olika karaktärer, inte minst när det gäller 
organisation, ekonomi, invånarantal och demografi, har olika förutsättningar att 
ta till sig och tillgodogöra sig nya initiativ, som nu demensriktlinjerna. Många 
kommuner, inte minst de små med ett svagt befolkningsunderlag, har inte heller 
en organisation med uppgift att ta emot och föra ut ny kunskap.  
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Under arbetet fördes fram att implementeringen borde vara en del av 
riktlinjearbetet och att Socialstyrelsen borde ha en plan och ett ansvar för detta. 
Än viktigare är emellertid att diskutera i vad mån och hur landstingens, 
regionernas och kommunernas egen intresseorganisation, Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), kan vara ett stöd. 
 
• Socialstyrelsen bör inför revidering av de nu utarbetade riktlinjerna rörande 

demenssjukdomar, men även vid uppläggning av annat riktlinjearbete med 
såväl medicinskt som omvårdnadsinnehåll, överväga både organisationen 
av, sammansättningen i och arbetsformerna för de grupper som ska göra den 
slutliga avvägningen av fakta och rangordning.  

 
De båda prioriteringsgrupperna fungerade var för sig mycket tillfredsställande. 
Alla fick komma till tals och ingen kände att hans eller hennes synpunkter inte 
togs tillvara. Grupperna fungerade dock olika, beroende på sammansättning, 
yrkeskultur och tidigare erfarenheter av systematiskt arbete. Flera deltagare i 
grupperna ansåg att gemensamma avstämningar borde ske både oftare och 
tidigare i processen, även om ingen direkt förordade gemensamt arbete från 
start. Båda grupperna ansåg dessutom att det saknades vissa kompetenser i den 
egna gruppen.  
 
• Introduktionen till prioriteringsgrupperna måste fördjupas. 
 
Introduktionen till arbetet i de två prioriteringsgrupperna som skulle rangordna 
de medicinska och sociala insatserna ansågs bristfällig av flera representanter i 
grupperna. Rangordningen är det sista steget i hela den process som 
Socialstyrelsen driver, och som slutligen leder fram till de nationella riktlinjerna. 
Resultatet av prioriteringsgruppernas arbete är kanske det viktigaste i hela 
riktlinjearbetet, det är det dokument som beslutsfattare på olika nivåer sist och 
slutligen grundar sina beslut om satsningar och/eller bortval på. För att förstå sin 
roll i hela processen och inte minst principerna för hur rangordningen ska göras 
måste introduktionen till prioriteringsgrupperna vara grundläggande och 
gedigen. Inte minst måste den metod som Socialstyrelsen använder för sitt 
riktlinjearbete noga presenteras och förklaras.  
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
finns sedan augusti 2009 i en preliminär version. (Socialstyrelsen 2009 a) Syftet 
med riktlinjearbetet är att ge nationella rekommendationer baserade på den 
kunskap som finns i nuläget i form av forskning och beprövad erfarenhet till 
stöd, ledning och styrning av den vård och omsorg som landsting, kommuner 
och vårdföretag bör erbjuda olika patientgrupper med kronisk sjukdom.  
 
Riktlinjerna är ett pionjärarbete på så sätt att de innehåller stöd för styrning och 
ledning både för hälso- och sjukvårdsåtgärder och sociala omsorgsinsatser. 
Modellen som Socialstyrelsen använder för sitt prioriteringsarbete utgår från de 
grunder och principer som finns i hälso- och sjukvårdslagen med de 
modifieringar som ansetts vara nödvändiga med hänsyn till socialtjänstlagens 
grundprinciper. 
 
Sedan 1997 finns bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Dessa ålägger 
sjukvårdshuvudmännen att utforma sin verksamhet på så sätt att de 
patienter/brukare som har de största behoven av vård ges företräde till vården. 
För att uppfylla lagens bestämmelser kan detta innebära att 
sjukvårdshuvudmännen i vissa fall tvingas göra bortval. En viktig förutsättning 
för att bestämmelserna ska anses uppfyllda är att de prioriteringar och 
ransoneringar som görs ska vara systematiska, öppna och tydliga.  
 
Kommunerna är också sjukvårdshuvudmän. Deras ansvar omfattar den hälso- 
och sjukvård som ges inom de särskilda boendeformerna både för äldre och för 
yngre med funktionshinder, och inom dagverksamheten för dessa grupper. 
Hemsjukvården är ett landstingsansvar. Genom avtal huvudmännen emellan kan 
också hemsjukvården inom ordinärt boende tas omhand av kommunerna, vilket 
numera cirka hälften av kommunerna gör. Sjukvårdsansvaret gäller dock inte 
läkarinsatser. För dessa är landstingen ansvariga.  
 
Regler för kommunernas vård och omsorg finns, förutom i hälso- och 
sjukvårdslagen, framförallt också i socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstlagen har 
inga direkt uttalade regler för prioriteringar. Däremot ska socialtjänsten på 
samma sätt som all annan kommunal verksamhet, inom de ramar som ges i den 
socialrättsliga lagstiftningen, bedrivas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Kontrollen av att verksamheten drivs på ett 
sådant sätt ska enligt 9 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) utövas av de 
kommunala revisorerna. (Socialstyrelsen 2009b) 
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Socialtjänstens insatser ska omfatta alla dem som av olika anledningar utsätts 
för ekonomiska eller sociala påfrestningar och skapa möjligheter att leva ett 
värdigt och självständigt liv. Alla som uppfyller lagens krav har en rätt att få 
sina behov tillgodosedda, alldeles oavsett behovets storlek eller svårighetsgrad. 
Lagen öppnar inte heller, på samma sätt som hälso- och sjukvårdslagen, för 
möjligheten att fatta sådana beslut så att vissa grupper eller verksamheter väljs 
framför annat som i vissa fall måste väljas bort.  
 
Prioriteringar har emellertid alltid gjorts i vården, både i landstingens hälso- och 
sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Inte minst ekonomiska 
restriktioner gör detta nödvändigt. Att vissa verksamheter, patient/brukargrupper 
eller enskilda patienter/brukare väljs eller väljs bort, medvetet eller omedvetet är 
också väl känt. Ofta har dock valen gjorts både outtalat och utan möjlighet till 
insyn. Idag ställer inte minst dessa patient/brukargrupper större krav på att 
diskussioner och beslut om prioriteringar ska vara synliga och begripliga. 
Besluten måste i högre grad vara öppna och uppfattas som rimliga och 
rättfärdiga. 
 
Studier, bland annat den uppföljning av riksdagens riktlinjer som gjorts av 
PrioriteringsCentrum (PrioriteringsCentrum 2007), visar att kunskapen i landets 
landsting och kommuner om riksdagens riktlinjer och principer för prioriteringar 
är begränsad och att tillämpningen har stora brister. Trots att riksdagsbeslutet 
om prioriteringar kan dateras redan år 1996/97 fanns det 2006 få exempel på 
landsting som faktiskt har utvecklat någon form av systematiskt arbete med 
prioriteringar. Det första exemplet – som initialt fick stor massmedial 
uppmärksamhet – är det arbete som under flera år bedrivits i Landstinget i 
Östergötland. Östergötland har sedermera fått flera efterföljare, inte minst under 
de allra senaste åren, där det arbete som gjorts i Västerbottens läns landsting 
ingående har avrapporterats (PrioriteringsCentrum 2009). 
 
Motsvarande utveckling saknas i stort inom kommunerna. Trots att också de är 
sjukvårdshuvudmän, med HSL som styrande lagstiftning, upplever de sig 
fortfarande i ringa utsträckning berörda av hälso- och sjukvårdens 
prioriteringsbestämmelser. Öppna och systematiska prioriteringar förekommer 
knappast. Delvis kan detta förklaras av att kommunerna har både HSL och SoL 
att följa, men också att SoL inte på ett uttalat sätt ålägger kommunerna att 
prioritera inom sin vård- och omsorgsverksamhet. Inte heller finns någon 
gemensam prioritering mellan sjukvårdshuvudmännen - kommunerna och 
landstingen (PrioriteringsCentrum 2007). 
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Staten har varit föregångare vad gäller att visa hur prioriteringar kan göras öppet 
och systematiskt. Genom Socialstyrelsen och Läkemedelsförmånsnämnden 
(numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har man utvecklat system 
för hur prioriteringar kan göras. Inte minst har en väsentlig utveckling skett 
genom Socialstyrelsens riktlinjearbete.  
 
Ett sådant arbete som nu har slutförts i en första fas är Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer med stöd för prioriteringar för vård och omsorg om personer 
med demenssjukdom. Uppdraget avser att täcka in såväl den specialiserade 
geriatriska vårdens insatser och landstingets primärvård som socialtjänstens 
insatser, med fokus på den kommunala äldreomsorgen  
 
Det är ett pionjärarbete på två sätt. Dels har man för första gången använt den 
utvecklade nationella modellen för prioriteringar inom den kommunala vården 
med de modifieringar som ansetts nödvändiga med hänsyn till socialtjänstlagens 
bestämmelser. Arbetsmodellen konkretiserar riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar och har utarbetats i samråd mellan Socialstyrelsen och 
PrioriteringsCentrum och i samverkan med andra som arbetat med vertikala 
prioriteringar. (PrioriteringsCentrum 2007) Dels har man utformat en gemensam 
prioritering mellan kommunerna och landstingen. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Mot bakgrund av att verksamheten i både kommuner och landsting är 
involverade beslutade Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum att särskilt 
studera arbetsprocessen och resultatet. Detta har gjorts genom deltagande i de 
två arbetsgrupper som gjort rangordningen av insatser för demenssjuka och 
genom intervjuer med dem som deltagit i arbetsgrupperna.  
 
Det huvudsakliga intresset från PrioriteringsCentrums sida emanerar ifrån den 
skepsis till prioriteringsarbete som framkommit vid flera studier av 
kommunernas äldreomsorgsverksamhet, och som till stor del bottnat i en tvekan 
från kommunernas sida om det är möjligt att överhuvudtaget göra öppna 
prioriteringar i den sociala verksamheten. Socialstyrelsen har varit intresserad av 
att få en uppföljning av den process som ett riktlinjearbete innebär, och inte 
minst av arbetet med riktlinjer med såväl social som medicinsk inriktning. Syftet 
med studien har varit att få svar på ett antal frågor: 
• Fungerar den nationella modellen för vertikala prioriteringar som utarbetats 

för hälso- och sjukvården tillfredsställande även för den kommunala 
omvårdnaden som ges till demenssjuka? 

• Är socialtjänstlagen ett hinder för öppna prioriteringar? 
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• Finns det skillnader i att resonera kring rangordning av insatser/åtgärder 
mellan huvudsakligen medicinskt och huvudsakligen socialt skolade 
företrädare? 

• Hur kan en samordnad prioritering mellan medicinska åtgärder och sociala 
insatser se ut? 

 
Som en bakgrund innehåller rapporten också avsnitt med anknytning till 
riktlinjearbetet som inte direkt kan hänföras till arbetsgruppernas arbete. Främst 
handlar dessa delar om skillnader i lagstiftningen och vad som gjorts tidigare i 
kommuner och landsting vad avser prioriteringar. För kommunernas del har 
arbetet avgränsats till att gälla äldreomsorgen. Detta gäller både beskrivningarna 
av hur lagstiftningen ser ut och hur verksamheten utvecklats. Prioriteringar i 
socialtjänsten som helhet är en ännu mycket mer komplex fråga där behovet av 
principer och klarlägganden påtalats, inte minst av landets socialchefer. 
(Föreningen Sveriges Socialchefer 2009) 
 
 
1.2 Några begrepp 
 
Användningen av olika termer och begrepp som är relaterade till prioriteringar  
varierar. En viktig förutsättning för gemensam prioritering av insatser till en 
patient/brukargrupp är en gemensam begreppsapparat. Oftast används begreppet 
prioritering för att benämna samtliga aktiviteter som är aktuella vid beslut om 
hur resurserna ska fördelas. I diskussioner om prioritering förekommer dock 
också närbesläktade begrepp som t ex fördelning, omfördelning, ransonering, 
besparing eller utbudsminskning (PrioriteringsCentrum 2004). Begreppen 
“prioritering” och “ransonering” är särskilt viktiga att förstå hur de förhåller sig 
till varandra. Vertikala och horisontella prioriteringar är också ofta 
förekommande, liksom öppna och dolda prioriteringar. 
 
Den följande redovisningen av olika begrepp som har betydelse för 
prioriteringar har hämtats från rapporten Fördelning, prioritering och 
ransonering – en begreppsapparat (PrioriteringsCentrum 2004).  
 
Prioritering  
Begreppet prioritering brukar översättas med “ge företräde åt”. Beslutet att ge 
företräde åt något eller någon innebär ett val baserat på en rangordning. 
Rangordning är alltså en central komponent i begreppet “prioritering”. 
Prioritering innebär också att man utifrån rangordningen väljer ut de alternativ 
som ska sättas före och åtgärdas framför de alternativ som ska senareläggas eller 
inte åtgärdas alls.  
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För att en rangordning eller ett val ska räknas som en  
prioritering måste vissa villkor vara uppfyllda:   
• alternativen måste vara övervägda,  
• alternativen måste vara relevanta i betydelsen att de måste kunna komma 
ifråga.  
 
Det man rangordnar eller prioriterar mellan, t ex olika sjukdomstillstånd,  
behandlingar, omsorgsinsatser etc. benämns prioriteringsobjekt.   
 
Prioriteringsbegreppets innehåll kan kortfattat formuleras:  
Att prioritera innebär att rangordna och välja ut.    
 
Rangordningen kan ske på olika nivåer och beröra två eller flera alternativ. Det  
kan handla om att på den politiska nivån rangordna behov hos olika  
befolkningsgrupper, att inom en avdelning rangordna vårdbehov eller att på 
individnivå rangordna olika behandlingsalternativ. I prioriteringsbegreppet ingår  
också att utifrån rangordningen bestämma vilka alternativ som t ex ska tilldelas 
resurser eller ransoneras.  
  
Ransonering  
En följd av prioritering kan bli att vård-, omvårdnadsinsatser eller läkemedel 
ransoneras. Att ransonera innebär att begränsa. Ransoneringen kan göras på flera 
olika sätt:  
• Målransonering – en begränsning av behovsmålet; d v s optimal hälsa  
eller livskvalitet kommer inte att uppnås.   
• Bortval – vissa besvär, sjukdomar, hälsorisker eller tillstånd av nedsatt 
livskvalitet blir inte alls åtgärdade.  
• Tidsransonering – t ex ökade väntetider; vilket betyder en begränsning av hur 
snabbt patientens/brukarens behov blir tillfredsställt.  
• Utspädning – exempelvis glesare återbesök, sämre och billigare hjälpmedel, 
personal med lägre utbildning, billigare läkemedel med sämre effekt eller med 
flera biverkningar än ett dyrare alternativ.   
• Indikationsförändringar – förvärrat sjukdomstillstånd/omvårdnadsbehov innan 
behovet åtgärdas.  
 
Att ransonera ska i detta sammanhang förstås som att en begränsning görs av de 
insatser som är möjliga att ge utifrån den kunskap som finns om tillståndet idag. 
Prioritering kan alltså leda till att vissa insatser inte görs eller görs i begränsad 
omfattning eller med sämre kvalitet. Så sker idag både i landstingens och 
kommunernas vård och omsorg. Problemet är att detta ofta sker både 
osystematiskt och dolt.  
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Öppna prioriteringar 
Det ställs numera allt oftare krav, såväl från patienter och anhöriga som från 
allmänhet och media, på att öppet redovisa och motivera vilka prioriteringar som 
gjorts eller planeras. Redan i direktiven till Prioriteringsutredningen påtalade 
den ansvariga ministern att ”det har ibland framställts som om valet står mellan 
å ena sidan att inte göra några prioriteringar alls och å andra sidan att göra 
prioriteringar. Men enligt min bedömning är det snarare fråga om att göra 
omedvetna prioriteringar eller att göra medvetna prioriteringar som antingen 
är uttryckliga eller outtalade.” (Socialdepartementet 1992) 
 
I den begreppsanalys som PrioriteringsCentrum har gjort definieras en öppen 
prioritering på följande sätt: ”En prioritering är öppen i den utsträckning 
prioriteringsbeslutet är fattat på ett medvetet sätt utifrån givna riktlinjer. 
Grunderna och resonemangen (inklusive förväntade konsekvenser) är 
tillgängliga för alla som önskar ta del av dem” 
 
Motsatsen till öppna prioriteringar är slutna/dolda sådana. Dessa är fortfarande 
de mest förekommande i all vård och omsorg och innebär att de, oavsett på 
vilken nivå de fattas, varken är genomtänkta och systematiska eller tillgängliga 
för dem som vill ta del av dem. I praktiken förekommer en mängd situationer 
däremellan med olika grader av öppenhet och systematik. 
 
Vertikala och horisontella prioriteringar  
I de utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården som pågår på olika håll i 
landet och som syftar till att ta fram beslutsstöd för prioriteringar rangordnar 
man i allmänhet åtgärderna genom att upprätta en lista över relevanta 
kombinationer mellan hälsotillstånd och åtgärd. Denna typ av prioritering brukar 
kallas vertikala prioriteringar. Sådana görs huvudsakligen inom en 
sjukdomsgrupp, en klinik eller för en yrkesgrupp. Skälen till att utarbeta 
vertikala prioriteringar inom vården i form av rangordningar kan variera. Ett 
syfte kan vara att ge stöd och vägledning för kliniskt vårdarbete och för att bättre 
förstå resonemanget bakom de prioriteringar som görs. Ett annat kan vara att 
fördela knappa resurser på ett någorlunda rättvist sätt.  
 
Horisontella prioriteringar å andra sidan brukar beteckna val mellan t ex 
sjukdomsgrupper, verksamhetsområden, vårdcentraler eller kliniker och 
involverar framförallt politiker. Gränsen mellan vertikala och horisontella 
prioriteringar är emellertid inte skarp. Politiska prioriteringar handlar i regel om 
resursfördelning till olika verksamhetsområden snarare än beslut om specifika 
insatser. Man brukar därför säga att politikens ansvar framförallt gäller 
horisontella prioriteringar. I vissa situationer är dock även politiska 
prioriteringar detaljerade och rör specifika insatser i vården.  
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Det kan gälla mer principiella frågor som rör den offentliga vårdens uppdrag och 
avgränsning, t ex att besluta om indikationer för olika behandlingar eller beslut 
om avgifter för vissa medicinska åtgärder. Sådana horisontella prioriteringar 
som huvudsakligen ligger på de politiska organen kan emellertid inte göras utan 
att verksamhetsföreträdarna involveras med sin kunskap om sociala och kliniska 
förhållanden. 
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2. PRIORITERINGAR I KOMMUNER OCH LANDSTING 
 – LIKHETER OCH SKILLNADER 
 
 
2.1 Behovet av prioriteringar är gemensamt 
 
Inledningsvis konstaterades att både förutsättningarna för och arbetet med 
prioriteringar skiljer sig åt mellan landstingens vård och omvårdnad å ena sidan 
och kommunernas vård och omsorg å den andra. Delvis sammanhänger detta 
med att lagstiftningen för de båda områdena skiljer sig åt. Landstingens hälso- 
och sjukvård och socialtjänstens verksamhet utgör också olika professionella 
kulturer och den vetenskapliga grunden för insatser är olika. (Socialstyrelsen 
2009b) 
 
Detta kapitel avser att kort belysa skillnaderna mellan sådan hälso- och sjukvård 
som landstingen och kommunerna ansvarar för och social vård och omsorg som 
är kommunernas ansvar, huvudsakligen vad gäller lagstiftningen, men också att 
peka på den absolut största likheten mellan kommunerna och landstingen, 
nämligen att behoven växer i en takt där resurserna inte hinner med. Detta leder 
till att prioriteringar görs, alldeles oavsett om lagstiftningen tillåter detta eller ej.  
 
2.1.1 Resursknapphet skapar behov av prioriteringar 
Behoven av vårdinsatser och omvårdnad av olika slag både i kommunerna och i 
landstingen har varit, är och kommer att bli större än de resurser i form av 
ekonomiska tillgångar och personal som finns tillgängliga. Detta sammanhänger 
med en mängd faktorer. Inom hälso- och sjukvården handlar det om att den 
medicinsk-teknologiska utvecklingen, en alltmer förfinad diagnostik och mer 
effektiva läkemedel leder till att alltfler kan botas eller få sådana vårdinsatser att 
de kan leva med sina besvär med bevarad livskvalitet. Konsekvensen för 
kommunernas äldreomsorg blir att allt fler människor blir gamla eller mycket 
gamla och de kommer att ställa allt större krav på omsorg och omvårdnad av 
hög kvalitet. (ESO 2009) 
 
Utvecklingen av behov och resurser för personer med demenssjukdom följer 
samma mönster. (Socialstyrelsen 2009a) Idag finns ungefär 150 000 personer 
med demenssjukdom i Sverige.  
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Risken att insjukna i demens har inte ökat under senare år, däremot kommer 
antalet personer med demenssjukdomar att öka kraftigt framöver, särskilt efter 
2020, då det stora antalet personer födda på 1940-talet uppnår hög ålder. År 
2007 beräknades samhällskostnaderna för vård och omsorg till personer med 
demenssjukdom till cirka 50 miljarder kronor. 85 procent av dessa föll på 
kommunerna, fem procent på landstingen och tio procent på närstående. 
 
Hur stort det framtida behovet av olika insatser till personer med 
demenssjukdom blir är beroende av en mängd olika faktorer där återigen den 
medicinsk-teknologiska utvecklingen, inte minst utvecklingen av effektiva 
läkemedel, blir avgörande. Skulle t ex nya läkemedel introduceras som kan 
förebygga, alternativt effektivare bromsa utvecklingen av demenssjukdomar, 
skulle givetvis kostnadsutvecklingen framförallt i den kommunala omsorgen 
bromsas upp, jämfört med den vi ser idag. 
 
2.1.2 Prioriteringar görs alltid 
Eftersom varken tillgången till pengar eller personal är oändlig kommer varje 
beslut som fattas om tilldelning av resurser av något slag innebära att det görs en 
prioritering, antingen det handlar om hälso- och sjukvårdens insatser eller 
kommunernas omvårdnad. Frågan blir då hur sådana beslut ska fattas och 
presenteras. 
 
Ett av de centrala avsnitten i den proposition där förslag lämnades till riksdagen 
om de kompletterande bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen rörande 
prioriteringar behandlar behovet av rättvisa och tydliga val och bortval. ”De val 
av olika slag som görs inom hälso- och sjukvården grundar sig alltid på 
värderingar av olika slag. När alla vårdbehov inte kan tillgodoses måste en mer 
öppen diskussion föras som gör prioriteringsgrunderna klara. De värderingar 
som styr såväl tillgången till resurser som de prioriteringar som sker måste i 
princip kunna delas av flertalet i befolkningen. Nödvändiga prioriteringar måste 
uppfattas som rimliga och rättfärdiga”. (Socialdepartementet 1996/97) 
 
2.1.3 Genomtänkta prioriteringar saknas fortfarande 
Flera uppföljningar av arbetet med prioriteringar i kommuner och landsting har 
gjorts under åren. Bland annat konstaterade Prioriteringsdelegationen i sitt 
betänkande 2001 att de tre etiska principerna och riksdagens riktlinjer delvis 
hade använts och bakats in i vissa beslut och måldokument hos 
sjukvårdshuvudmännen. Visst utvecklings- och forskningsarbete i det mer 
konkreta vårdarbetet hade också påbörjats. Variationerna var dock stora inom 
landet och mellan huvudmännen. För kommunernas del i deras egenskap av 
sjukvårdshuvudmän hade riksdagsbeslutet i ringa omfattning tagit sig konkreta 
uttryck. (Socialdepartementet 2001) 
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PrioriteringsCentrum gjorde 2006 på Socialstyrelsens uppdrag en omfattande 
kartläggning av på vilket sätt hälso- och sjukvårdens huvudmän och andra 
centrala aktörer arbetade med prioriteringar. Där konstaterades att sättet att 
arbeta med prioriteringar i landsting och kommuner inte är helt olikt det som 
gällde när Prioriteringsdelegationen redovisade sin motsvarande uppföljning år 
2001. Fortfarande fanns knappast några öppna beslut om fördelning och 
prioritering av resurser om man med öppenhet avser att beslutsfattare medvetet 
överväger flera alternativ och att grunderna för besluten är kända för dem som 
önskar ta del av dem (PrioriteringsCentrum 2007). 
 
Rapporten visade också att i brist på genomtänkta principer för prioriteringar - 
och bortval - blir det personalen som får ta det största ansvaret för att besluta om 
och genomföra den ransonering av vården som kan bli följden av gapet mellan 
behov och tillgängliga resurser. Förutom på chefsnivå tycktes dock sjukvårds- 
och omvårdnadspersonal fortfarande i liten utsträckning vara medveten om de 
etiska principer som enligt riksdagsbeslutet ska styra prioriteringar i vården. Få 
kände till den etiska plattformen med de tre etiska principerna. Lokala mallar 
eller styrdokument för prioriteringar var ovanliga. Det saknades nödvändiga 
förutsättningar för att tillämpa riksdagens prioriteringsbeslut och det fanns inte 
heller några tydliga strategier för hur man ville skapa sådana förutsättningar.  
 
 
2.2 Lagstiftningen skiljer sig åt 
 
Trots resursbrist och ett växande gap mellan behov och resurser saknas alltså 
fortfarande till stor del exempel på etablerade arbetsformer för att utveckla 
öppna och systematiska prioriteringar. Framförallt har kommunerna hållit en låg 
profil när det gäller utvecklingsarbetet. En viktig förklaring som ofta framförs av 
kommunala företrädare är de skillnader i lagstiftning som finns främst mellan 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL). 
 
Helt klart ska kommunerna i sin egenskap av sjukvårdshuvudmän följa HSL:s 
bestämmelser för prioriteringar inom vården. Diskussionerna och oklarheterna 
har uppstått kring frågan i vilken mån SoL ger samma eller lika möjligheter att 
göra prioriteringar i den verksamhet som regleras där. Oklarheten gäller frågan 
om lagen, såsom den är utformad idag, tillåter att prioriteringar görs på så sätt 
att vissa ges företräde och andra får stå tillbaka. Skillnaderna mellan HSL och 
SoL vad gäller skyldigheter och möjligheter att prioritera har analyserats av 
Karsten Åström, professor i rättssociologi vid Lunds universitet på uppdrag av 
Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2004)  
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Detta underlag har sedermera utvecklats av Socialstyrelsen i Styrdokumentet för 
nationella riktlinjer för god kvalitet inom socialtjänsten. (Socialstyrelsen 2009b) 
Det följande bygger huvudsakligen på dessa båda dokument.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen 
Man brukar säga att HSL är en målinriktad ramlag och samtidigt en 
skyldighetslag. Den anger ramarna inom vilka sjukvårdshuvudmännen har att 
bedriva hälso- och sjukvård och den reglerar sjukvårdshuvudmännens 
skyldigheter gentemot främst patienterna. Sjukvårdshuvudmännen har numera 
en skyldighet att prioritera i hälso- och sjukvården. Denna regel finns i 2§ HSL.  
 
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” (Socialdepartementet 1997) 
  
Det är den sista meningen i paragrafen som anger hälso- och sjukvårdens 
skyldighet att göra prioriteringar. Lagbestämmelsen har sin utgångspunkt i den 
s.k. etiska plattformen. Denna finns beskriven och definierad i förarbetena till 
riksdagens beslut 1997 om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. (SOU 
1995:5, prop. 1996/97:60) Till grund för prioriteringar som görs inom hälso- och 
sjukvården ska tre etiska principer ligga; 
• människovärdesprincipen 
• behovs- solidaritetsprincipen 
• kostnadseffektivitetsprincipen 
 
Människovärdesprincipen säger att alla människor har samma värde och samma 
rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Detta finns 
också reglerat i grundlagen genom portalparagrafen i Regeringsformen som 
säger att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och rättighet.   
 
Enbart människovärdesprincipen är en otillräcklig grund för att kunna prioritera 
inom vårdverksamheten. Den lägger snarare fast allas rätt till vård. För att kunna 
göra en prioritering enligt lagens bestämmelse ska behovs- solidaritetsprincipen 
tillämpas. Den säger att resurserna bör fördelas efter behov och att det mesta av 
vården ska ges till de mest behövande, de med de största behoven, med de 
svåraste sjukdomarna.  
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HSL:s tredje etiska princip, kostnadseffektivitetsprincipen, ålägger hälso- och 
sjukvården att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder utnyttja sina 
resurser så effektivt som möjligt, utan att vårdens grundläggande uppgifter – 
förbättrad hälsa och/eller höjd livskvalitet – åsidosätts. Principen om 
kostnadseffektivitet är alltså här en etisk princip. Detta innebär att 
sjukvårdshuvudmännen har en skyldighet att använda sina resurser så att de ger 
största möjliga effekt, något annat vore oetiskt.  
 
Tillämpningen av bestämmelsen om prioriteringar kan i vissa fall få till följd att 
vissa patientgrupper eller insatser av hälso- och sjukvården väljs bort. Grunden 
är då antingen att behoven anses så små att det inte kan anses rimligt att de tas 
omhand av vården eller att någon annan kan avhjälpa dem på ett bättre sätt. Ett 
tredje skäl är att de har visat sig vara ineffektiva. 
 
Socialtjänstlagen 
Hälso- och sjukvården har alltså en juridisk och etisk bas för sitt 
prioriteringsarbete. Också SoL är en målinriktad ramlag. Den utgör en ram inom 
vilken kommunen i stort får ordna verksamheten efter egna förutsättningar och 
behov. Men SoL är till skillnad från HSL också uppbyggd som en rättighetslag 
och tvångslag. Där finns inte heller på samma sätt som i HSL reglerat en 
skyldighet för kommunerna att prioritera sin verksamhet. Det finns inga klara 
regler för hur insatser riktade till grupper eller individer ska prioriteras i 
förhållande till varandra, förutom vad gäller insatser riktade till barn. Barns 
intressen ska prioriteras på alla nivåer inom socialtjänsten. Det kan t ex gälla vid 
val mellan barn och andra grupper, i budgetarbetet och vid fördelning av 
resurser mellan olika verksamhetsområden.  
 
Att SoL är en rättighetslag innebär att den reglerar enskildas rätt till vissa 
insatser, och även deras möjlighet att få denna rätt prövad i domstol. Det betyder 
att alla som uppfyller lagens krav har en rätt att få sina behov tillgodosedda. Att 
det är en rättighetslag innebär alltså att det inte går att välja bort, eller 
nedprioritera en insats som är reglerad som en social rättighet även om behovet 
är ringa. Detta är kanske den principiellt viktigaste skillnaden mellan de båda 
lagarna. 
 
SoL reglerar att socialtjänsten ska arbeta på tre verksamhetsnivåer; med 
övergripande strukturell verksamhet, med verksamheter riktade till grupper och 
med insatser till enskilda individer: 
 
• Strukturinriktade insatser syftar till en god samhällsmiljö i vid mening.  
Dessa insatser hör till samhällsplaneringen och inom äldre- och 
handikappomsorgen avses sådana åtgärder som underlättar för äldre människor 
att leva ett normalt liv.  
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Tillgång till bostäder, kommunikationer, primärvård,  
apotek samt affärer för dagligvaror, bibliotek med mera är exempel på 
strukturinriktade insatser.  
 
• Allmänt inriktade insatser rör olika grupper av individer; barn, äldre, 
missbrukare, funktionshindrade och innebär t ex sådana åtgärder eller insatser 
som är ”öppna” för alla, det vill säga det behövs inget biståndsbeslut för att 
delta. De allmänna insatserna är förebyggande i den meningen att de syftar till 
att minska behovet av individuellt stöd eller bistånd.  
 
• Individuellt inriktade insatser avser sådana sociala tjänster som är direkt 
anpassade till den enskildes behov. Dessa regleras i SoL och kallas bistånd. Till 
äldre kan biståndet bl a ges som stöd och hjälp i hemmet och i särskilt boende. 
Alla former är individuellt behovsprövade.  
 
Prioriteringar av insatser kan förekomma på alla tre nivåerna och dessa är 
samtidigt kopplade till varandra. Behovet av individuella insatser blir därmed 
beroende av i vilken utsträckning insatser på de två mer övergripande nivåerna 
genomförs.  
 
De individuella insatserna är av två slag; vissa är lagreglerade rättigheter som 
den enskilde kan utkräva, medan andra ger kommunen möjligheter att agera mer 
frivilligt. Alla individuella insatser ges i form av beslut om bistånd, är 
individuellt prövade och utgår ifrån en skälighetsbedömning och gällande 
rättstillämpning. Eftersom SoL är en ramlag finns det dock ett visst utrymme för 
att prioritera mellan olika metoder och arbetssätt som var och en kan tillgodose 
samma behov. Vid val av alternativa insatser ska den insats som bäst främjar de 
mål som anges i SoL prioriteras. En rangordning på gruppnivå av alternativa 
metoder för att tillgodose likartade behov anses därför inte strida mot de 
grundläggande principerna i SoL. 
 
Den enskilde ges också enligt SoL stora möjligheter att själv påverka 
beslutsfattandet. Att lagen lägger fast den enskildes rätt att påverka besluten – en 
självbestämmandeprincip – är en bestämmelse som helt saknas i HSL.  
Ytterligare en viktig skillnad i lagstiftningen är att hälso- och sjukvårdens 
personal, till skillnad från socialtjänstens, är skyldig att utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I kraft av sitt 
medicinska yrkesansvar har den enskilde läkaren eller annan legitimerad 
personal ett självständigt vårdansvar, och tar därigenom också självständigt 
ställning för att prioritera viss insats till en enskild patient. De politiska organen 
i landstinget eller sjukvårdens administrativa ledning kan t ex inte ålägga en 
läkare att utföra eller avstå från att utföra en viss behandling av en enskild 
patient.  
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Enligt SoL, däremot, har den politiska nämnden det fulla ansvaret att fatta beslut 
på alla nivåer. Genom kommunens delegationsordning kan detta ansvar fördelas 
till annan nivå, men det politiska organet kan när som helst ifrågasätta 
delegationen och ändra den. Den enskilde beslutsfattaren blir därigenom på ett 
sätt mer osjälvständig vid jämförelse med en legitimerad medicinsk 
personalgrupp.  
 
Finns det då laglig grund och faktiska förutsättningar för att prioritera inom det 
verksamhetsområde som är reglerat av SoL? En slutsats som kan dras ur båda de 
dokument som referatet bygger på är att det idag finns rättsliga grunder för att 
prioritera i den kommunala socialtjänsten efter liknande principer som dem som 
finns i HSL. De är främst tillämpliga på den övergripande nivån som rör 
strukturinriktade insatser och på gruppnivån. Vad däremot gäller individuellt 
inriktade insatser som den enskilde enligt lagen har rätt till är läget något 
annorlunda. Socialtjänstlagens möjligheter kan sammanfattas på följande sätt: 
 
”Vid val av alternativa insatser ska den insats som bäst främjar de mål som 
anges i socialtjänstlagen prioriteras. En rangordning på gruppnivå av 
alternativa metoder för att tillgodose likartade behov, baserad på ett 
kunskapsunderlag om metodernas effekter och underlag om deras kostnader, 
kan då fungera som ett värdefullt stöd för kommunernas beslut. Att ta fram ett 
sådant stöd för ledning och styrning och försöka rikta in verksamheten så att 
den blir mer effektiv kan därför sägas ha ett visst stöd i såväl socialtjänstlagen 
och kommunallagen. Underlaget kan även ses som en del i arbetet med att 
utveckla socialtjänsten mot att bygga på evidensbaserad praktik. Därmed avses 
en praktik som är baserad på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, 
den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Det 
är dock viktigt att det tydliggörs att ett sådant framtaget stöd för ledning och 
styrning aldrig kan utgöra en färdig eller sluten insatslista. Istället måste 
rekommendationerna i det enskilda fallet alltid vägas samman med såväl den 
enskildes önskemål och kommunens förutsättningar. Detta eftersom ett 
nationellt stöd för ledning och styrning aldrig får leda till att socialtjänstlagens 
grundläggande principer om att verksamheten ska bygga på den enskildes 
integritet och självbestämmande urholkas. Principen om självbestämmande 
innebär en relativt långtgående befogenhet för den enskilde att välja mellan 
olika alternativa biståndsformer. Självbestämmandeprincipen måste därför 
beaktas både då riktlinjer ska arbetas fram och då den enskildes behov ska 
bedömas och tillgodoses.  
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Principen innebär dock inte någon ovillkorlig rätt för den enskilde till en viss 
insats om behovet kan tillgodoses på något annat sätt. Vid bedömningen av 
vilken insats som kan komma i fråga för att tillgodose behovet ska i stället en 
sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens 
lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med 
andra insatser som kan tillgodose behovet samt den enskildes önskemål (prop. 
2000/2001:80 s. 91).” (Socialstyrelsen 2009b) 
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3. ERFARENHETER AV ARBETE MED PRIORITERINGAR I 
KOMMUNER OCH LANDSTING 
 
 
3.1 Vad har gjorts hittills? 
 
I den kartläggning och analys av prioriteringsarbete i regioner, landsting och 
kommuner som gjordes av PrioriteringsCentrum under 2006 konstaterades att 
utvecklingen av systematiskt prioriteringsarbete kommit olika långt i olika delar 
av landet; men att aktiviteten på det hela taget var relativt låg. Det fanns dock 
exempel på några landsting/regioner som aktivt arbetade med systematiska 
prioriteringar, varav alltså Landstinget i Östergötland var ett. Ett annat som 
berördes och som länge arbetat med prioriteringar var Västra 
Götalandsregionen. Därutöver nämndes ett tiotal landsting som på olika sätt och 
med olika metoder påbörjat arbetet med någon form av systematiskt 
prioriteringsarbete. (PrioriteringsCentrum 2007)  
 
Under de senaste åren har Landstinget i Östergötland dock fått flera efterföljare. 
Det senaste, väl utvärderade, prioriteringsarbetet genomfördes av Västerbottens 
läns landsting under år 2009. (PrioriteringsCentrum 2009) Syftet var att ge 
utrymme för nya medicinska metoder och andra angelägna satsningar 
(inprioriteringar) genom att göra begränsningar i de lägst prioriterade delarna av 
utbudet. Det intressanta med Västerbottens prioriteringsarbete är att den 
nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar har använts i ett 
landstingsomfattande prioriteringsarbete, vilket innebar att alla landstingens 
verksamheter var involverade, inte bara hälso- och sjukvården. Stort fokus lades 
på horisontella prioriteringar, d v s prioriteringar mellan olika 
verksamhetsområden. 
 
Även andra, i synnerhet sjukvårdspersonal av olika slag – läkare, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter – har på olika sätt antingen som 
yrkesgrupper själva eller inom sina respektive verksamheter tagit initiativ till 
och bedrivit projekt i mer begränsade former i syfte att informera om 
lagstiftningen i HSL, om den etiska plattformen och att utveckla vertikala 
prioriteringar. (PrioriteringsCentrum 2009) 
 
För kommunernas del saknas i stort sett exempel på konkreta projekt med 
systematiskt arbete för att finna metoder för öppna prioriteringar. Flera rapporter 
har emellertid diskuterat möjligheterna att prioritera i den kommunala 
verksamheten med tyngdpunkt på äldreomsorgen. I rapporten ”Öppna 
prioriteringar i kommunernas vård och omsorg” (PrioriteringsCentrum 2003) 
framgick att för merparten av de tillfrågade var riksdagens beslut känt, även om 
de inte direkt tagit det till sig.  
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De hade svårt att se hur principerna kunde passa in i den egna verksamheten och 
tyckte att de saknade verktyg och strategier för att göra prioriteringar i enlighet 
med beslutet. Kommunerna hade inte heller anammat de principer för öppna 
prioriteringar som riksdagsbeslutet om prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården stipulerar. Det redovisades flera förklaringar. En var att företrädare 
för den kommunala hälso- och sjukvården av olika anledningar inte känt sig 
berörda av riksdagsbeslutet om prioriteringar från 1997, en annan att 
kommunerna genom lagstiftningen i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade har flera prioriteringsordningar att följa och 
att det finns oklarheter kring vilka behov, de sociala eller hälso- och 
sjukvårdsbehoven, som i första hand bör lyftas fram.  
 
En vanlig reaktion från kommunala företrädare som kom fram i rapporten var att 
riksdagsbeslutet har en landstings/sjukhusprofil och att det därför varit svårt att 
se hur användbar den etiska plattformen skulle kunna vara för kommunerna. En 
annan vanlig reaktion var att alla patientgrupper som kommunerna har ansvar 
för var så högt prioriterade enligt de skrivningar som fanns i riksdagsbeslutet att 
det därför inte gick att göra en medveten och öppen prioritering enligt den tänkta 
grupperingen.  
 
I oktober 2004 startade ett samarbetsprojekt i Skåne kring öppna prioriteringar 
inom kommunal äldreomsorg. (PrioriteringsCentrum 2003) Projektet var ett 
samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, PrioriteringsCentrum 
och de sju kommunerna Hässleholm, Hörby, Kävlinge, Skurup, Svedala, 
Tomelilla och Vellinge. Uppgiften för pilotprojektet var:  
• att pröva om det var möjligt att utarbeta en modell för öppna prioriteringar i  
kommunal äldreomsorg som innefattar horisontella och vertikala  
rangordningslistor liknande dem som tidigare hade förekommit i Landstinget i  
Östergötland  
• att medvetandegöra medarbetare och brukare om de prioriteringar som gjordes 
i det dagliga arbetet.  
 
En slutsats i detta projekt var att det är angeläget att utarbeta kommunala 
rangordningslistor av pedagogiska skäl. Dessa kan skapa möjligheter till 
överblick och gemensamma diskussioner kring vilka värderingar som styrde 
resursfördelningen. Däremot ansågs både gällande lagstiftning och strävanden  
efter en mer brukarstyrd insatsplanering kunna stå i konflikt med mer  
generella riktlinjer för prioriteringar. 
  
I rapporterna ”Perspektiv på prioriteringar i äldreomsorgen” samt ”Varför är 
det så svårt att göra öppna prioriteringar i äldreomsorgen?” analyserades hur 
prioriteringar inom äldreomsorgen görs. (Svensson och Rosén, 2004a, b)  
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I en intervjuundersökning med olika yrkesgrupper i äldreomsorgen och en 
enkätundersökning med bland andra politiker och allmänheten framkom att 
synen på äldreomsorgen skiljde sig betydligt mellan de olika tillfrågade 
grupperna. Generellt sett gav politiker och biståndshandläggare en mer positiv 
bild av äldreomsorgen än vad vårdpersonalen gjorde. Detta ansågs av författarna 
bero på att politiker och tjänstemän å ena sidan och vårdpersonalen å den andra 
hade olika roller, en bristande kommunikation och skilda förväntningar på 
verksamheten. Ett resultat av dessa skilda uppfattningar mellan de formella 
beslutsfattarna och vårdpersonalen, menade författarna, kan bli att mer generösa 
beslut fattas på politisk nivå än vad verksamheten kan verkställa. Då kan det 
framväxande gapet mellan behov och resurser resultera i en påfrestande situation 
just för dem som ska ”fördela underskottet”, nämligen biståndshandläggarna och 
vårdpersonalen. Om ansvaret för prioriteringarna pressas nedåt i organisationen 
finns det en uppenbar risk för en utveckling mot fler dolda och outtalade 
prioriteringar.  
 
 
3.2 Hur handskas kommunerna med äldreomsorgens resursbrist?  
 
På ett övergripande plan har det gjorts en påtaglig omfördelning inom 
äldreomsorgen under de senaste 10-15 åren. (Socialstyrelsen 2007) Alltmer tid 
och resurser satsas numera på en mindre, men alltmer vårdkrävande grupp äldre. 
Antalet äldre i särskilda boenden har minskat, medan antalet som får hemtjänst 
har ökat. Huvuddelen av mottagare av äldreomsorg är numera över 80 år. De 
som finns i de särskilda boendena har i högre grad stora vårdbehov, såväl av 
hälso- och sjukvård som av kvalificerad omvårdnad och omsorg. Inom 
hemtjänsten visar statistiken att vårdinsatserna har förskjutits mot en minskande 
andel med (i timmar räknat) mindre insatser och en ökande andel med 
omfattande insatser. Även här kan man alltså se en förskjutning mot mer 
omfattande och kvalificerade insatser.  
 
Utvecklingen mot färre platser i särskilt boende och en ökad satsning på 
kvarboende i det egna hemmet har alltmer ifrågasatts och man kan idag på sina 
håll se en något ändrad politisk inriktning mot ett ökat byggande av olika former 
av anpassat boende för äldre. 
 
Utformningen av äldreomsorgen har huvudsakligen skett utifrån ekonomiska 
överväganden och ett växande antal äldre. Förändringarna har gjorts kortsiktigt 
för att lösa uppkomna ekonomiska problem. Det saknas både 
konsekvensanalyser av genomförda förändringar och faktaunderlag och 
långsiktiga analyser av en ny inriktning av äldreomsorgen. (Socialstyrelsen 
2006) Med prioriteringsterminologin kan man säga att de prioriteringar som 
gjorts har gjorts osystematiskt och dolt. 
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Detta bekräftas av de resultat som framkom i PrioriteringsCentrums 
undersökning. (PrioriteringsCentrum 2007) I flertalet av de kommuner som 
tillfrågades hade man haft stora budgetunderskott under senare år och löst denna 
resursbrist huvudsakligen med organisatoriska och strukturella förändringar. ”Vi 
har färre administratörer, enhetligare regler för biståndsbedömningen och vi 
har lagt fast ett antal kriterier för hemtjänsten.” Även ransonering förekom 
genom att verksamheter togs bort eller förmåner ändrades. ”Vi lade ner all 
rehabilitering utom den lagbundna och vi ändrade de särskilda boendena till 
seniorbostäder.” ”Vi har tagit bort snöskottning och fönstertvätt, medan dusch 
numera är behovsprövat.” Flera kommuner prioriterade vård och omsorg i det 
egna boendet, medan andra på senare år hade ändrat inriktning för att återigen 
bygga ut de särskilda boendeformerna. ”Vi har tidigare satsat mycket på 
hemtjänsten, men nu har vi kunnat visa att detta i vissa fall är mycket dyrt, 
dyrare än institutionsboende och i budgetdiskussioner förra året tänkte 
politikerna om och nu ska vi bygga ett demensboende.”  
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4. SOCIALSTYRELSENS ARBETE MED NATIONELLA 
RIKTLINJER 
 
Socialstyrelsen har sedan flera år regeringens uppdrag att utarbeta nationella 
riktlinjer för god vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar. Målet med 
riktlinjerna är att dessa ska bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används 
effektivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna 
prioriteringsbeslut. De primära målgrupperna för riktlinjerna är beslutsfattare 
(politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer) och hälso- och 
sjukvårdspersonal.  
 
Socialstyrelsens uppdrag vad gäller insatser till personer med demenssjukdom är 
en uppgift inom ramen för det mer övergripande arbetet med nationella riktlinjer 
för god vård. Riktlinjerna omfattar både vård och omsorg till personer med 
demenssjukdom och stödet till deras anhöriga. Uppdraget omfattar såväl 
socialtjänsten som hälso- och sjukvårdens verksamhet. Socialstyrelsen har också 
fått regeringens uppdrag att utarbeta indikatorer som belyser god vård inom 
hälso- och sjukvården och god kvalitet inom kommunernas äldreomsorg. 
Dessutom ska Socialstyrelsen återkommande uppdatera och komplettera 
riktlinjerna och följa upp dessa och deras effekt på vård och omsorg. 
 
De nationella riktlinjerna fokuserar på områden eller sociala insatser och 
medicinska åtgärder där behovet av vägledning är som störst för beslutsfattare, 
socialtjänstpersonal och/eller sjukvårdspersonal. Exempel på sådana områden 
kan vara där kunskapsläget är osäkert, där praxisskillnader finns eller där det i 
övrigt finns stora möjligheter till kvalitetsutveckling. 
 
 
4.1. Socialstyrelsens metod 
 
Socialstyrelsen har utvecklat en särskild metod och arbetsprocess (se Figur 1) 
för att ta fram det som ska rekommenderas inom ramen för de nationella 
riktlinjerna för hälso- och sjukvård. Denna bygger på den nationella modell för 
öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård som 
Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum tagit initiativ till i syfte att få ett 
enhetligt tillvägagångssätt för prioriteringsarbetet i all vård och omsorg 
(PrioriteringsCentrum 2007). Rekommendationerna grundas på en 
sammanvägning av: 
• evidensbaserad kunskap om olika åtgärders effekter,  
• hälsotillståndets svårighetsgrad,  
• bästa tillgängliga kunskap om åtgärders kostnadseffektivitet  
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Figur 1. Processkarta Socialstyrelsen 
 
 
4.2 Organisation av arbetet med nationella riktlinjer för vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom 
 
Socialstyrelsens arbete med den preliminära versionen av nationella riktlinjer för 
vård och omsorg om personer med demenssjukdom har i princip bedrivits på 
samma sätt som processkartan ovan anger. (Socialstyrelsen 2009) 
 
Två väsentliga avsteg har dock gjorts. För det första har riksdagens 
prioriteringsbestämmelser inte använts vid rangordningen av de sociala 
insatserna utan istället socialtjänstlagens mål och vägledande principer. För det 
andra har tillståndets svårighetsgrad inte vägts in i bedömningen av 
rangordningen av ett visst tillstånds-/insatspar, eftersom Socialtjänstlagen saknar 
motsvarighet till hälso- och sjukvårdslagens bestämmelse om att den som har 
det största behovet ska ges företräde till vården.  
 
Ett uttryck för att socialtjänstlagen använts är den ändring av begreppen som 
kommit till uttryck i riktlinjerna. Till skillnad från de mer renodlade medicinska 
riktlinjerna används i demensriktlinjerna vid rangordningen av de sociala 
insatserna en kombination av sociala tillstånd och insats. Med sociala tillstånd 
avses olika omständigheter som medför behov av insatser från socialtjänsten och 
som utgör underlag för beslut/val av lämpliga insatser för att tillgodose behovet. 
Med insats avses de konkreta metoder och arbetssätt med vars hjälp man avser 
att förbättra eller undvika försämring av det aktuella tillståndet. Insatser kan vara 
vardagliga aktiviteter, dagverksamhet specifikt för personer med 
demenssjukdom eller utbildning för omsorgspersonal. 
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4.2.1 Arbetsprocessen 
Riktlinjearbetet inleddes med att centrala områden i socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården definierades. Exempel på sådana är om det finns praxisskillnader 
i landet, om socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i till exempel olika 
kommuner eller landsting åtgärdar samma sjukdomstillstånd eller tillgodoser 
samma sociala problem eller behov på olika sätt. Andra frågor som 
riktlinjearbetet ville fånga upp var dyrbara behandlingar eller insatser inom 
omvårdnad och omsorg med tveksamma effekter.  
 
Nästa steg var att utifrån avgränsningen av området definiera medicinska 
tillstånd och sociala problem eller behov. Därefter gick tre vetenskapligt 
meriterade grupper igenom det vetenskapliga underlag som fanns för den 
medicinska åtgärden eller den sociala insatsen vid ett specifikt tillstånd. En 
grupp ansvarade för det medicinska underlaget, en för underlaget för omvårdnad 
och omsorg och en för det ekonomiska vetenskapliga underlaget.  
 
Vid genomgångar av det här slaget är det inte ovanligt att det saknas systematisk 
vetenskaplig kunskap eller att de enskilda studierna är svaga. Detta gäller i 
synnerhet effekterna av sociala insatser. Då har man istället fått utgå från bästa 
tillgängliga kunskap eller beprövad erfarenhet, även om denna i vissa fall varit 
av svag vetenskaplig kvalitet. Denna har man bland annat inhämtat genom 
konsensusenkäter. Skälen till detta har varit flera:  
• behovet av vägledning är stort inom området 
• man kan inte förvänta sig att ny forskning tillkommer inom nära framtid 
• insatsen/åtgärden är självklar att utföra ur ett etiskt perspektiv 
• inga andra insatser/åtgärder finns att tillgå och det är inte möjligt att avstå 

från insatsen 
 
När kunskapsunderlaget fanns framtaget lämnade de vetenskapliga grupperna 
över materialet till två prioriteringsgrupper, den ena med i huvudsak social- och 
omvårdnadskompetens där medlemmarna hade sin bakgrund i kommunal vård 
och omsorg, och den andra med framförallt medicinsk- och vårderfarenhet från 
landstingens hälso- och sjukvård. Deras uppgift var att väga samman alla fakta 
och rangordna de medicinska tillstånds- åtgärdsparen, respektive de sociala 
tillstånds- och insatsparen. Omvårdnadsgruppen skulle ta ställning till och 
rangordna de insatser som ligger inom kommunernas ansvarsområde. Den 
medicinska gruppen skulle på motsvarande sätt ta ställning till och rangordna de 
åtgärder som ligger inom landstingens ansvarsområde.  
 
Så här såg en kombination av medicinskt tillstånd och åtgärd ut: 
 
Tillstånd: Person med kognitiv svikt  
Åtgärd: Strukturerad anamnes som en del i den basala demensutredningen  
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På motsvarande sätt såg en kombination av socialt tillstånd och insats ut enligt 
följande:  
 
Tillstånd: Personer med måttlig-svår demenssjukdom som behöver stöd för att 
äta.  
Insats: Individuellt anpassat stöd – beröring och uppmuntran 
 
Grupperna gav varje kombination antingen en prioriteringssiffra mellan 1 och 
10, eller en FoU eller icke-göra-rekommendation. Siffran 1 betydde högst 
prioritet och 10 lägst. FoU innebar att gruppen ansåg att åtgärden endast borde 
utföras inom ramen för studier och icke-göra betydde att åtgärden inte alls borde 
göras.  
 
 
4.3 Praktiskt genomförande i prioriteringsgrupperna 
 
Det första prioriteringsmötet med den medicinska gruppen och 
omvårdnadsgruppen var gemensamt och ägnades en översiktlig genomgång av 
Socialstyrelsens processmetod. Därefter fortsatte arbetet genom att grupperna 
var för sig gick igenom varje rad med tillstånd/åtgärd/insats och rangordnade 
dessa. Den medicinska gruppen hade tre sammankomster och 
omvårdnadsgruppen fyra. Inför varje prioriteringsmöte tilldelades grupperna 
aktuella avsnitt i faktadokumentet och motsvarande rader med 
tillstånd/åtgärd/insats. 
 
Läkarkompetensen var starkt företrädd i den medicinska gruppen, fem av åtta 
var läkare, varav en allmänläkare och fyra geriatriker. Därutöver ingick en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun, en sjukgymnast och en 
undersköterska. Läkarkompetensen saknades helt i omvårdnadsgruppen. Denna 
hade en bredare social erfarenhet, d v s det fanns fler personer med erfarenhet av 
kommunal social verksamhet. I omvårdnadsgruppen ingick en utredare, en f d 
socialchef, en vård- och omsorgschef och en chef för särskilt boende, en 
biståndsbedömare och en arbetsterapeut. Dessutom ingick en sjuksköterska och 
en undersköterska i gruppen. Kompetenserna undersköterska och sjuksköterska 
fanns alltså med i båda grupperna, dock inte med samma personer. 
 
Representanterna utsågs genom att Socialstyrelsen tillfrågade ett antal 
yrkesförbund som företräder medicinska och sociala professioner. Det betonades 
att dessa personer inte skulle representera sitt förbund i prioriteringsgrupperna, 
utan syftet var att de skulle tillföra riktlinjearbetet en gedigen erfarenhet av 
arbete inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 
 



24 

Rangordningen arbetades fram på olika sätt i de båda grupperna. Inom 
omvårdnadsgruppen bestämdes initialt att man skulle arbeta parvis inför 
sammanträdena och att siffran i varje rad med tillstånd/insats skulle motiveras 
inför den övriga gruppen av de två som arbetade ihop. De övriga i gruppen 
skulle också föreslå en siffra, och misstämde dessa båda siffror skulle man 
diskutera detta i gruppen. I den medicinska gruppen sattes siffran individuellt 
inför varje sammanträde och motiveringen till respektive siffra blev också 
individuell vid mötet i gruppen. 
 
Vid tre tillfällen i slutet av arbetet sammanstrålade de båda arbetsgrupperna för 
att stämma av sina prioriteringar och rangordningslistor. Uppgiften då var dels 
att få till stånd ett enhetligt sätt att se på rangordningen och siffrorna 1 – 10 både 
för medicinska åtgärder och sociala insatser, dels att följa upp i vilken mån 
rangordningen för åtgärder som en grupp gjort kunde få effekter på 
rangordningen som den andra gruppen kommit fram till. Ett exempel på en 
sådan fråga som kom att diskuteras var en rekommendation om minskad 
förskrivning av ångestdämpande läkemedel från den medicinska gruppen.  
Förskrivning av sådana läkemedel ansågs i många fall inte medicinskt motiverat 
utan sattes in för att skapa ”lugn och ro”, inte minst för den personal som 
ansvarar för omvårdnaden. Följden av rekommendation skulle kunna bli en ökad 
påfrestning på kommunernas omvårdnad och frågan som ställdes var om den 
rangordning som ansågs medicinskt motiverad, och som därigenom blev lågt 
rangordnad, hade medfört en motsvarande högre rangordning av olika former av 
omvårdnad. 
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5. UTVÄRDERING AV PRIORITERINGSGRUPPERNAS 
ARBETE  
 
Den studie av arbetet med riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 
som Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum gemensamt tog initiativ till har 
bestått av två delar. Den första delen innebar deltagande och observationer av 
arbetet i de två prioriteringsgrupperna och i det gemensamma arbetet på slutet, 
den andra var en intervjuundersökning. Arbetet utfördes av Karin Lund vid 
PrioriteringsCentrum. 
 
Karin Lund deltog vid nio av totalt elva möten. Observationerna från dessa 
sammankomster har inte redovisats i detalj, utan endast vissa uttalanden, 
händelser och diskussioner som ansetts ha bäring på syftet med studien och vara 
intressanta för att få svar på de frågor som ställts i föregående avsnitt har 
noterats.  
 
Strukturerade telefonintervjuer gjordes med samtliga deltagare i de två 
grupperna. Dessa spelades in och skrevs sedan ut ordagrant. Syftet med 
intervjuerna var att fånga mer reflekterande synpunkter på arbetet i grupperna. 
Sammanlagt gjordes alltså 16 intervjuer. Intervjuerna gjordes efter det att 
prioriteringsarbetet i de två grupperna var avslutat under slutet av mars och april 
månad 2009. På grund av svårigheter att tidsmässigt få till stånd en intervju 
gjordes denna i juni 2009. Intervjuerna gjordes på telefon och tog i flertalet fall 
25 – 30 minuter. 
 
Intervjuerna inleddes med några frågor om bakgrund och utbildning och tidigare 
kunskaper och erfarenheter om prioriteringsarbete (lagstiftningen, den etiska 
plattformen, Socialstyrelsens medicinska riktlinjer med beslutsstöd för 
prioriteringar). Därefter inriktades frågorna i intervjuerna på 
• Arbetsprocessen som helhet 
• Arbetet i arbetsgrupperna 
• Hur kan resultatet av arbetet användas? 
 
 
5.1 Resultat  
 
Utgångspunkten för redovisningarna i det följande är de svar som framkom 
under telefonintervjuerna. Direktcitat från intervjuerna redovisas i kursiv stil. 
Redovisningen är subjektiv i den meningen att den tar upp de synpunkter och 
erfarenheter som har ansetts vara intressanta utifrån syftet med studien och från 
de mer övergripande frågeställningar som redovisats ovan. Uppgiften har varit 
att redovisa bredden i svar i grupperna utan att ta ställning till om detta varit 
flertalets, någras eller endast någons uppfattning.  
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Iakttagelserna som gjorts under gruppernas arbete med riktlinjerna finns i det 
fortsatta redovisade under samma rubriker som svaren från 
intervjuundersökningen. Även dessa är ett urval där ambitionen varit att ge en 
bild av, förstärka eller förklara frågeområdet och de svar som framkom i 
intervjuundersökningen. 
 
Även om svaren i intervjuerna många gånger varit spridda, finns vissa områden 
som ger en mer enhetlig bild. Där har man i intervjusvaren kunnat se en klar 
tendens till gemensam uppfattning genom att flertalet uttalat sig på likartat sätt. 
På ett område var detta särskilt uttalat, nämligen när deltagarna i 
omvårdnadsgruppen uttryckte sin positiva inställning och entusiasm för arbetet i 
gruppen. Alla hade sett detta som en viktig läroprocess som man lämnade med 
betydligt fler insikter i ämnet än när man gick in i arbetet. Ett exempel på detta 
är följande citat: ”Det har varit otroligt intressant, jag känner mig väldigt 
privilegierad att man fick de här möjligheterna och som sagt, jag har lärt mig 
väldigt mycket. Och just det här att sitta med olika glasögon och stöta och blöta. 
Nej, jag tycker det har gett mig väldigt mycket.”  
 
5.1.1 Tidigare erfarenheter av prioriteringsarbete 
På frågorna i intervjuerna om tidigare kunskap och erfarenheter av 
prioriteringsarbete var skillnaderna uppenbara mellan dem som tillhörde den 
medicinska gruppen jämfört med omvårdnadsgruppens representanter. Samtliga 
läkare i den medicinska var bekanta med prioriteringar på ett eller annat sätt, 
även om kunskapen i vissa fall var lite diffus. Man hade antingen kommit i 
kontakt med frågorna tidigt genom den diskussion och det arbete som följde av 
Prioriteringsutredningen, genom diskussioner om prioriteringar i den egna 
verksamheten eller genom andra riktlinjer från socialstyrelsen. ”Ja, att det fanns 
riktlinjer det kände jag ju till. Men bakgrunden när det gäller 
prioriteringsarbetet och den teoretiska grunden för det, det var ingenting som 
jag var insatt i.” Ett par stycken i gruppen hade egna konkreta erfarenheter från 
prioriteringsprojekt i landstingsverksamhet. En var helt obekant med begreppet 
prioriteringar.  
 
I omvårdnadsgruppen var kunskaperna mer spridda och grunda. Några kände till 
att hälso- och sjukvårdslagen innehåller regler för prioriteringar. Att 
Socialstyrelsen gav ut riktlinjer var bekant för de flesta, flera hade kommit i 
kontakt med de riktlinjer som getts ut för missbruksvården, men att vissa av 
riktlinjerna numera också inkluderade prioriteringsrangordning var, med något 
undantag, obekant för flertalet. Värderingar och etiska dilemman lyftes fram av 
någon, och prioriteringar i praktiken, i vardagsarbetet var inte obekant. ”Det är 
klart att under vissa perioder har ju någon behövt mer hjälp, så att säga. Och 
har fått gå före på grund av att det har varit så kaotiskt runt den här personen, 
men inte utifrån någon prioritetsordning…” 
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Detta överensstämde med iakttagelser gjorda i gruppernas diskussioner. Det 
fanns initialt en större förståelse för eller insikt i den medicinska gruppen hur 
systematiska prioriteringar ser ut och fungerar, vilket gjorde att den snabbare 
kom in i arbetet med att rangordna åtgärder enligt skalan 1 till 10. Riksdagens 
prioriteringsbeslut var känt av de flesta, även om man tidigare inte stött på den 
modell för prioritering som Socialstyrelsen nu använder. Omvårdnadsgruppens 
arbete var till en början mer trevande, begreppen behövde förklaras och 
tankesättet i den använda modellen verkade främmande. Successivt kom 
gruppen in i arbetet och detta löpte på allt bättre allteftersom tiden gick. Flera 
ansåg att dessa svårigheter hängde samman med att metoden, som den är 
utformad bättre passar den kompetens som finns inom hälso- och sjukvården än 
de sociala yrkesgrupperna. Begreppen i modellen ansågs utgå från hälso- och 
sjukvårdens sfär och förmodades därigenom vara mer kända bland dessa 
yrkesgrupper. 
 
5.1.2 Arbetsprocessen som helhet 
 
Syftet med arbetet 
I intervjuerna ställdes frågan om vilket syfte man uppfattade att arbetet i 
arbetsgrupperna hade. Svaren varierade en del. Från båda gruppernas sida 
uppfattades syftet vara att göra rangordningar mellan insatser. Det var ett inte 
helt lätt syfte ansåg en företrädare för omvårdnadsgruppen. ”Därför att det här 
var ju första gången som man skulle göra prioriteringar på samma sätt inom 
Socialtjänstlagen (som inom hälso- och sjukvårdslagen, min anm.). Och så var 
det ju första gången som man skulle pröva det här med att rangordna 1-10 på 
samma sätt som man gjorde inom den medicinska gruppen.” En deltagare i 
medicingruppen menade att syftet även var få en struktur på en verksamhet som 
berör fler ansvariga. ”Det var att få fram riktlinjer ur en ganska diffus verklighet 
som vi lever i kring demenssjukdomar, vem som ska göra vad och vad som styr 
olika typer av insatser vid demens, där flera huvudmän är inblandade.” En 
annan person från samma grupp menade att den främsta uppgiften var att minska 
användandet och biverkningarna av läkemedel i demensvården och istället satsa 
mer på omvårdnad. Någon företrädare från omvårdnadsgruppen pekade på att 
syftet var att tydliggöra vad god vård var, inte minst utifrån socialtjänstlagen. 
”För det har inte varit så tydligt förut, utan vi har ju själva fått försöka att gissa 
oss till hur vi ska göra i en bra vård. Lagen finns ju, den talar ju om, men den är 
inte tydlig på så vis, som hälso- och sjukvårdslagen, den är ju tydligare än 
socialtjänstlagen.” Flera inom omvårdnadsgruppen pekade på att ett viktigt 
syfte var att bredda kunskapsunderlaget och få olika perspektiv belysta utifrån 
kompetens. En deltagare pekade på att riktlinjerna kommer att få politiska 
implikationer. Förutom att få fram riktlinjer på god vård, var syftet att utforma 
ett styrdokument för dem som arbetar i vården, och för politikerna. 
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En medicinsk grupp och en omvårdnadsgrupp? 
Samtliga intervjuade tyckte att det var ändamålsenligt att huvudsakligen arbeta i 
två olika arbetsgrupper men menade att det fanns både för- och nackdelar. 
Fördelarna var att grupperna inte blev så stora och tungarbetade och att det gavs 
utrymme att diskutera medicinska frågor respektive omvårdnadsfrågor i sak. En 
nackdel var att kompetensen i grupperna blev smal och flera pekade på behovet 
av att i högre grad arbeta tvärprofessionellt. Det hade varit en fördel om arbetet 
gjordes i en enda grupp men risken ansågs då vara att gruppen hade blivit stor 
och ohanterlig - och att läkarna hade dominerat. Detta var erfarenheter som 
lyftes fram efter de sammankomster som man hade i slutet då båda grupperna 
träffades. ”Jag tycker lite grand att läkarna och professionen är väldigt 
dominerande i riktlinjearbetet. De har synpunkter på allting, alltså. Inte minst 
på omvårdnad och omsorg. Så det hade ju kunnat bli så att om man hade en 
gemensam grupp så skulle det har blivit en snedvridning av diskussionen.” 
Trots att det fanns synpunkter på att diskussionerna blev alltför fokuserade på 
hälso- och sjukvård i den gemensamma gruppen och att de medicinska 
diskussionerna tog över övervägde de positiva intrycken. Flera tyckte att de 
sociala kunskaperna togs tillvara. ”De har ju en väldig kompetens med sin 
medicinska kunskap, det är inte fråga om det. Men jag kände inte att det sociala 
var i något underläge. Och som jag ser det, men det har ju naturligtvis att göra 
med att jag jobbar mycket med den sociala biten, för den är ju, ute i livet, i 
verksamheten, så är ju den biten större än medicinen egentligen. Det handlar ju 
om helheten i livet.”  
 
Iakttagelserna från gruppernas arbete stödjer på det hela taget dessa 
uppfattningar. Arbetet inledningsvis i två olika prioriteringsgrupper gav både 
negativa och positiva resultat. Till de positiva hörde att varje grupp själv fick 
bygga upp sin kompetens att diskutera rangordningen utifrån de vetenskapliga 
och ekonomiska bakgrundsmaterial som fanns. Osäkerheten var till en början 
ganska stor i båda grupperna kring hur man skulle handskas med materialet och 
det upplevdes viktigt att finna de former som passade i den enskilda gruppen. 
Till det negativa kan sägas att en samordnad syn på medicinska åtgärder och 
omvårdnadsinsatser av olika slag saknades under lång tid av arbetet. 
Diskussionerna i grupperna tenderade att bli något ”stuprörsbetonade”, där man 
lätt bortsåg från eventuella effekter på andra håll. Först under de tre sista 
sammankomsterna kom det till stånd en mer sammansatt diskussion. 
Observationerna stöder deltagarnas uppfattning att företrädarna för den 
medicinska gruppen kom att dominera diskussionerna. Samtidigt blev det då 
också mer tydligt att prioriteringar inom en verksamhet fick effekter på annan 
verksamhet.  
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Sammansättningen av grupperna 
På intervjufrågan om man i grupperna tyckte att det saknades kompetens eller 
om någon kompetens var för svagt företrädd framfördes några synpunkter. 
Allmänläkarekompetensen borde vara starkare i den medicinska gruppen, det 
hade behövts både en läkare och en demenssjuksköterska i omvårdnadsgruppen, 
arbetsterapeut och sjukgymnast borde ha funnits i båda grupperna och dietist 
saknades i arbetet.  
 
Denna brist på viss kompetens som lyftes fram i intervjuerna kunde inte noteras 
under observationerna. Möjligen skulle den sociala gruppen ha varit betjänt av 
en läkarkompetens, t ex en primärvårdsläkare, mot bakgrund av att mycket av 
den medicinska vården tas omhand i primärvården och i samverkan med den 
sociala omvårdnaden. Frågan om gruppernas sammansättning hänger dock nära 
samman med det tidigare spörsmålet, huruvida det var den optimala lösningen 
att ha två separata grupper eller om kompetenserna i högra grad borde 
integreras. 
 
Hur fungerade arbetsmetoden? 
Metoden och arbetsprocessen som Socialstyrelsen har använt i riktlinjearbete för 
demenssjukdomar, liksom i övriga nationella riktlinjer med beslutsstöd för 
prioriteringar, belystes i intervjuerna. Denna är kortfattat beskriven i kap. 4. 
Frågorna som ställdes i intervjuerna rörde hur deltagarna i arbetsgrupperna rent 
allmänt såg på metoden som verktyg för prioriteringar av medicinska insatser 
och omvårdnadsinsatser, om begreppen evidens, sjukdomens svårighetsgrad och 
kostnadseffektivitet var användbara i sammanhanget, om materialet som hade 
plockats fram av expertgrupperna som underlag för prioriteringarna var fullödigt 
och slutligen om man ansåg att det gick att göra en rangordning utifrån metoden 
och underlaget. 
 
För representanterna i omvårdnadsgruppen föreföll både metoden och begreppen 
vara nya, men samtliga ansåg att arbetssättet var helt tillämpbart för att 
rangordna insatser med socialt innehåll. Ingen framförde några betänkligheter att 
använda metoden för att rangordna insatser för personer med demenssjukdom. 
Vissa uttryckte viss förvåning över att det hade fungerat. ”Jag tycker att den 
fungerade bättre än vad jag hade trott, alltså. Men jag tror ändå att man borde 
sätta sig ner och fundera lite grand över om det här arbetssättet därför att det 
är ju inte riktigt lika enkelt att fånga in socialtjänsten i ett ganska, ska vi säga 
nästan naturvetenskapligt strukturerat sätt. Jag tycker att socialtjänsten är lite 
mer komplicerad och måste beskrivas lite mer omfattande än medicinska 
insatser. Det är lättare att vara stringent där, tror jag.”  
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Även om metoden i och för sig fungerade tillfredsställande ifrågasattes om den 
var anpassad till sådant riktlinjearbete som är gränsöverskridande mellan 
landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg. ”De måste 
omfatta lite mer. Vårdkedjetänkande eller vårdflätetänkande”  
 
Att det skulle strida mot socialtjänstlagens principer att rangordna insatser till 
personer med demens enligt den använda metoden framkom inte av några svar. 
Tvärtom menade de som berörde frågeställningen att detta låg inom ramen för 
vad kommunen får besluta. ”Det är väl det att socialtjänstlagen är en ramlag 
som ger kommunen väldigt stor rätt att utöva de här tjänsterna på kommunens 
sätt.” 
 
Att använda en gradering 1 – 10 för rangordning tyckte samtliga fungerade. Just 
att använda skalan 1 – 10 var viktigt ansåg vissa. ”Att alla jobbade med samma 
metod och att vi hade samma prioriteringssiffra i hälso- och sjukvård som i 
omvårdnad, det tycker jag är jättebra.” Någon ansåg dock att just den 
tiogradiga skalan var något som man kunde diskutera. Kanske var det för många 
steg. 
 
Återkommande var dock problemen med evidens och kostnadseffektivitet som 
ju är viktiga delar i modellen. Flera pekade på det faktum att stora delar av 
omvårdnaden inte är evidensbaserad. Samtidigt menade flertalet att beprövad 
erfarenhet i de flesta fall istället kunde användas. ”Det är klart att om man tittar 
på de här riktlinjerna så är ju mycket beprövad erfarenhet.” Även 
kostnadseffektivitetsbegreppet ansågs genomgående svårt att använda, eftersom 
kunskapen om effekterna av kommunernas insatser är bristfällig. 
Kostnadsberäkningar var däremot en del av vardagens arbete för de flesta och de 
kände sig därför ganska bekväma med diskussionerna. Ingen motsatte sig dock 
att bedömningar av kostnadseffektivitet bör vara en betydande del av 
prioriteringsprocessen.  
 
Tillståndets svårighetsgrad, som i detta fall indelades i mild, måttlig och svår 
demens, ansågs inte vara några bekymmer att tillämpa, varken i 
omvårdnadsgruppen, som ju egentligen inte hade den faktorn att ta hänsyn till, 
eller i den medicinska gruppen. Indelningen fungerade bra, menade man 
samtidigt som vissa pekade på att varje sådan gruppering skapar gråzoner 
mellan de olika svårighetsgraderna. ”Det är inte svårt att bestämma när någon 
är lätt och när någon är svårt sjuk. Men det är alltid övergången mellan lätt och 
medel och övergången mellan medel och svår där det kräver större avväganden. 
Så det är det som jag tycker är utmaningen ibland, att det är en gradvis 
process.”  
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Även om man i omvårdnadsgruppen i intervjuerna framförde vissa svårigheter 
kring att använda metoden för prioriteringar tyckte man på det hela taget att den 
fungerade bra. Inom den medicinska arbetsgruppen var tilltron till metoden och 
prioriteringsprocessen inte lika påtagligt positiv, även om samtliga, med något 
undantag, menade att den var användbar. Grunden till den något mer skeptiska 
inställningen var att metoden så starkt bygger på evidens och 
kostnadseffektivitet, två faktorer som man menade är ganska svaga inom 
demenssjukvården. Den som i arbetsgruppen framförde en påtagligt negativ 
inställning menade att metoden inte hade fungerat i praktiken. Den bygger på 
kunskap om kostnadseffektivitet, vilket man överlag har för begränsad kunskap 
om inom vården. Men i nuläget finns dock inte någon bättre. 
 
Observationerna i grupperna visade, som tidigare nämnts, att deltagarna i den 
medicinska gruppen tidigt kom in i den tankemodell som metoden förutsätter, 
medan de sociala företrädarna som hade större svårigheter inledningsvis 
allteftersom tiden gick blev allt säkrare i sina uppfattningar om rangordningen. 
En diskussion som återkom ständigt i de båda grupperna, men i synnerhet i den 
medicinska gruppen, rörde begreppet evidens, d v s på vilken vetenskaplig 
grund kan man och bör man fatta beslut om medicinska åtgärder. Delvis beror 
detta på att den medicinska verksamheten i högre grad är evidensbaserad, inte 
minst förefaller detta gälla läkemedelsanvändningen. Inom den sociala 
verksamheten är de vetenskapliga utvärderingarna av olika insatser fortfarande 
relativt få, vilket innebar att deltagarna i den sociala gruppen inte lika självklart 
använde begreppet. Där byggde man hellre sina resonemang kring 
rangordningen på egen beprövad erfarenhet. En annan skillnad som 
sammanhänger med evidens var vanan bland dem i den medicinska gruppen, 
främst läkarna, att referera till den medicinska och tekniska utvecklingen som 
man följde framför allt genom artiklar i fackpressen. Bland de socialt 
verksamma föreföll detta vara ovanligt, även om det vetenskapliga 
kunskapsunderlaget påvisade att det finns visst vetenskapligt stöd för vissa 
insatser.  
 
Bristande fakta gör rangordningen osäker 
Genomgående pekade man i intervjuerna på bristen på kunskap om både evidens 
och kostnadseffektivitet såväl inom den medicinska delen som inom 
omvårdnaden av personer med demens. Detta försvårade rangordningen, ansåg 
de intervjuade. En intervjuad framförde uppfattningen att metoden krävde 
bakgrundskunskap och inskolning för att det skulle gå att göra en adekvat 
rangordning. Till exempel fanns det en osäkerhet kring hur mycket den evidens 
som verkligen fanns skulle viktas mot den kliniska erfarenhet och kunskap om 
kostnadseffektivitet som presenterades.  
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”Jag tycker att den var väldigt svår att tillämpa därför att dels så kanske det 
skulle ha varit så att alla som deltog i prioriteringsarbetet skulle ha fått lite 
mera riktlinjer för hur vi skulle tänka när det gäller viktningen av de här olika 
faktorerna”. Den samlade erfarenheten kom istället att spela stor roll, något som 
ansågs kunna vara riskfyllt om den kom att få spela alltför stor roll. ”Det som 
naturligtvis var svårt med rangordning, det var att det var så mycket som inte 
var evidensbaserat, utan beprövad erfarenhet, där det berodde rätt mycket på 
vad vi i gruppen egentligen kunde, hade varit med om, hade sett och hört och 
sådana saker.  
 
5.1.3. Arbetsgrupperna interna process 
I detta avsnitt berördes i intervjuerna frågor om det interna arbetet i respektive 
arbetsgrupp och de sista gemensamma mötena då de båda grupperna stämde av 
sina rangordningar. Frågor ställdes om hur ett framtida arbete borde utformas. 
Här togs också upp frågor om projektledningens och experternas roll och 
uppgifter. 
 
Bra men svårt inledningsvis 
Överlag ansågs att arbetet i arbetsgrupperna fungerade väldigt bra, att grupperna 
i stort speglade en rimlig personalsammansättning och att samarbetet i 
grupperna var prestigelöst och respektfullt. En företrädare för den medicinska 
gruppen representerar väl uppfattningen. ”Och jag tyckte det var helt fantastiskt 
att se hur vi i gruppen kunde komma fram till samsyn. Det förekom väldigt 
sällan att vi inte kunde jämka samman och det var jag verkligt imponerad av. 
Att man hade lyckats finna personer som kunde jobba tillsammans på det här 
sättet, utan att någon, som då i de flesta grupper, att någon eller några inte 
kommer till tals.” En uppfattning som särskilt lyftes fram i omvårdnadsgruppen 
var att det var svårt att förstå arbetet i gruppen inledningsvis men att förståelsen 
både för metoden och rangordningen växte efter en eller ett par möten.  
 
Det här stämmer helt med iakttagelserna i arbetsgrupperna, det fanns en 
entusiasm och ett mycket gott samarbetsklimat i båda arbetsgrupperna. De två 
olika arbetsformerna i grupperna, som innebar att man i den sociala 
arbetsgruppen samarbetade två och två med rangordningen på varje rad och 
lämnade ett förslag till gruppen, och i den medicinska gruppen lämnade 
individuella förslag under sammanträdets gång, tycktes fungera alldeles utmärkt. 
I de fall man inte var överens då förslagen till siffra lämnades ledde 
diskussionerna alltid fram till ett konsensusbeslut som alla tycktes nöjda med. 
 
Den sammanslagna gruppen var viktig 
De sista gemensamma mötena med arbetsgrupperna har tidigare berörts. De 
ansågs vara viktiga för sammanvägningen av rangordningen.  
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Många tyckte att ett sådant gemensamt arbete dock borde ha påbörjas tidigare 
under processens gång. ”För min del hade man kunnat föra ihop dem tidigare 
därför att omvårdnadsåtgärderna… ja allt hänger ju ihop på något sätt”. 
Samtidigt fanns särskilt från omvårdnadsgruppen en något mer ifrågasättande 
inställning till det gemensamma arbetet. Det blev lite av en repetition av arbetet. 
Den medicinska arbetsgruppen ansågs ha mycket synpunkter ”och man fick lite 
grand börja om diskussion”. Även om uppfattades som positivt att de båda 
grupperna vägde ihop sina uppfattningar blev det ändå så att diskussionen togs 
över av den medicinska gruppen. ”Ja, för jag tror… nu är jag väldigt 
traditionell när jag säger det, men det är sådan tyngd med det som ligger i den 
medicinska gruppen” 
 
Experter och projektledning 
Experterna och projektledningen fick mycket positiva omdömen i intervjuerna. 
Inte minst projektledaren lyftes fram. De flesta ansåg att experterna var ett 
verkligt stöd och att de klart insåg sin roll och uppgift i grupperna. Dock 
framförde några, från båda grupperna, uppfattningen att de ibland inte riktigt såg 
denna sin roll just som experter utan gärna gick in i diskussionerna med 
uppfattningar om hur prioriteringarna skulle göras. ”Och ibland kan man tycka 
att de inte bara gav sakupplysningar, utan de ville styra in när de upplevde att 
rangordningen blev fel enligt deras uppfattning.”  
 
Tiden för inläsning och möten 
Synpunkterna på den tid som gavs, främst för inläsning men också för 
sammanträdena, skiftade. Medan vissa tyckte att tiden för inläsning var helt 
tillräcklig och att mer tid inte skulle ha inneburit att man blev mer effektiv 
menade flera att tiden var otillräcklig. Mot bakgrund av det omfattande material 
som skulle avhandlas vid varje möte skulle detta behöva skickas ut tidigare än 
vad som gjordes. Det gavs ingen tid att mer djuplodande fundera på innehållet. 
Vissa framförde också att tiden under mötena inte räckte till för den diskussion 
som skulle behövas för ett fullgott resultat. 
 
Synpunkter på framtida riktlinjearbete 
På frågan om hur ett framtida riktlinjearbete borde utformas svarade flera i 
arbetsgrupperna att man tidigare borde integrera arbetet med de medicinska och 
de sociala aspekterna och att Socialstyrelsen måste hitta arbetsmässiga former 
för detta. De tre tillfällen som i slutänden gavs för gemensamma avstämningar 
då grupperna slogs ihop ansågs av flera inte helt tillräckligt. En annan synpunkt 
som nästan genomgående lyftes fram var den alltför korta tid som ställdes till 
förfogande för förberedelser och introduktion av modellen till 
prioriteringsgruppen, vilket innebar att många var frågande inför arbetet i 
gruppen under en eller ett par möten.  
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Flera pekade också på att det är nödvändigt att det redan tidigt i processen görs 
tydligt hur materialet ska presenteras för de olika målgrupperna som berörs. ”Att 
tidigt från början veta hur slutprodukten ska se ut i hela processen. Där måste 
man också ha en metod.”  
 
5.1.4 Resultatet av riktlinjearbetet 
 
Omvårdnaden lyftes fram 
I intervjuerna ställdes slutligen frågan om vilka de viktigaste resultaten av 
riktlinjearbete ansågs vara. Det viktigaste resultatet som särskilt betonades av 
omvårdnadsgruppen, men som också berördes av flera företrädare för den 
medicinska gruppen, var att omvårdnaden lyftes fram så starkt. Flera pekade på 
att tyngdpunkten kommer att förskjutas från läkemedelsförskrivning till 
omvårdnad och socialt omhändertagande av personer med demens. ”Det som 
blev tydligt och som var väldigt intressant det var ju liksom att omvårdnad fick 
plötsligt en hög prioritet, överlag blev det ju så, medan många utav pillren fick 
en låg prioritet. Och det var en intressant process.” Det kommer att tvinga fram 
en diskussion i landet om vilka effekterna blir i vardagen. Vad har man för 
resurser, vilka blir följderna för oss i vår organisation? Flera trodde att detta 
skulle medföra ökade kostnader för kommunerna och vissa pekade på detta med 
viss oro. Vad händer om resurserna till omvårdnaden inte räcker, samtidigt som 
alla blir överens om att medicinerna bör minska? 
 
Positivt med ett integrerat dokument 
Det andra resultatet som berördes av flera intervjuade som en stor fördel var att 
resultatet av riktlinjerna blev ett integrerat dokument, att man ser på helheten i 
demensvården och att det blir en likriktad vård och omvårdnad. ”Det tycker jag 
det allra viktigaste är att man tar ett helhetsgrepp över hela landet och 
bestämmer sig för att det här är det grundläggande och det viktiga när det 
gäller demenssjukdomar.” På frågan om vem som kommer att var mest betjänt 
av riktlinjerna ansåg flera att de kommer att användas mest av verksamheterna i 
det vardagliga arbetet. Företrädare för den medicinska gruppen pekade på att 
prioriteringslistorna kommer att tilldra sig intresse bland dem som arbetar i 
konkret ute i vården och att man noga kommer att följa vilka insatser som 
skattats högst. En konsekvens som kan förväntas är att det kommer att ställas 
större krav på uppföljning, inte minst av läkemedelsanvändningen, och att detta 
är viktigt för en grupp patienter som i hög grad har svårt att höra av sig och tala 
för sig själva.  
 
Stor hjälp till kommunerna 
Flera pekade på att ett material som det här har varit väldigt efterlängtat, inte 
minst i kommunerna.  
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Det kommer att innebära att man ger en starkare legitimitet åt den kunskap som 
är nödvändig för att arbeta med människor med demenssjukdomar. Det kommer 
att ge ett stöd och vara en hjälp för att kunna utveckla vården, att ge det tyngd, 
att visa vad som är normen. Även politiken kommer att påverkas. ”Det ger en 
grund, en galge att hänga upp många frågor på. Och så kommer den politiskt 
också ge en grundinformation om vad demensvården utvecklas mot och vad vi 
ska sträva mot.” 
 
Hur kan riktlinjerna spridas? 
På frågan om hur man som företrädare för en yrkesprofession eller organisation 
trodde sig kunna medverka till att riktlinjerna blir kända och använda såg många 
olika möjligheter. Det kunde handla om att ta initiativ till eller fördjupa ett 
länsövergripande arbete, att använda dem i utbildningar eller 
informationsverksamheter inom yrkesförbund eller fackförbund eller att ta hjälp 
av dem i den konkreta utformningen av nya demensboenden. En menade dock 
att det var en brist att Socialstyrelsen själv inte var mer aktiv med att föra in 
riktlinjerna i landsting och kommuner. ”Alltså jag tycker att det är nästan 
oförsvarligt att man lägger ner så fruktansvärt mycket pengar på själva 
riktlinjearbetet…. Och sedan så slutar Socialstyrelsens uppdrag i princip när 
man har levererat det. Man har ett gemensamt ansvar för kommuner, landsting 
och stat. Och då borde man också ha en gemensam idé om hur man ska 
införliva de här riktlinjerna, hur man ska få verkstad av dem.” 
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6. DISKUSSION OCH SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 
Observationerna i de två prioriteringsgrupperna och intervjuerna med deltagarna 
har, tillsammans med genomgången av skillnader i lagstiftning och 
erfarenheterna av prioriteringsarbetet hittills i kommuner och landsting, lett fram 
till vissa slutsatser. Dessa kommer nu att redovisas där de första rör mer 
övergripande frågor om Socialstyrelsens grundmodell för att ta fram riktlinjer 
för insatser till sjukdomsgrupper med kroniska sjukdomar, lagstiftningen, 
prioriteringsmodellen och behovet av kunskap om prioriteringar. Därefter följer 
slutsatser kring arbetsprocessen i arbetsgrupperna och funderingar kring ett 
framtida riktlinjearbete.  
 
Men först några mer allmänna reflektioner. Under det senaste decenniet har 
PrioriteringsCentrum följt det som pågått i kommunerna som har haft 
anknytning till öppna och systematiska prioriteringar inom vård och omsorg. 
Intresset bottnar i övertygelsen om att kommunerna, liksom landstingen, 
tvingats och fortfarande tvingas att göra svåra val och bortval som bottnar i ett 
gap mellan tillgängliga resurser och stora behov. Kanske har kommunerna en 
ännu svårare uppgift än landstingen, eftersom deras verksamhet är vad man 
ibland brukar kalla ”den sista utposten”, medan landstingen i många fall kan 
överlämna mycket av vården och omsorgen till just kommunerna. Trots detta 
har väldigt lite gjorts som skulle kunna ge stöd och hjälp till kommunerna att 
hitta rätt arbetssätt för att göra prioriteringar som både är öppna och 
genomtänkta. Kommunerna, och deras organisation, har hittills inte själva haft 
kraft till eller intresse av att ta itu med problemen. Däremot har flera landsting 
tagit sig an prioriteringsfrågorna på ett konstruktivt sätt.  
 
Lagstiftningen, både den som reglerar hälso- och sjukvården och den som styr 
socialtjänstens arbete, har nämnts som förklaring både till landstingens större 
engagemang och till kommunernas låga profil. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 
ska sjukvårdshuvudmännen göra prioriteringar, medan det är mer oklart vad 
kommunerna faktiskt får göra enligt socialtjänstlagen. Även andra förklaringar 
har lyfts fram. En som inte sällan nämns är att kommunerna har svårt att vara 
systematiska, eftersom de får ta över mycket av det arbete som landstingen inte 
längre anser sig ha ansvar för, t ex vad gäller äldre och kroniskt sjuka, och att de 
aldrig kan veta vad landstingen kommer att göra härnäst. Verksamheten tenderar 
att bli lite oplanerad. En annan förklaring är att kommunerna redan har 
vårdansvaret för alla dem som har de största behoven och av den anledningen 
inte kan göra prioriteringar. 
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Socialstyrelsen, som varit mycket av en föregångare med sitt riktlinjearbete, där 
sedan nästan tio år beslutsstöd för prioriteringar ingår, valde som första områden 
mer renodlade sjukvårdsområden och har utvecklat metoder för hur 
prioriteringsprocessen bör utformas. De nationella riktlinjerna för 
hjärtsjukvården kom först och har sedan följts av andra, även de med 
tyngdpunkt på insatser på hälso- och sjukvårdsområdet. Omvårdnad och omsorg 
har länge haft en, om ens någon, nedtonad roll. Inledningsvis fick alltså 
kommunerna inget stöd därifrån heller. 
 
Sett i det perspektivet är Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom mycket intressant. För första gången finns en 
modell utvecklad för kommunernas prioriteringsarbete. Även om en del återstår 
för att kunna ge ett ordentligt stöd till kommunerna i deras prioriteringar, inte 
minst kanske lagstiftningen bör ses över, har ett stort steg tagits.  
 
Förhoppningsvis kan man nu se början av en process i kommunerna, liknande 
den som flera landsting initierat, och som bygger på de arbetssätt och tekniker 
som Socialstyrelsen tidigt arbetade med i riktlinjearbetet. Mycket handlar då om 
vilket stöd kommunerna kan räkna med att få från centralt håll, främst från 
Socialstyrelsen och från Sveriges Kommuner och Landsting och på vilket sätt 
PrioriteringsCentrum kan stödja utvecklingen. 
 
Nu finns också ett dokument som ger en sammanvägd rekommendation om 
prioriteringar som berör både hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. 
Detta förutsätter en nära samverkan mellan landstingen och kommunerna. 
Sådant samarbete är inte främmande för vare sig landsting eller kommuner, det 
finns utvecklat mer eller mindre i hela landet. Ett integrerat arbete som i de nya 
riktlinjerna ställer förmodligen nya och andra krav på parterna. En ny sorts 
samverkan behövs. En intressant och tänkvärd reflektion, som flera av dem som 
deltog i riktlinjearbete gjorde, var att det blev tydligt att omvårdnaden lyftes 
fram på bekostnad av läkemedel, främst psykofarmaka av olika slag. Vad får en 
sådan utveckling för konsekvenser i respektive organisation? Vad händer om 
resurserna till omvårdnaden, som ju i första hand handlar om personal och 
hjälpande händer, inte räcker till, samtidigt som alla blir överens om att 
medicinerna som lugnar och söver bör minska?  
 
Ett konstaterande som måste göras i detta sammanhang efter att ha följt 
diskussionerna i de båda arbetsgrupperna är att utbildningsbakgrund och 
yrkeserfarenhet utvecklar olika innebörd av begrepp, olika språk och därigenom 
också olika sätt att förhålla sig till vård och omsorg.  
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Diskussionerna i den medicinska gruppen präglades av ett mer 
naturvetenskapligt språk som föreföll mer precist, vilket är naturligt mot 
bakgrund av de utbildningar som fanns representerade i gruppen. Språket i 
omvårdnadsgruppen var mer humanistiskt och socialt. Ett begrepp som hela 
tiden återkom i diskussionerna i omvårdnadsgruppen var begreppet värdegrund 
och vad det innebar; d v s vilka etiska värden som ska styra omhändertagandet 
av personer med demenssjukdom, ett begrepp som knappast nämndes i den 
medicinska gruppen. Ett annat centralt begrepp i omvårdnadsgruppen var 
bemötande, hur man som vårdgivare möter och behandlar en människa med 
demens på ett värdigt sätt. Inte heller detta berördes särskilt ofta i den 
medicinska gruppen. 
 
En annan påtaglig skillnad mellan grupperna i deras arbete var referenserna till 
lagstiftningen. Socialtjänstlagens både möjligheter, men inte minst hinder, 
återkom ofta i diskussionerna i omvårdnadsgruppen. Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningens möjligheter och eventuella begränsningar lyftes aldrig i 
den medicinska gruppen. En förklaring till detta är insatsernas koppling till den 
rätt till bistånd som regleras i SoL, en annan är förmodligen det egna ansvar som 
de medicinska professionerna har och som innebär att de kan agera mer 
självständigt inom ramen för detta ansvar. 
 
Sådana här skillnader påverkar samarbetsklimatet. Men hur ska då samverkan se 
ut för att bäst möjliggöra genomtänkta och gemensamma prioriteringar? Vem 
ska ta initiativ till att sådana kommer till stånd? Erfarenheterna från många års 
kontakter med företrädare för både landsting och kommuner är just att 
utbildning, grundläggande vetenskaplig inriktning i yrkesutövningen, 
yrkeskulturen, sättet att närma sig problem och språket är olika i de båda 
organisationerna. Detta bekräftades också av det nu genomförda arbetet med 
riktlinjer för demenssjukdom. Ibland kan olikheterna skapa oförståelse i 
samtalen. Det finns dessutom en sorts storebrors- lillebrorskomplex mellan 
landsting och kommuner, på så sätt att landstingens företrädare i olika 
sammanhang på ett självklart sätt ofta tar initiativet och kommandot och 
kommunernas företrädare finner sig i detta. I intervjuerna med representanterna i 
de två arbetsgrupperna påtalades detta av flera. Man ansåg att vid de tillfällen då 
resultaten av rangordningen skulle samordnas i den gemensamma stora gruppen 
tog hälso- och sjukvårdens företrädare, i synnerhet läkarna, över.  
 
Samarbete kring gemensamma problem förutsätter gemensamma begrepp med 
lika innebörd. Det förutsätter också jämnstarka parter som respekterar varandra 
och ser på varandra som jämlika intressenter. Om det här kan skapa bekymmer 
vid ett nära och integrerat samarbete kring vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom återstår att se, men det är värt att notera och ett område att 
arbeta med och utveckla.  
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6.1 Slutsatser  
 
Socialstyrelsens metod för att ta fram riktlinjer med beslutsstöd för 
prioriteringar har fungerat. 
 
För att komma fram till den rangordningslista som nu finns i den preliminära 
versionen av riktlinjerna, och som innehåller både medicinska åtgärder och 
omvårdnadsinsatser, har Socialstyrelsens grundmetod för att ta fram riktlinjer 
med beslutsstöd för prioriteringar i princip används. 
 
I intervjuerna med deltagarna i de båda arbetsgrupperna har de flesta uttryckt 
stor entusiasm inför både uppgiften och resultatet. Ingen från den kommunala 
sociala verksamheten har ansett att modellen varit olämplig eller att den sociala 
lagstiftningen skulle lägga hinder i vägen för att göra prioriteringar i den 
kommunala omvårdnaden, även om det också framkommit synpunkter som man 
bör beakta i ett fortsatt riktlinjearbete. 
 
Detta leder till slutsatsen  
• att Socialstyrelsens metod för att ta fram riktlinjer med beslutsstöd för 

prioriteringar har visat sig hålla även för insatser inom den kommunala 
omsorgen och att det samordnade arbetet med att prioritera eller rangordna 
insatser vid demenssjukdom huvudsakligen varit framgångsrikt.  

 
En översyn av den nationella modellen för vertikala prioriteringar bör omfatta 
även den kommunala omvårdnaden 
 
Metoden för prioriteringar som Socialstyrelsen använder bygger på den 
nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och 
sjukvård som tagits fram av bl.a. Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum 
(PrioriteringsCentrum 2007). Den har tidigare prövats både av Socialstyrelsen i 
riktlinjearbetet och av ett flertal landsting och verksamheter inom hälso- och 
sjukvården. Den har nu också använts för att rangordna insatser inom den 
sociala omsorgen för personer med demenssjukdomar och fungerade i stort sett 
tillfredsställande. Flera av de intervjuade ansåg emellertid att metoden inte 
fungerade fullt ut.  
 
Andra erfarenheter, nu senast från utvärderingen av prioriteringsprocessen i 
Västerbottens läns landsting som PrioriteringsCentrum gjort, har gett vid handen 
att modellen inte fungerar fullt ut i alla sina delar och att den bör ses över och 
vidareutvecklas (PrioriteringsCentrum 2009). Framförallt borde bättre 
förutsättningar skapas för en samsyn i tolkningen av modellen. En annan fråga 
som aktualiserades vid utvärderingen var hur modellen kan tillämpas vid 
vårdprocesser och teaminsatser.    



40 

Detta leder till slutsatsen 
• att man vid en översyn av modellen för öppna vertikala prioriteringar också 

bör analysera hur den sociala omvårdnaden i kommunernas regi och en 
samordnad prioritering mellan kommun och landsting bättre kan integreras i 
modellen.  

 
Socialtjänstlagens möjligheter och begränsningar att göra prioriteringar bör 
klarläggas 
 
Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom är banbrytande framförallt på en punkt. För första gången 
omfattas både hälso- och sjukvårdens insatser och socialtjänstens åtgärder i ett 
och samma dokument. Metoden bygger principiellt på hälso- och 
sjukvårdslagens bestämmelser om prioriteringar och utgår från den etiska 
plattform som dessa i sin tur utgår ifrån. Socialtjänstlagen har inte på samma sätt 
uttalade regler för prioriteringar, och i vissa avseenden ger den lagen rättigheter 
till den enskilde som inte på samma sätt som enligt hälso- och sjukvårdslagen 
kan prioriteras lågt eller helt väljas bort. 
 
Viss modifiering av den grundläggande modellen har därför gjorts av 
Socialstyrelsen för att kunna rangordna de sociala insatserna.  
 
Även om riktlinjearbetet vid demenssjukdom visat att grundmetoden för vertikal 
prioritering med vissa anpassningar kan användas även för omvårdnadsinsatser 
inom den kommunala vården och omsorgen råder det inte full enighet kring i 
vilken mån SoL:s bestämmelser ger möjligheter till prioriteringar och bortval på 
det sätt som HSL gör.  
 
Detta leder till slutsatsen 
• att ett fördjupat analysarbete borde göras för att klarlägga socialtjänstlagens 

nuvarande möjligheter och eventuella behov av förändring för att kunna göra 
prioriteringar inom sina verksamhetsområden, med en liknande etisk 
plattform som hälso- och sjukvårdslagens som grund. 

 
Kunskapen om prioriteringar och den etiska plattformen bör spridas 
 
Kunskapen om prioriteringar och den etiska plattformen är inte särskilt spridd, 
mindre i socialtjänsten än i hälso- och sjukvården. Erfarenheterna av praktiskt, 
strukturerat och öppet prioriteringsarbete är fortfarande relativt få. Den 
nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar har aldrig tidigare använts 
i kommunal verksamhet.  
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Detta har, som tidigare nämnts, flera förklaringar, men de viktigaste för 
kommunernas del är förmodligen att dessa inte har känt sig särskilt berörda av 
lagstiftningen därför att SoL inte tillåter prioriteringar av det slag som HSL 
numera gör. Detta förhållande har lett till att det finns en kunskapsklyfta mellan 
företrädare för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Denna blev märkbar 
både i intervjuerna och i observationerna av arbetsgrupperna. Flertalet i den 
medicinska gruppen kände till och vissa hade arbetat med strukturerat 
prioriteringsarbete i sin verksamhet. I omvårdnadsgruppen var kunskaperna mer 
begränsade. 
 
För att kunna ta till sig, förstå och tillämpa riktlinjerna krävs en viss 
grundläggande kunskap hos de grupper som kommer att tillämpa dem, det gäller 
både beslutsfattare av olika slag och verksamhetsföreträdare. Den viktigaste 
målgruppen är företrädare för den sociala omvårdnaden i kommunerna. Hur 
denna kunskap ska förmedlas, och av vem, är ingen uppgift att ta ställning till i 
denna rapport, däremot att så sker.  
 
Detta leder till slutsatsen 
• att fördjupade kunskaper om grunderna för prioritering inom vård och 

omsorg, metod och praktisk tillämpning krävs, framförallt i den kommunala 
socialtjänsten och äldreomsorgen, för att de nationella riktlinjer som rör vård 
och omsorg vid demenssjukdom ska få det förväntade resultatet. 

 
Ansvaret för att riktlinjerna förs ut och kommer till användning bör klargöras. 
 
Implementeringen av de nationella riktlinjerna är givetvis en väsentlig del av 
arbetet för att resultatet ska bli framgångsrikt. Kommunerna är de viktigaste 
mottagarna av riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, eftersom 
både den absolut största delen av ansvaret för omhändertagandet och 
kostnaderna ligger där. De har också det största ansvaret för att riktlinjerna 
sprids och kommer till användning. 
 
Under hösten 2009 har Socialstyrelsen presenterat den preliminära versionen av 
riktlinjerna vid ett stort antal konferenser runt om i landet, där företrädare för 
både kommuner och landsting har funnits. Syftet med dessa har främst varit att 
få in synpunkter på materialet som ska användas när den slutliga versionen av 
riktlinjerna arbetas fram under våren 2010. Genom konferenserna har givetvis 
också kunskapen spridits om riktlinjerna överhuvudtaget . 
 
Det finns 290 kommuner, 18 landsting och två regioner i Sverige. Erfarenheten 
säger att det alltid är lättare att få genomslag för förändringar av olika slag i 
landstingen som är större och med, om än inte lika, så relativt likartade 
organisationsformer, jämfört med kommunernas.  
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Det stora antalet kommuner med sin spridning inte minst när det gäller 
organisation, ekonomi, invånarantal och demografi har helt andra förutsättningar 
att ta till sig och tillgodogöra sig nya initiativ. Det finns ofta inte heller någon 
intern organisation som har till uppgift att ta emot och föra ut ny kunskap. 
 
Synpunkten att Socialstyrelsen borde ta på sig ansvaret för att föra ut riktlinjerna 
fördes fram i en av arbetsgrupperna. Uppfattningen var att implementeringen 
borde vara en del av riktlinjerna. Socialstyrelsens engagemang för att se till att 
riktlinjerna kommer till användning borde kanske diskuteras. Än viktigare är att 
fundera på i vad mån och med vilka insatser landstingens, regionernas och 
kommunernas egen intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting - 
SKL, kan vara ett stöd.  
 
Detta leder till slutsatsen  
• att formerna och ansvaret för implementeringen av de nationella riktlinjerna 

för vård och omsorg vid demenssjukdom bör klarläggas.  
 
Organisation, arbetsformer och kompetens i de prioriteringsgrupper som 
Socialstyrelsen bör ses över. 
 
Arbetsgrupperna som gjorde rangordningen i arbetet med riktlinjerna vid 
demenssjukdom fungerade var för sig mycket tillfredsställande. Alla fick 
komma till tals och ingen kände att hans eller hennes synpunkter inte togs 
tillvara. Observationerna gav vid handen att de två grupperna fungerade olika, 
beroende på sammansättning, yrkeskultur och tidigare erfarenheter av 
systematiskt arbete. Det finns en tradition inom de medicinska utbildningarna 
som mer är inriktad på forskning, utvärdering och evidens vilket satte sin prägel 
också på diskussionerna. I omvårdnadsgruppen som, i brist på evidens, mer 
byggde sina ståndpunkter på gemensamma erfarenheter och konsensus blev 
diskussionen av en annan karaktär. Storgruppen, då de båda grupperna slogs 
ihop, ansågs fungera väl, även om vissa i båda grupperna såg en tendens till att 
läkarna i den medicinska gruppen tog över initiativet och dominerade samtalet. 
Flera deltagare ansåg att gemensamma avstämningar borde ske både oftare och 
tidigare i processen, även om ingen direkt förordade gemensamt arbete från 
start.  
 
Båda grupperna ansåg att det saknades vissa kompetenser i den egna gruppen. 
Exempelvis borde allmänläkarekompetensen vara starkare i den medicinska 
gruppen, det hade behövts både en läkare och en demenssjuksköterska i 
omvårdnadsgruppen, arbetsterapeut och sjukgymnast borde ha funnits i båda 
grupperna och dietist saknades i arbetet.  
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Detta leder till slutsatsen 
• att Socialstyrelsen inför revidering av de nu utarbetade riktlinjerna rörande 

demenssjukdomar, men även vid uppläggning av annat riktlinjearbete med 
såväl medicinskt som socialt omsorgsinnehåll, noga bör överväga både 
organisationen av, sammansättningen i och arbetsformerna för de grupper 
som ska göra den slutliga avvägningen av fakta och rangordning. Av särskild 
vikt är frågan när och hur de sociala och medicinska erfarenheterna ska 
mötas och integreras.  

 
Prioriteringsgruppernas introduktion måste fördjupas. 
 
Enligt Socialstyrelsens metod påbörjar prioriteringsgrupperna sitt arbete relativt 
sent i den process som slutligen ska leda fram till de nationella riktlinjerna.  
Dessförinnan har andra expertgrupper sammanställt befintlig forskning och 
annan kunskap på det aktuella sjukdomsområdet och om möjligt gjort 
hälsoekonomiska beräkningar, allt enligt den modell som Socialstyrelsen arbetar 
efter. Inte sällan har detta förberedande arbete som ju utgör grunden för 
prioriteringarna tagit flera år i anspråk. Resultatet av prioriteringsgruppernas 
arbete är dock förmodligen det viktigaste i hela riktlinjearbetet. Det är det 
dokument som beslutsfattare på olika nivåer sist och slutligen grundar sina 
beslut om satsningar och/eller bortval på. För att förstå sin roll i hela processen 
och inte minst principerna för hur rangordningen ska göras måste introduktionen 
till prioriteringsgrupperna vara grundläggande och gedigen.  
 
Introduktionen till arbetet i de två grupper som skulle göra prioriteringarna av 
åtgärder vid olika tillstånd av demenssjukdom ansågs bristfällig av flera 
representanter i arbetsgrupperna. Man efterfrågade en mer ingående genomgång 
av den teoretiska modellen efter vilken prioriteringarna skulle göras. Successivt 
kom man in i arbetet, men länge rådde osäkerhet om efter vilka kriterier 
rangordningen skulle göras, t ex vilken vikt som skulle fästas vid att evidens 
saknades för vissa åtgärder eller om det skulle vara någon typ av 
normalfördelning över skalan 1-10. Hur skulle ”icke-göra-insatser” definieras i 
förhållande till insatser som fick rangordningssiffran 10 och vad skulle hänföras 
till FoU, dvs. vilka insatser ansågs behöva forskas ytterligare på för att kunna 
omfattas av rangordningen? 
 
Detta leder till slutsatsen  
• att introduktionen till prioriteringsgrupperna måste fördjupas, inte minst 

måste den teoretiska bakgrunden till Socialstyrelsens metod förklaras och 
sättas in i sitt sammanhang, men också rangordningslistans 1 – 10, ”icke-
göra” och FoU måste förtydligas och konkretiseras. 
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