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FÖRORD I  
 
Sex år efter att Landstinget i Östergötland genomförde den första öppna och 
systematiska prioriteringen inom hälso- och sjukvården gjorde Västerbottens 
läns landsting detsamma. Den stora mediala uppmärksamhet som följde efter det 
östgötska beslutet uppfattade många politiker som ett hot. Många såg det som en 
bekräftelse på att öppna prioriteringar är besvärligt och direkt olämpligt för 
politiker att hålla på med åtminstone på det sättet som skedde i Östergötland. 
Frågan var om man kunde prioritera men ändå undvika att upprätta 
rangordningslistor och redovisa vad som ska väljas bort. Min uppfattning är att 
det inte är möjligt att bedriva öppna prioriteringar utan att arbeta med 
rangordningslistor och deklarera vad som väljs bort men att det kan ske på 
många sätt. I Sverige har vi kommit långt när det gäller att utveckla sådana 
arbetsformer men vi vet fortfarande väldigt lite om hur det ska gå till i detalj. 
 
När PrioriteringsCentrum genomförde sin omfattade kartläggning 2006 av hur 
riksdagens intentioner rörande prioriteringar implementerats i olika delar av 
landet var resultatet hos landstingen nedslående. Det hade dock skett en del 
utvecklingsarbete på den nationella nivån. Det är därför väldigt glädjande att 
politikerna i Västerbottens läns landsting under 2008 beslutade att genomföra en 
allomfattade prioritering med syfte att omfördela resurser från det lägst 
prioriterade i den befintliga verksamheten till högre prioriterade insatser.  
Behovet av att vidareutveckla vården tack vare nya framsteg inom medicin och 
vård kommer alltid att finnas men införande av nya metoder kan förhindras när 
sjukvården inte har något expansionsutrymme utan istället tvingas krympa sin 
kostym. 
 
Idag sitter vi med åtminstone ett delsvar på hur det gick i Västerbotten. Den lista 
på bortval som landstingets politiker beslutade i november förra året är betydligt 
mer omfattade än beslutet i Östergötland – som väckte stort rabalder sex år 
tidigare. Den mediala uppmärksamheten nationellt är ringa, medborgarnas 
reaktioner är nästan obefintliga och intern kritik från personalen finns men är 
företrädesvis konstruktiv. Det är mycket intressant och reser naturligtvis frågan 
på bakomliggande faktorer. Jag tror att det finns många samverkande orsaker. 
Att landstinget på ett genomtänkt sätt omvandlat tidigare erfarenheter och 
metoder från Östergötland och nationella projekt till en egen arbetsprocess är ett 
viktigt skäl till prioriteringsarbetet så här långt får anses lyckosamt. Ett mått på 
framgång är att landstinget i Västerbotten bestämt sig för att upprepa sin 
prioriteringsprocess om än i en modifierad form. I denna rapport som är del ett 
av två rapporter redovisas arbetsprocessen i detalj och hur de olika momenten 
uppfattats av personer som deltagit i arbetet.  



 

  

Tillsammans med en analys som personal från Prioriteringscentrum genomfört 
ska de båda rapporterna förhoppningsvis ge ytterligare inspiration och idéer till 
andra som planerar att genomföra liknade prioriteringsarbete.  
 
Västerbottens läns landstings initiativ har redan inspirerat flera andra landsting 
till att genomföra liknade processer. De har kopierat eller utvecklat egna 
varianter. Detta är en bra utveckling eftersom ingen ännu funnit ett optimalt 
arbetssätt. Dessutom är inte tillvaron statisk utan förutsättningarna för att 
bedriva öppna prioriteringar kommer att förändras hela tiden. Prioriteringar 
inom hälso- och sjukvård kommer aldrig att vara enkla och de svåraste 
avvägningarna har vi antagligen framför oss. Det är därför viktigt att vi skapar 
så bra arbetsformer som möjligt för att i sin tur besluten blir så genomarbetade 
och rättvisa som möjligt. Västerbottens läns landsting har lämnat ett värdefullt 
bidrag till denna utveckling. 
 
 
Linköping augusti 2009 
Per Carlsson, 
Professor, Centrumchef för PrioriteringsCentrum 
 



 

  

FÖRORD II  
 
Denna rapport beskriver det prioriteringsarbete som bedrevs i Västerbottens läns 
landsting under hösten 2008. Vi som lett prioriteringsarbetet konstaterar att det 
ställde höga krav på organisationen och på vår administrativa förmåga. 
Förhoppningsvis kan den detaljerade redogörelsen, alla förbättringsförslagen 
och våra reflektioner vara till hjälp i vårt eget fortsatta prioriteringsarbete men 
även för den huvudman eller vårdgivare som planerar för ett sådant.   
 
PrioriteringsCentrum har bistått Västerbotten som rådgivare, genom att utbilda 
våra metodstödjare, ställa utvärderingsresurser till förfogande och fungera som 
ständigt uppmuntrande samtalspartner. Det stödet har i hög grad bidragit till att 
skapa förtroende för prioriteringsarbetet i organisationen. För att bredda 
uppföljningen med fler perspektiv och metoder har personer från 
Prioriteringscentrum genomfört en observations- och en intervjustudie som 
också ska fördjupa vår förståelse av fördelar och nackdelar med vårt arbetssätt. 
Dessa studier redovisas i en annan rapport (Broqvist m fl 2009). 
 
Läsanvisning 
Rapporten riktar sig till många målgrupper med skiftande behov. 
Sammanfattningen ger en överblick över processen, deltagarnas uppfattningar 
samt processledningens slutsatser.  
 
Kapitel 1 beskriver bakgrunden till prioriteringsarbetet och kapitel 2 beskriver 
prioriteringsprocessens utformning. Kapitel 3-8 beskriver deltagarnas attityder 
till och erfarenheter av prioriteringsarbetet, så som det kom till uttryck i tre 
enkäter under arbetets gång. Kapitel 9 innehåller reflektioner och 
processledningens slutsatser. 
 
Om författaren 
Undertecknad är författare och ansvarig för rapporten i sin helhet. Jag är anställd 
vid Västerbotten läns landsting och har deltagit i det utvecklingsarbete som 
landstinget bedrivit under många år med syfte att skapa institutionella 
förutsättningar för öppna prioriteringar. Det innebär att forma de administrativa 
stödsystem och mötesplatser, den information och organisationskultur som 
behövs. Jag har funnits med i ledningen för prioriteringsprocessen under 2008 
och spelat en central roll i dess konstruktion.  



 

  

Strävan är att sammanställningen ska återspegla resultatets positiva och negativa 
aspekter på ett rättvisande sätt. Kapitlen 1-2 som beskriver processen och 
slutsatserna i kapitel 9 är skrivna i samråd med processledningen för 
prioriteringsarbetet. Fil mag Anna Helena Wiechel har gjort den statistiska 
bearbetningen och kvantitativa sammanställningen av enkätmaterialet i kapitel 
3-8 samt deltagit i analysen av det kvalitativa materialet. 
Processledningsgruppen, referensgruppen samt flera företrädare för 
PrioriteringsCentrum har grundligt läst och gett synpunkter.   
 
Centrala begrepp 
Vissa begrepp återkommer ofta i texten och behöver preciseras. 
Med begreppet process avses här förlopp och närmare bestämt det aktuella 
prioriteringsarbetet i sin helhet och över tid med tidplan, aktörer, grupperingar, 
metoder och allt. Med begreppet procedur avses förfaringssätt och närmare 
bestämt de arbetsformer och metoder som användes i varje enskild fas. Med 
modell avses den nationella analysmodell för vertikal prioritering, som bland 
andra Socialstyrelsen använder vid framtagandet av nationella riktlinjer. 
 
Begreppet resultat används också ofta och kan ha något olika betydelse 
beroende på sammanhanget. Ibland avses ett delresultat, till exempel av en fas i 
arbetet. Ibland avses resultatet av hela processen. Förhoppningsvis framgår av 
sammanhanget vad som avses. 
 
 
Susanne Waldau, augusti 2009 
Prioriteringsstrateg,  
Västerbottens läns landsting 
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SAMMANFATTNING 
 
Prioriteringsprocessen  
 
Prioriteringsarbetet i Västerbottens läns landsting hösten 2008 syftade till 
omfördelning, att finansiera ny och högprioriterad verksamhet genom att 
begränsa utbudet av de lägst prioriterade tjänsterna. I full enighet över 
partigränserna och med tjänstemannaledningen bestämde sig landstingets 
politiska ledning för att på en och samma gång både konstruera en procedur och 
testa den i full skala på hela organisationen.  
 
Arbetet kom att omfatta tre olika faser där helt olika metoder användes och där 
även aktörerna delvis byttes ut. Proceduren i sin helhet byggdes utifrån 
ambitionen att politiker, ledning och verksamhet skulle ta ömsesidigt ansvar. 
 
Fas I innefattade vertikal prioritering. Här skulle alla basenheter identifiera sin 
lägst prioriterade verksamhet, motsvarande tio procent av nettobudgeten. För 
detta användes den nationella modellen för vertikala prioriteringar.  
 
Avsikten var också att arbetet skulle innehålla ett moment som involverade 
verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i verksamheten för att jämföra och 
jämna ut resursfördelningen mellan enheter, d v s horisontell prioritering på 
verksamhetsnivå. För detta konstruerades en särskild procedur, Fas II, 
horisontell prioritering.  
 
Fas III innefattade en nybildad mötesplats, Prioriteringsforum, samt politisk 
beredning och beslut. Politikerna ville ta ansvar för prioriteringsbesluten – det 
som skulle begränsas eller tas bort men även det som skulle introduceras eller 
förstärkas. Med andra ord skulle arbetet även innefatta horisontell prioritering på 
den politiska nivån. För detta konstruerades Prioriteringsforum. Där 
presenterade verksamhetsföreträdare och landstingets tjänstemannaledning 
förslagen till begränsning av utbudet för ledarna för samtliga politiska partier i 
landstinget. Likaså presenterades högprioriterade åtgärder aktuella för 
finansiering. De högprioriterade åtgärderna hade identifierats genom en särskild 
procedur. Sedan vidtog politisk beredning i styrgruppen och sedermera i 
partigrupperna. Den följdes av ett beslut i landstingsstyrelsen kring begränsning 
av åtagandet och finansiering av högt prioriterade åtgärder samt åtföljande 
justering i landstingsfullmäktige av verksamheternas budgetramar för 2009. 
Totalt omfördelades 114 miljoner kronor från lågt till högt prioriterade åtgärder 
och verksamheter. 
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För att utvärdera arbetssättet följdes det noga bl a med enkäter. De 
konstruerades under gång och utfördes av landstinget i samverkan med Umeå 
universitet och i samråd med en landstingsintern referensgrupp. Enkäterna 
syftade i första hand till att avspegla deltagarnas attityder till och erfarenheter av 
arbetet som grund för fortsatt utveckling av processen.  
 
 
Deltagarnas uppfattningar 
 
Inställning till proceduren 
Sammanfattningsvis tyder enkätresultaten på ett stöd hos en majoritet av 
deltagarna för det valda arbetssättet inkluderande procedur och metod för 
vertikal och horisontell prioritering.  
 
En majoritet ansåg att alla verksamheter inom landstinget ska delta i 
prioriteringsarbetet men efter Fas II var deltagarna något mindre positiva till att 
icke vårdande verksamheter skulle vara med.  
 
Många deltagare var missnöjda med tidsutrymmet under Fas I och att de nödgats 
lämna ifrån sig ett underlag med låg kvalitet, liksom med hur inprioriteringen 
gick till.  
 
Inställning till processens resultat 
Trots kritik på väsentliga punkter var deltagarna i slutänden ganska nöjda med 
innehållet i det politiska beslutet.  
 
Efter Fas I och II uttryckte flera deltagare förhoppningen att landstingets 
politiker verkligen skulle fatta ett prioriteringsbeslut och stå för det gentemot 
befolkningen. Efter Fas II framfördes även misstro mot politikernas förmåga till 
helhetssyn, risken för att de skulle missledas genom att underlaget var för dåligt 
och, kommenterat av många, risken för att beslutet av samma skäl skulle vara 
svårt att genomföra.  
 
Efter avslutad prioriteringsprocess ansåg nästan nio av tio att det politiska 
beslutet, både om utbudsbegränsning och införande av nya metoder och 
verksamheter, var delvis eller på det stora hela genomförbart och etiskt 
motiverat. Flera uttryckte positiv överraskning över detta och över att beslutet 
alls fattades och därtill i enighet. 
 
Prioriteringsprocessen bidrog även till nya insikter om både den egna och andras 
verksamheter. Deltagarna lärde sig mest om den egna verksamheten under Fas I 
(vertikal prioritering) och mest om andras under Fas II (horisontell prioritering). 
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Kommunikation  
En kommunikationsstrategi utarbetades tidigt och integrerades i processen. 
Tydliga budskap om hur det planerade prioriteringsarbetet skulle beskrivas 
formulerades och användes konsekvent av den politiska ledningen och 
tjänstemannaledningen. Ett exempel på budskap var att processen handlade om 
omfördelning av resurser och inte om besparing. Cheferna var en viktig 
målgrupp och stöttades med olika informationsinsatser för att de i sin tur skulle 
kunna informera och engagera sina medarbetare på ett adekvat sätt. För media 
hölls ett kunskapsseminarium tidigt i processen.  
 
Resultatet av en enkät indikerar att 70 till 90 procent av medarbetarna hade god 
eller ganska god kännedom om prioriteringsarbetet inklusive proceduren för 
inprioritering, det politiska beslutet och det innehållsliga resultatet för den egna 
enheten. Sju av tio hade en uppfattning om huruvida arbetssättet och proceduren 
var lämpliga, åtta av tio hade en uppfattning om innehållet i det politiska 
beslutet. De flesta hade fått information från sin närmaste chef och därefter av 
sina arbetskamrater. Drygt hälften ansåg sig ha kunnat skaffa den information 
som de velat ha kring landstingets prioriteringsarbete.  
 
Medias rapportering kring processen var saklig och korrekt när det gäller 
processen vilket sammantaget med medarbetarnas positiva inställning indikerar 
att kommunikationsstrategin fungerade som det var tänkt. 
 
 
Processledningens slutsatser 
 
Landstingets prioriteringsarbete var och är en komplicerad och 
kompetenskrävande process vars syfte på kort och lång sikt är att hantera ett 
konstant omvandlingstryck inom hälso- och sjukvården. Det fanns också en 
efterfrågan i verksamheten om att arbeta med prioriteringar som ett komplement 
till ständigt återkommande besparingar.  
 
All verksamhet skulle omfattas vilket gjorde processen ännu mer komplex. Med 
detta följde också vissa osäkerhetsfaktorer som t ex olikheter i hur man 
uppfattade uppdraget, hur man arbetade fram underlagen och deltog i den 
horisontella prioriteringen m m.  
 
Trots att landstinget var det första i landet med att testa ett så omfattande grepp 
för prioriteringar och att så många verksamheter berördes samtidigt visar 
enkäterna att det finns ett gott stöd för processen och resultatet. De visar också 
att det finns stöd för att fortsätta att utveckla en process för öppna systematiska 
prioriteringar som en viktig strategi för att möta den medicinska utvecklingen. 
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Identifierat förbättringsbehov 
Nästa gång ett liknande arbete ska genomföras behövs det mer tid för 
förberedelser. Likaså behöver mer arbetstid läggas på Fas I. En lämplig form för 
prioritering i samspel mellan service- och kärnverksamhet behöver skapas. Det 
behövs utrymme för samordning mellan Fas I och II.  
 
Fas II tycks på det hela taget ha fungerat väl. Enstaka personer hade starka 
invändningar mot att ta ansvar för andras verksamhet än sin egen. Det behöver 
klargöras i överenskommelserna med chefer och medarbetare huruvida detta 
ingår i förväntningarna på dem.  
 
En annan form för inprioritering behöver skapas. Frågan är hur den ska se ut och 
huruvida den ska vara kopplad till proceduren för bortprioritering. 
 
Vår erfarenhet tyder på att prioriteringsprocessen bör sträcka sig över två 
terminer, om resultatet ska länkas in i en landstingsplan. Vi ser kopplingen till 
landstingplanen som förnuftig, eftersom målet på sikt är att integrera 
prioriteringsarbetet i det normala systemet för styrning och ledning.  
 
Sammanvägd bedömning 
Processledningens sammanvägda bedömning är att prioriteringsprocessen har 
varit framgångsrik. Syftet, att skapa en kompletterande ekonomisk strategi, 
fullföljdes. Vertikal och horisontell prioritering genomfördes och ledde fram till 
ett politiskt beslut. Processen skapade utvecklingsutrymme och ledde till 
omfördelning av resurser inom organisationen. Den var öppen, präglades av 
gemensamt ansvarstagande och var den lärprocess den var avsedd att bli.  
 
Processen behöver förfinas i vissa avseenden men den grundläggande strukturen 
håller. Vertikala och därefter horisontella prioriteringar, en strukturerad 
beredningsform för samarbete mellan landstingssystemets olika delar – 
profession, administration och politik – samt en integrerad 
kommunikationsprocess håller som grundmodell för framtiden.  
 
Den framgångsfaktor som vi tror är viktigast är insikten i hela organisationen 
om behovet av att komplettera nuvarande strategier för att minska kostnaderna 
med en strategi för att fördela om resurser från lågt till högt prioriterat.  
 
Arbetet genomfördes målmedvetet och mycket tankekraft och tid ägnades åt att 
reflektera processen både inledningsvis och medan den pågick. Den 
genomfördes sedan under en tydlig ledning, som band ihop processens olika 
delar bl a med stöd av en genomtänkt kommunikationsstrategi, som integrerades 
tidigt i processen och dess ledning.  
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Nyckelfaktorer för framgången är också att det fanns en politisk enighet om att 
processen skulle genomföras och resultera i ett öppet prioriteringsbeslut samt ett 
starkt politiskt engagemang genom hela processen. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Allmänt om Västerbottens läns landsting 
 
Västerbottens läns landsting (VLL) omfattar knappt 260 000 invånare och 
sträcker sig från fjällen och norska gränsen i väster till Bottenviken i öster. 
Befolkningen är starkt koncentrerad till kustremsan, där industristaden 
Skellefteå med cirka 72 000 invånare och universitetsstaden Umeå med cirka 
113 000 invånare ligger. I inlandet utgör Lycksele huvudort med cirka 12 000 
invånare i en i övrigt extrem glesbygd. Norrlands Universitetssjukhus i Umeå är 
regionsjukhus för Norra sjukvårdsregionen. Landstinget har cirka 10 000 
anställda.  
 
Politiskt styrs landstinget av en koalition omfattande 42 av de 71 mandaten i 
fullmäktige. Majoriteten består av S (32 mandat), V (7 mandat) och Mp (3 
mandat). Oppositionen har således 29 mandat, varav M och C vardera 8, Fp 7 
och Kd 6. 
 
Landstinget bedriver ett aktivt utvecklingsarbete kring system för 
kunskapsstyrning och -ledning. Det syftar till att kvalitetssäkrad kunskap sprids 
och används i verksamheten,1 men ska även förbättra politikernas möjligheter att 
ta ansvar för prioriteringar i vården, vårdens kvalitet och resultat samt ett ordnat 
införande av nya metoder. I VLL betraktas ett system för kunskapsstyrning som 
nödvändigt även för ett aktivt prioriteringsarbete. Därutöver behövs ytterligare 
komponenter och kompetenser specifika för prioritering. 
 
 
1.2 Förhistoria 

 
Öppna prioriteringar har varit föremål för politiskt och administrativt intresse i 
Västerbottens läns landsting sedan slutet av 1980-talet. Fullmäktige antog tidigt 
riktlinjer för politisk prioritering (VLL 1992), som mycket liknade dem som 
senare antogs av riksdagen år 1997. Under 2003 antog landstingsstyrelsen även 
riktlinjer för prioritering i hälso- och sjukvården (VLL 2003). De bygger på 
nationell och internationell prioriteringslitteratur2 samt nationella och lokala 
erfarenheter av praktiskt prioriteringsarbete.  

 

                                           
1 Detta delsyfte motsvarar Socialstyrelsens definition i Plattform för nationella riktlinjer, s. 5, 2008. 
2 Riktlinjerna ska inspirera till lokalt prioriteringsarbete. Bl a beskrivs Rättvisa procedurer (Daniels & Sabin, 
1997), som norm för prioriteringsprocedurerna. Riktlinjerna kan beställas från Kontorsservice, Västerbottens 
läns landsting, 901 89 Umeå. 
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Under åren som följde direkt på riksdagsbeslutet arbetade landstinget mycket 
med prioritering framför allt ur medborgar- och politiskt perspektiv. 
Studiecirklar genomfördes (Lundborg och Waldau 1998) liksom programarbeten 
kring sjukdoms- och ohälsoområden i syfte att skapa underlag för politisk 
prioritering.3  
 
Senare har landstinget, delvis på grundval av ett centralt projekt år 2001-034, 
arbetat för att bygga upp stödstrukturer för öppna prioriteringar såsom adekvat 
medicinskt ledarskap, administrativa strukturer bl a för kunskapsledning samt 
relevant kunskap inkluderande kompetens inom evidensbasering. År 2002 och 
2005 mättes via enkäter i vilken utsträckning det arbetet lett till resultat i form 
av att organisationen byggt upp strukturer och processer för lokalt 
prioriteringsarbete samt huruvida detta i sin tur lett till prioriteringsbeslut 
(Waldau 2007). Ytterligare har lokalt, praktiskt prioriteringsarbete genomförts i 
flera verksamheter (Waldau 2007, Lindström och Waldau 2008). Många 
medarbetare har därtill varit engagerade i Socialstyrelsens arbete med nationella 
riktlinjer direkt eller i regionala/lokala beredningsprocesser och därigenom 
arbetat med den nationella modellen för prioritering (Carlsson et al 2007). 
 
Före den här beskrivna processen hade prioritering däremot inte identifierats 
som en central fråga för tjänstemannaledningen. 
 
 
1.3 Rapportens syfte och disposition 
 
Denna rapport syftar till att ge alla intresserade en möjlighet att lära av 
prioriteringsprocessen i VLL 2008. Till den änden beskrivs processen likaväl 
som deltagarnas uppfattningar om och erfarenheter av processen, så som de 
uttrycks i enkäter som skapats och distribuerats under arbetets gång.  
 
PrioriteringsCentrum har följt arbetet med hjälp av intervjuer och en 
observationsstudie. Resultatet av dem redovisas i en annan rapport (Broqvist  
m fl 2009). 
 
I kapitel 2 beskrivs i detalj processen, procedurerna, delresultaten från de olika 
faserna och slutresultatet i form av det politiska beslutet.  
 
Därefter följer en redogörelse i kapitlen 3-8 för deltagarnas uppfattning om och 
erfarenheter av prioriteringsprocessen, så som de uttryckts i tre enkäter.  

                                           
3 De genomfördes delvis efter modell från Landstinget i Östergötland och berörde stora sjukdoms- eller 
ohälsoområden såsom psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, diabetes, demens och övervikt. De kan beställas 
från Staben för verksamhetsledning, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. 
4 Slutrapport (LTS C 249:8-2003) kan beställas från Diariet, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. 
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Kapitel 3 ger en introduktion till enkäterna vars resultat redovisas i kapitlen 4-7. 
I kapitel 4 presenteras resultatet av enkäten efter Fas I – vertikal prioritering och 
identifiering av de tio procent av resurserna som åtgick till det lägst prioriterade. 
I kapitel 5 presenteras resultatet av enkäten efter Fas II – horisontell prioritering 
syftande till förslag om utbudsminskning motsvarande fyra procent av 
resurserna. I kapitel 6 presenteras resultatet av enkäten sedan 
prioriteringsprocessen avslutats. Den omfattar Fas I och II men även III, som 
innehöll tjänstemannaberedning, samråd i Prioriteringsforum, politisk beredning 
och beslut. I kapitel 7 redovisas deltagarnas syn på information och 
kommunikation, så som den framstod i de tre enkäterna. Resultatet av en enkät 
till ett slumpvis urval medarbetare presenteras också översiktligt, som uttryck 
för om kommunikationen fungerat som avsett. I kapitel 8 sammanfattas 
deltagarnas slutsatser och förbättringsförslag. 
 
I kapitel 9 drar processledningen slutsatser för framtida prioriteringsprocesser 
och för vissa resonemang. I kapitel 10 för författaren en diskussion kring 
ytterligare frågor som väckts under arbetet och av utvärderingen.  
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2. PRIORITERINGSPROCESSEN I VÄSTERBOTTEN  
 
 
2.1 Politiska beslut, styrning och processtyrning 

 
Prioriteringsprocessen i VLL föregicks av flera politiska beslut, som bidrog till 
att lyfta upp prioritering till en central fråga för tjänstemannaledningen. En 
genomgripande organisationsanalys under 2007 – ”Strategiska vägval” – ledde 
bland annat fram till beslutet att prioritering skulle utgöra en av flera 
övergripande strategier för att nå de ekonomiska målen. I landstingsplanen för 
2008-10 beslutades om utveckling av en modell för prioritering och under våren 
2008 fattades så politiskt beslut om att genomföra prioriteringsarbetet. En 
särskild politisk styrgrupp för arbetet inom ramen för ”Strategiska vägval” 
fungerade som politisk styrgrupp även för prioriteringsarbetet. Den bestod av 
landstingsstyrelsens arbetsutskott kompletterat med landstingsråd samt de 
gruppledare som inte ingår där. Vidare skapades en mindre gruppering för 
kommunikationsfrågor i samband med prioriteringsarbetet. Där deltog två 
tjänstemän och fem politiska representanter för majoriteten och minoriteten. 

 
Med det politiska beslutet sattes också tidsramen för prioriteringsprocessen – 
prioriteringsbeslutet skulle påverka budgeten för 2009 och 2010 och faställas av 
fullmäktige i november 2008.  

 
Inför arbetet med landstingsplanen, som antogs av fullmäktige i juni, hade en 
lista skapats över högprioriterade verksamheter och åtgärder, nytillkommande 
eller i behov av resursförstärkning. Listan omfattade förslag baserade på 
antingen konsekvensanalyser av nationella riktlinjer för hjärt- och 
cancersjukvård eller en speciell procedur för att bedöma angelägenhetsgraden 
hos nya medicinska metoder5, samt politiskt initierade förslag. Förslagen som 
emanerade ur nationella riktlinjer hade alla givits hög prioritet där. Efter 
beredning av tjänstemannaledningen omfattade listan åtgärder och verksamheter 
motsvarande 160 miljoner kronor. Listan kom på sätt och vis att bilda 
utgångspunkt för prioriteringsarbetet men något politiskt beslut om den hade 
inte fattats när arbetet satte igång. 
 
På tjänstemannanivå styrdes processen av landstingets verkställande ledning, 
som består av landstingsdirektören, verksamhetsområdeschefer och stabschefer 
(se Figur 1 nedan). Samordningsansvaret för processen lades på biträdande 
landstingsdirektören. Han utsåg en särskild processledningsgrupp för 
prioriteringsarbetet.  

                                           
5 Sedan ett antal år ska alla nya medicinska metoder vars kostnad överstiger kliniken/verksamhetens budget 
anmälas till chefläkarna. I underlaget ska ingå en analys bl.a. av metodens patientnytta och kostnadseffektivitet. 
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Den bestod av representanter för staben för verksamhetsledning, som har 
strategiskt ansvar för arbetet med öppna prioriteringar. Vidare ingick 
nyckelpersoner från ekonomi-, personal- och informationsfunktionerna. Därmed 
placerades ansvaret för processen i landstingets översta ledning. 
 
 
2.2 Processens syfte och mål 
 
Prioriteringsarbetet skulle utgöra en av flera strategier för att skapa en stark 
ekonomi och ett alternativ till generella besparingsbeting. Syftet preciserades6 
till att skapa ekonomiskt utrymme för nya medicinska metoder och andra 
angelägna satsningar genom att begränsa utbudet. 
 
 
2.3 Information och kommunikation 
 
Erfarenheter tyder på att ett prioriteringsbeslut behöver accepteras internt av den 
politiska ledningen, tjänstemannaledningen och inte minst i verksamheten för att 
kunna accepteras av medborgarna (Garpenby 2004, Bäckman, Lindroth och 
Carlsson 2005, Bäckman, Karlsson och Carlsson 2006). Processledningen (se 
Figur 1 nedan) lade därför stor vikt vid kommunikationen under processen. 
Målet var att skapa kunskap och förståelse, både i organisationen och hos 
medborgarna, för motiven till prioriteringsarbetet och hur det hänger samman 
med att skapa en god hälso- och sjukvård på kort och lång sikt. 
Kommunikationsinsatserna skulle bidra till att skapa helhetssyn, ansvarstagande 
och engagemang bland alla aktörer under hela processen. Även procedurerna 
utformades med den utgångspunkten (avsnitt 2.4). 
 
Grundläggande budskap formulerades tidigt. De betonade att prioriteringsarbetet 
syftade till omfördelning av resurser, där det som är mindre viktigt prioriteras 
bort till förmån för nya satsningar. Det var också väsentligt för bilden av arbetet 
och för hur resultatet i form av det politiska beslutet skulle kunna 
kommuniceras. Följande åtgärder blev ledstjärnor i kommunikationsarbetet: 
 
Ta fram gemensamma, tydliga budskap som skapar engagemang i 
prioriteringsarbetet. 
Gemensamma, enhetliga budskap skulle kommuniceras till alla, tillsammans 
med anpassade budskap till olika målgrupper som tydliggjorde vad 
prioriteringsarbetet innebär och vad som ska göras. Kommunikationen 
utvärderades löpande för att anpassa, förstärka och förtydliga budskap till 
prioriterade målgrupper. 

                                           
6 I anvisningarna för arbetet, som gick ut till verksamhetschefer i juni respektive augusti 2008. 
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Skapa samsyn i den politiska ledningen och tjänstemannaledningen om vad som 
ska göras och hur, i prioriteringsarbetet. Detta skulle ske genom att stärka och 
stötta verksamhetscheferna i deras uppdrag och utveckla dialogen med alla 
aktörer (politik, ledning och verksamhet). 

 
Ge tydligt stöd till chefer i deras kommunikation med medarbetarna och 
hantering av personalfrågor. Detta skedde genom tillgång till ”frågor och svar”, 
informationsmaterial mm via interna kanaler.  
 
Utveckla skriftlig information som är tillgänglig för alla. Detta skedde via 
interna kanaler för medarbetarna och externt via landstingets webb och andra 
kanaler för medborgarna  
 
Media ska ges kunskap om hälso- och sjukvårdens utveckling och hur det 
hänger ihop med landstingets prioriteringsarbete. Detta skedde via ett 
kunskapsseminarium som arrangerades för media tidigt i processen. Dessutom 
utsågs särskilda kontaktpersoner för media för hela processen. 
 
Inför arbetet genomfördes en mängd kommunikationsaktiviteter på den politiska 
nivån med formulering av budskap, framtagande av informationsmaterial, 
utbildningsinsatser mm. Länsgemensamma videokonferenser hölls med alla 
chefer inför start av arbetet och för media hölls ett presseminarium. Under 
arbetet skedde även en mängd aktiviteter och i samband med att 
landstingsstyrelsen skulle fatta beslut om in- och bortprioriteringar. Även efter 
beslutet planerades kommunikationsinsatser i samband med genomförandet. 
 
 
2.4 Specifika administrativa förberedelser samt tidplan 
 
2.4.1 Övergripande idé och ledning 
Innan det politiska beslutet om att genomföra en prioriteringsprocess fattades 
under 2008 hade en arbetsgrupp bildats i syfte att genomföra en pilotstudie på 
området horisontell prioritering. Initiativet grundades på en idé om hur sådan 
prioritering skulle kunna gå till.7 Det fanns alltså i förväg en skiss som nu kunde 
vidareutvecklas. 

 
Idén bestod i att alla deltagare i en horisontell prioriteringsprocess först skulle ha 
identifierat de åtgärder som var lägst prioriterade i sin egen verksamhet. 
Underlagen skulle sedan jämföras sinsemellan med hjälp av en särskild metod.  

                                           
7 Gruppen bestod av klinikchefer och andra med erfarenhet av prioriteringsarbete i hälso- och sjukvården. Efter 
det politiska beslutet skrinlades idén om en pilotstudie och gruppen fungerade istället som referensgrupp för de 
enkäter som landstinget skulle genomföra i egen regi.  



7 

  

Huvudsyftet skulle vara att jämföra och jämka resurstillgången i respektive 
verksamhet. Idén vilade på hypotesen att resurstillgången i hälso- och 
sjukvårdens delsystem (olika verksamheter eller kliniker) var olika och icke 
optimal.8 Denna idé kom att bilda utgångspunkt för prioriteringsprocedurens 
faser I och II. 
 
Det fanns dessutom uttalade politiska önskemål om en arena för samråd inför 
prioriteringsbeslut mellan profession, politiker och ledning. Det önskemålet 
bildade utgångspunkt för utformningen av procedurens Fas III, fortsatt 
beredning fram till politiskt beslut. 
 
I Figur 1 nedan redovisas alla stödfunktioner i processen. Vissa av dem beskrivs 
mer detaljerat längre fram. 
 
 
Ledningsstöd och arbetsformer 

• Landstingets tjänstemannaledningsgrupp: Ledningsgrupp för prioriteringsarbetet 
(befintlig)  

• Processledningsgrupp/Central prioriteringsgrupp: samordnar processen (nybildad) 
• Referensgrupp: Stöd för landstingets egna utvärderingsinsatser (ny-/ombildad) 
• Metodstödjare: Konsultativt stöd till verksamhetscheferna (nybildad) 
• Controller: Tar fram volymer och kostnader till verksamhetscheferna (befintlig) 
• Personalspecialist: Konsultativt stöd till verksamhetscheferna (befintlig) 
• Granskningsledare: (Framför allt externt rekryterade) stödpersoner som leder kollegial 

granskning och rangordning i grupperna (nybildad) 
• Processtödjare: Ser till att gruppernas gemensamma förslag ger ett samlat utfall om fyra 

procent (nybildad) 
 
Politisk ledning och arbetsformer 

• Landstingsfullmäktige: Beslut om ramjusteringar och avgiftsförändringar (befintlig) 
• Landstingsstyrelsen: Beslut om utbudsbegränsning och nya satsningar (befintlig) 
• Politisk styrgrupp: Beredning och processtyrning (befintlig, ny funktion) 
• Kommunikationsgrupp: Strategier, budskap, aktiviteter och uppföljning (nybildad) 

 
 
Figur 1. Funktioner för styrning, ledning och stöd i prioriteringsprocessen, nybildade 
och befintliga 
 
 
Politiskt gavs en tydlig signal om att man skulle stå eniga bakom resultatet av 
prioriteringsprocessen. Detta upprepades senare genom utfästelser från alla 
politiska partier i landstingets informationstidning till samtliga hushåll. 

                                           
8 Idén om att utarbeta och testa en metod för horisontell prioritering påkallades av att forskargruppen hade 
tillgång till prioriteringsunderlag skapat med helt olika metodik men även av att rangordningsskalorna – eg. 
innebörden av de olika skalstegen - i Socialstyrelsens prioriteringsdokument är relativa, d v s unika för 
respektive riktlinje.   



8 

  

2.4.2 Alla skulle vara med 
Prioriteringsprocesser innehåller alltid många osäkra moment, framför allt 
brister i kunskapsunderlaget och osäkerhet om vilka etiska principer som ska 
gälla. För att kompensera för det bör man se till att själva tillvägagångssättet, 
prioriteringsproceduren, uppfattas som relevant av deltagare och utomstående 
bedömare (Daniels & Sabin 1997). Den insikten utgjorde en viktig utgångspunkt 
när proceduren i Västerbotten konstruerades.  
 
Ett led i det var beslutet att den första fasen – att identifiera det som var lägst 
prioriterat – skulle omfatta hela landstingets verksamhet inklusive 
serviceverksamheter, administration, regional utveckling, politik och kultur. 
Avsikten var att stärka den interna legitimiteten genom att inbegripa hela 
organisationen utan undantag i arbetet.  

 

 
Figur 2. Landstingets tjänstemannaorganisation 
 

 
Som framgår av Figur 2 består landstingets drift- eller tjänstemannaorganisation 
av sex verksamhetsområden, som leds av verksamhetsområdeschefer (VO-
chefer i det följande). Verksamhetsområdena är olika stora och innefattar 
basenheter, t ex kliniker. Exempelvis ansvarar VO-chefen för 
handikappverksamheten för fem basenheter, t ex hjälpmedelsverksamhet och 
barnhabilitering. Varje sådan basenhet har en egen verksamhetschef. 
Sammanlagt finns knappt hundra verksamhetschefer i landstinget. 
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2.4.3 Den nationella prioriteringsmodellen skulle användas 
Vidare beslutades att den nationella prioriteringsmodellen skulle användas för 
den vertikala prioriteringen, d v s Fas I.9 Arbetsbladet som illustrerar modellen 
justerades något (Figur 2). Dels inleddes den med åtgärder istället för med ett 
tillstånd/åtgärdspar. Detta för att motsvara det precisa syftet att endast identifiera 
de lägst prioriterade åtgärderna.10 Dels fanns bara en, sammanfattande kolumn 
för att beskriva kunskapsunderlaget för bedömningen, d v s evidensen. I den 
nationella modellen rekommenderas bedömning av evidensen för både 
effekt/patientnytta och kostnadseffektivitet. En samlad evidensbedömning 
bedömdes motsvara en realistisk ambitionsnivå med tanke på att tiden för att 
söka och bedöma styrkan i evidens var ytterst begränsad. Dessutom lades en 
kolumn med konsekvensbeskrivning till. 
 
Ytterligare beskrevs stegen i rangordningsskalan enligt följande: 1-3 = ”skall 
göras”, 4-6 = ”bör göras”, 7-10 ”kan göras/i trängande fall”, Icke-göra = ”Ingen 
medicinsk nytta eller skadligt” samt FoU = ”åtgärder, där nyttan idag inte kan 
avgöras, men som bör utvärderas”. De övriga kolumnrubrikerna förklarades 
också (se andra raden i Figur 3).  

 
 

Analys
-steg Åtgärd Hälso-

tillstånd 

Hälsotill-
ståndets 
svårig-

hetsgrad 

Åtg:s- 
patient
-nytta 

Kost-
nads-

effekti-
vitet 

Fakta-
underlag, 
 grund för 
bedömn 

Rang- 
ordning 

Konse-
kvenser 

Förkla-
ring/ 
mått 

Insats 
Aktivi-
tet 
Verk-
samhet 

Specifi-
cerat 
tillstånd 
som är 
föremål 
för 
åtgärden 

Mycket 
stor 
Stor 
Måttlig 
Liten 

Mycket 
stor 
Stor 
Måttlig 
Liten 

God 
Måttlig 
Tveksam 
Vet ej 

T ex SBU-
rapport, 
nationella 
riktlinjer, 
egen 
skattning 

Bedömn. 
av 
angeläg-
enhets-
grad 1-
10, icke-
göra, 
FoU1 

Förväntade 
konsekven-
ser av att 
begränsa 
utbudet av 
denna 
åtgärd för 
patienter, 
andra 
vårdgivare, 
alternativa 
vårdformer 

1) 1-3: Ska göras; 4-6 Bör göras; 7-10: Kan göras/i trängande fall; Icke-göra: Ingen medicinsk nytta eller 
skadligt; Som FoU rangordnas åtgärder, där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. 

 
Figur 3. Huvudmodell för hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet. 

 
 

                                           
9 Det fördes dock ett resonemang om att den nationella modellen kunde uppfattas som för svår för nybörjare, 
särskilt med tanke på den korta tiden för arbetet. 
10 När Socialstyrelsen använder modellen är syftet i allmänhet mycket vidare, exempelvis att analysera kritiska 
områden i en hel, men specifik vårdkedja. Analysen omfattar då tillstånd-/åtgärdspar över hela 
rangordningsskalan, d v s som är högt, medelhögt eller lågt prioriterade, icke skall utföras eller bör utföras inom 
ramen för forskning. 
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För icke vårdande verksamheter, till exempel allmän service och administration, 
utformades en förenklad version av modellen (Figur 4). Syftet var att behålla 
värdegrunden, logiken och den analytiska kedjan i den nationella modellen men 
samtidigt göra den mer generellt tillämpbar genom att ändra språket och 
förenkla den. 

 
Icke vårdande verksamheter förväntades inte känna till rangordningsskalan alls. 
För att lägga grunden för tänkandet användes därför inledningsvis skalan 1-3 i 
deras vertikala prioriteringsarbete. För att materialet skulle bli jämförbart i Fas II 
måste dock alla verksamheter i ett andra steg differentiera sina förslag till 
utbudsbegränsning på den nedre delen av skalan 1-10. 

 
 

Analys-
steg 

Åtgärd Syfte Nytta för 
mottagare/ 
kund 

(Kostnads-
effektivitet)1 

Rangordning Konsekvenser 

Förklaring 
/mått 

Insats  
Aktivitet 
Verksam-
het 

Vilka 
behov/ 
ändamål 
tillgodo-
ses 

Mycket stor 
Stor 
Måttlig 
Liten 

God 
Måttlig  
Tveksam 
Vet ej  

Bedömning av 
angelägenhetsgr
ad 1-3 alt 1-10, 
icke-göra, FoU2 

Förväntade 
konsekvenser av 
att begränsa 
utbudet av denna 
åtgärd för 
beställare, 
mottagare eller 
andra berörda 

1)  Kolumnen för kostnadseffektivitet lades till efterhand. 
2) 1: Ska göras (= 1-3); 2: Bör göras (= 4-6), 3: Kan göras i trängande fall (= 7-10). Icke-göra: Ingen medicinsk 
nytta eller skadligt. Som FoU rangordnas åtgärder, där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. 

 
Figur 4. Modell för övriga (icke vårdande) verksamheter 

 
 
Till båda modellerna kopplades en tabell för uppgifter om volymer, d v s antal 
patienter som skulle beröras av en eventuell begränsning av åtgärden, och de 
kostnader som var förknippade med den utbudsbegränsningen (Figur 5). 
Excelversioner av dessa arbetsblad gjordes tillgängliga på landstingets intranät.  

 
Personal  Årsvolym 1 
årstj 2 tkr 

Övriga 
kostn 3 

Summa 
årskostnad Intäkter 4 Netto Från när? 

 
Summa                
         
Påverkar även kostnader på andra enheter, t ex medicinsk service (lab, röntgen m.m); lokalkostnader, 
administration, övrigt  
1) ange antal patienter (män/kvinnor) och antal läkarbesök, vårdtillfällen, vårdagar, behandlingar, timmar etc 
2) ange årstjänster som  beräknas beröras av åtgärden     
3) ange ev kostnader för medicinskt material, läkemedel, kost, tvätt, etc som  berörs av åtgärden 
4) ange ev patientintäkter eller andra intäkter som  berörs av åtgärden    
 
Figur 5. Kostnadsbeskrivning för samtliga verksamheter 
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En övergripande tidplan för processen 2008-2009 utarbetades (Figur 6). Den 
utgick från tidpunkten för det politiska beslutet, som redan var fastlagd.  

 
Figur 6. Tidplan för prioriteringsprocessen 

 
 
2.5 Fas I – vertikal prioritering 

 
I juni 2008 gick anvisningar ut till verksamhetschefer. Där presenterades syftet, 
bakgrunden, uppdraget, tidplanen, proceduren och modellerna för prioritering. 
Vidare hänvisades till befintliga rangordningslistor från Socialstyrelsen, 
Landstinget i Östergötland och Västra Götalandsregionen. Detta för att dra nytta 
av redan utfört arbete med att klassificera, sortera och prioritera 
sjukvårdsåtgärder, oavsett använd prioriteringsmodell. I augusti kompletterades 
anvisningarna med ytterligare preciseringar kring processen och metoden. Det 
berodde delvis på att proceduren byggdes och vidareutvecklades medan den 
pågick. 
 
Som helhet kom prioriteringsprocessen att innehålla de moment, aktörer och 
arbetsformer som framgår av Figur 7. 

19 Juni 12-13 Augusti 18 Augusti 19 Aug –  
26 Sept 29 Sept – 10 Okt

Anvisningar till 
verksamhets-
chefer 

Utbildning av 
metodstödjare 

Kompletterande 
anvisningar till 
verksh.chefer 

Vertikal 
prioritering 
10 % 

Horisontell 
prioritering,  
4 % 

13-17 Oktober 20-22 Oktober 18 November 24 November 16 Januari 

Tjänstemanna-
granskning, 3 % 

Prioriterings-
forum 

Politiskt beslut 
landstingsstyrelsen 

Beslut 
landstings-
fullmäktige 

Verksamhets-
planering för 
2009 avslutad 
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Figur 7. Schematisk bild över prioriteringsförloppet med uppgifter, aktörer och 
arbetsformer.  
 
 
Anvisningarna innehöll uppdrag till samtliga verksamhetschefer att identifiera 
sina lägst prioriterade åtgärder/verksamheter motsvarande tio procent av den 
egna budgeten. På grund av svårigheter att hantera främst regionsjukvården, som 
i hög grad baseras på externa intäkter, preciserades detta genom ett politiskt 
beslut till att gälla nettobudgeten, d v s kostnaderna efter avdrag för patient- och 
regionintäkter. Slutdatum för denna första fas sattes till slutet av september. 
Sålunda täckte Fas I semesterperioden och det faktiska arbetet startade i mitten 
av augusti.  

 
Som framgår av Figur 5 ovan var tidplanen stram. Anvisningarna betonade 
också att kraven på kvaliteten i kunskapsunderlaget då det gällde effekter och 
kostnadseffektivitet därför måste hållas nere, och att skattningar dög gott. Likaså 
att det var fråga om en ledningsprocess, d v s inga förväntningar ställdes på brett 
deltagande i organisationen. All facklig samverkan skulle ske på central nivå i 
landstinget. Under processens gång förmedlade ledningen dessa insikter på alla 
träffar med verksamhetschefer.  

 
Till stöd för verksamhetschefernas arbete med vertikal prioritering i Fas I 
erbjöds särskilda metodstödjare. Under sommaren rekryterades internt 20 
personer med erfarenhet av prioriteringsarbete och/eller evidensbasering.  

Basenhet Verksamhet Tvärgrupp 
Verksamhet 

Tjm-ledning

Info 
Samråd  

Samordna 
inför Fas II 

Prioritera 
horisontellt 

Granska 
inför Fas III 

Politiker, 
profession 
tjm-ledn 

Vem 

Identifiera 
10 % 

Bereda 
besluta 

Politiker

Fas I Fas II Fas III 

Vad 
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Det var personer med olika typer av utvecklingsansvar eller som gjort sig kända 
som sakkunniga i dessa ämnen. I augusti genomgick de en tvådagarsutbildning 
som hölls av PrioriteringsCentrum, i första hand kring den nationella modellen 
för vertikal prioritering.  
 
Metodstödjarna kom att spela en central roll för att löpande justera procedurens 
form och innehåll. Under Fas I hölls regelbundna möten med dem där allt som 
rörde processen, analysmetoden och deras samspel med verksamhetscheferna 
kunde tas upp.  
 
Controllers bistod verksamhetscheferna med data om volymer och kostnader, 
baserat på landstingets register i den mån sådana uppgifter fanns tillgängliga. 
Controllers fick en kortare introduktion i den resursmässiga problematik som 
prioriteringsmetoderna avser att hantera, den etiska plattformen samt modellerna 
för prioritering och kostnadsbeskrivning. 
 
 
2.6 Samordning mellan Fas I och II 

 
Prioriteringsprocessen syftade till att skapa länsövergripande, gemensamma 
prioriteringar. Den ambitionen rimmar inte helt med sjukvårdsstrukturens 
uppbyggnad. Det finns knappt hundra basenheter i landstinget. I många fall har 
basenheterna likadana uppdrag, exempelvis i tandvården (18 basenheter) och 
primärvården (23 basenheter). Psykiatri bedrivs vid tre kliniker. Olika typer av 
kirurgi bedrivs vid Universitetssjukhuset vid olika kliniker, medan de vid 
länsdelssjukhusen bedrivs inom ramen för samma klinik. På liknande sätt 
bedrivs medicinsk och geriatrisk vård på Universitetssjukhuset av flera olika 
kliniker, men inom en och samma klinik på länsdelssjukhusen.  

 
Mot den bakgrunden beslutades att hela primärvården skulle ses som en 
verksamhet. Det innebar att prioriteringen av ett tillstånd-/åtgärdspar skulle vara 
en och samma för alla hälsocentraler. För tandvården, geriatriken, psykiatrin, 
medicinsk och kirurgisk verksamhet, kvinnosjukvård, öron-näsa-hals- respektive 
ögonsjukvård gällde samma sak. Identifieringsbetingen för de berörda 
basenheterna lades samman till att omfatta tio procent av den aktuella 
verksamhetens samlade nettobudget. Detta ställde krav på samordning av 
identifieringsarbetet. Det rådde olika förutsättningar för denna samordning. 
Exempelvis hade man inom tandvården en tradition av gemensam 
verksamhetsplanering och även av gemensam prioritering. Inom primärvården 
fanns etablerade mötesplatser som kunde nyttjas för ändamålet. För flera av de 
andra verksamheterna behövde däremot nya mötesplatser skapas på kort tid.  
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Inför Fas II säkrade VO-cheferna (se Figur 2) att underlagen följde 
instruktionerna såtillvida att man dels använt den nationella modellen, dels 
identifierat de lägst prioriterade delarna av verksamheten. Förutom behov av 
smärre revideringar på många håll ställdes i ett par fall krav på fullständig 
omarbetning. Revideringarna kunde avse beräkningars omfattning och kvalitet, 
förslag som de facto redan var beslutade men inte fullt genomförda m m. 
 
 
2.7 Fas II – horisontell granskning och prioritering  

 
Fas II innebar horisontell granskning och prioritering. Det skedde i särskilda 
arbetsgrupper. Syftet var att kvalitetsgranska underlaget från Fas I, justera 
rangordningen för tillstånd-/åtgärdspar från olika verksamheter och skapa ett 
gemensamt förslag till begränsning av utbudet, motsvarande fyra procent av 
gruppens samlade nettobudget.  

 
Arbetsgrupperna konstruerades av processledningen efter särskilda principer: 
Varje grupp skulle ha max nio deltagare. Alla verksamheter (om än inte alla 
basenheter) skulle ha med åtminstone någon representant. Alla grupper skulle 
grovt representera hela landstingets ansvarsområde, rymma såväl stora som små 
verksamheter och omfatta ungefär lika stora ekonomiska beting.  

 
Det medförde att verksamheterna delades in i tio grupper, som var och en 
innehöll representanter för administration, primärvård, övrig närsjukvård och 
specialiserad sjukhusvård. Därutöver fanns i de flesta fall någon representant för 
diagnostik och medicinsk service (DMS) samt allmän service. Tandvård och 
handikappverksamhet var representerade i flera men inte alla grupper.  
 
Varje gruppmedlem skulle ha med sig en unik uppsättning tillstånd-/åtgärdspar, 
motsvarande maximalt cirka 7 miljoner kronor. Detta belopp motsvarade grovt 
en tiondel av primärvårdens samlade identifieringsbeting. Eftersom 
primärvården utgör vårdsystemets bas och dessutom hade ett mycket stort 
samlat beting i Fas I bestämdes att primärvården skulle vara representerad i alla 
grupper.  
 
Inför Fas II måste därför materialet från Fas I delas upp inom 
länsverksamheterna så att varje representant hade med sig en unik ”korg” med 
åtgärder till arbetet med horisontell jämförelse och prioritering. Syftet var att 
undvika att samma åtgärd skulle kunna återkomma för prioritering i flera 
grupper och där ges olika rang.  
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Varje arbetsgrupp leddes av en granskningsledare. Dessa rekryterades externt 
eller internt med intentionen att de skulle ha gott professionellt anseende och 
goda kunskaper om prioriteringsarbete. Inför arbetet genomfördes ett par 
seminarier med granskningsledarna kring prioriteringsprocessen som helhet och 
metodiken i Fas II i synnerhet.  
 
Varje arbetsgrupp hade även en administrativ stödperson, som fungerade som 
sekreterare. Även denna funktion var ny och visade sig mycket betydelsefull för 
procedurens utformning. Under de fjorton dagar som Fas II pågick hölls dagliga 
morgonmöten med administratörerna. De bidrog också till kontinuerlig justering 
inte minst av hanteringen av det stora kunskapsunderlag som arbetet resulterade 
i. 
 
Grupperna arbetade vardera i tre dagar med någon eller några dagars paus 
emellan. Pauserna motiverades dels av behovet av revidering av underlaget från 
Fas I, dels av värdet av kreativa pauser över huvud taget. Särskilda 
metodinstruktioner för att jämföra och jämka underlaget och spelregler för 
gruppens inre arbete hade utarbetats.  

 
Konsensus skulle eftersträvas. Annars kunde man rösta varvid 
granskningsledaren hade utslagsröst. Veterligt genomfördes ingen omröstning. 
Om en deltagare absolut inte kunde acceptera gruppens förslag, så fanns 
möjlighet att anteckna skiljaktig mening i slutdokumentet. Det skedde i ett fall. 

 
Arbetet inleddes med att medlemmarna presenterade sitt grundmaterial från Fas 
I och i viss utsträckning sin verksamhet för varandra och tillsammans granskade 
materialets kvalitet. Därefter inleddes den horisontella jämkningen och arbetet 
med att ta fram ett förslag omfattande fyra procent av gruppens samlade 
nettobudget.  
 
 
2.8 Delresultat av arbetet i Fas I och II 
 
2.8.1 Svårigheter i Fas I och II 
Tidigt i Fas I noterade processledningen att serviceverksamheter hade svårt att 
på egen hand identifiera tillstånd-/åtgärdspar motsvarande tio procent av deras 
verksamheter. Detta eftersom de är starkt beroende av remittenternas/ 
internkundernas remisser och beställningar. Trots det identifierade alla 
serviceverksamheter åtminstone någon del av sitt beting. 
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Utöver detta använde barn- och ungdomskliniken, akutsjukvården och psykiatrin 
inte den anbefallna prioriteringsmodellen till att börja med och hann därför inte 
delta i det horisontella prioriteringsarbetet. Senare åstadkom akutsjukvården och 
psykiatrin analyser som motsvarade instruktionerna.  

 
Barn- och ungdomskliniken levererade dock inte det begärda underlaget trots 
upprepade erbjudanden om metodstöd. Verksamhetschefens motivering var att 
hela verksamheten riktar sig till barn. I de prioriteringsgrupper som ingår i 
riksdagens beslut om prioritering tillhör vård som riktar sig till patienter med låg 
autonomi prioriteringsgrupp I. Enligt verksamhetschefens tolkning innebär 
detta, eftersom barn har låg autonomi, att all sjukvård för barn är högprioriterad 
och därmed inte kan bli aktuell för någon vertikal prioritering.  
 
Processledningen delade inte denna uppfattning. Inledningsvis avfärdades i all 
information till verksamhetscheferna riksdagens prioriteringsgrupper som grund 
för processen. I det här fallet argumenterade processledningen utifrån följande 
ståndpunkter:  
 
De fem prioriteringsgrupperna i riksdagsbeslutet utgör inga ytterligare etiska 
principer. Gruppernas ställning i beslutet är något oklar, men syftet, grundat på 
beskrivningen i prioriteringsutredningen, torde vara att visa ett exempel på hur 
de etiska principerna kan tillämpas som underlag för resursfördelning inom 
hälso- och sjukvården, i huvudsak på politisk eller makronivå. Beträffande barn 
kan konstateras att deras bristande autonomi i de flesta fall vikarieras av deras 
föräldrar och därtill ökar autonomin med stigande ålder. Ytterligare hänvisade 
processledningen till att vertikal prioritering inom cancervården, som i sin helhet 
riktar sig till svårt sjuka patienter – vilka med samma resonemang skulle kunna 
anses tillhöra prioriteringsgrupp I – resulterat i att man funnit åtgärder med 
tveksam eller ingen nytta. Utmönstring eller begränsning av dessa åtgärder 
innebär att resurserna kan användas på bättre sätt inom cancervården eller på 
annat håll i hälso- och sjukvården.  

 
Barn- och ungdomskliniken levererade inte, akutsjukvården och psykiatrin hann 
inte skapa ett användbart underlag och vissa serviceverksamheter hade svårt att 
identifiera åtgärder motsvarande tio procent av nettobudgeten. Detta medförde 
problem i de horisontella grupperna. Det berodde på att antalet möjliga förslag 
till utbudsbegränsningar därigenom totalt sett minskade. I en grupp fick det till 
följd att relativt högt prioriterade åtgärder från en klinik – reumatologiska 
kliniken – kom med i gruppens slutförslag. Tjänstemannaledningen ansåg att det 
var oacceptabelt och beslöt att reumatologiska klinikens underlag skulle prövas 
horisontellt på nytt.  
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För dessa fyra verksamheter – akutsjukvården, psykiatrin, barn- och 
ungdomskliniken samt reumatologiska kliniken – skapades en särskild 
horisontell granskningsprocess. Den innebar att deras grundmaterial ställdes mot 
det övriga delresultatet från Fas II. Det ledde till att akutsjukvården och 
psykiatrin bidrog med förslag till utbudsbegränsningar och att bidraget från 
reumatologiska kliniken minskade. Barn- och ungdomskliniken ålades senare en 
minskning av budgeten i paritet med genomsnittet av det ekonomiska 
slutresultatet för övriga verksamheter. 

 
2.8.2 Samlat delresultat av Fas I och II 
Bortsett från undantagen ovan bidrog alla verksamheter med ett underlag som 
motsvarade instruktionerna, d v s var och en presenterade tillstånd-/åtgärdspar 
motsvarande tio procent av deras nettobudget. Totalt levererades till Fas II 
förslag motsvarande cirka sex procent av nettobudgeten. Fas II i sin tur 
resulterade i förslag motsvarande 2,6 procent av nettobudgeten.  
 
Så långt utgjorde materialet i första hand en sakkunnigbedömning. I viss mån 
fattade dock de professionella även prioriteringsbeslut. Detta eftersom 
proceduren innebar, att av de initialt identifierade åtgärderna uteslöts förslag 
motsvarande 7,4 procent av nettobudgeten från vidare beredning och politisk 
bedömning. 
 
 
2.9 Fas III – administrativ beredning, prioriteringsforum och politiskt 
beslut 

 
Svensk och internationell litteratur om prioriteringar i hälso- och sjukvård 
betonar vikten av kommunikation i prioriteringsprocessen mellan 
vårdverksamma, ledning och politiker (Socialstyrelsen 1999, SOU 2001:8, 
Coulter och Ham 2000, Mitton och Prout 2004, Menon, Stafinski och Martin 
2007). Detta bland annat för att prioriteringsbesluten ska accepteras i 
organisationen och därefter av allmänheten.  
 
Till följd av denna kunskap samt särskilda politiska önskemål skapades en 
särskild mötesplats, som kom att kallas Prioriteringsforum. Syftet var att 
presentera kunskapsunderlaget inför den politiska processen. Där deltog 
företrädare för alla verksamheter i landstinget, tjänstemannaledningen och den 
politiska styrgruppen för prioriteringsarbetet. Tre arbetsdagar ägnades åt att 
presentera och analysera delresultatet från Fas II. Då debatterades vissa förslag 
men någon politisk förhandling förekom inte under Prioriteringsforum. 

 
Inför Prioriteringsforum hade materialet granskats ur ett ledningsperspektiv av 
landstingets tjänstemannaledning.  
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Det gällde bl a samband/koppling mellan verksamheter, att säkra kvalitén och att 
de ekonomiska beräkningarna hade ett länsperspektiv, eventuella 
verksamhetsöverföringar, huruvida förslaget verkligen var en prioritering och 
inte en effektivisering samt i något fall att säkra hälsofrämjande/förebyggande 
verksamhet. Detta medförde att underlaget reducerades till att motsvara två 
procent av nettobudgeten.  

 
2.9.1 Inprioritering 
Som framgått fanns det redan i inledningen av arbetet en lista över 
högprioriterade åtgärder och verksamheter aktuella för finansiering, eller 
inprioritering som det kom att kallas. Syftet med hela processen var ju att frigöra 
ekonomiskt utrymme för att finansiera sådana verksamheter. Under processen 
hade verksamhetsföreträdarna protesterat mot att de, som de uppfattade det, inte 
hade kunnat bidra till denna lista.11 Det ledde till beslutet att nya förslag skulle 
kunna lämnas av VO-cheferna för granskning och första ställningstagande av 
tjänstemannaledningen. På så sätt växte listan till att omfatta förslag 
motsvarande fyra procent av landstingets nettobudget.    
 
Under Prioriteringsforum presenterade tjänstemannaledningen den reviderade 
listan för politikerna. Därefter fördes en politisk förhandling om vad som skulle 
begränsas respektive finansieras. Det skedde efter Prioriteringsforum inom den 
politiska styrgruppen och därefter i den sedvanliga politiska 
beredningsprocessen. 

 
2.9.2 Prioriteringsbeslutet 
I mitten av november fattade landstingsstyrelsen beslut om utbudsbegränsningar 
och finansiering av högprioriterade åtgärder. Endast förslag där det rådde 
politisk enighet togs med i beslutet. Motivet var att betona den politiska 
enigheten bakom processen som sådan. I politisk enighet frångicks förslagen i 
vissa fall och åtgärderna undantogs från utbudsbegränsning. Det medförde att de 
frigjorda resurserna minskade från 119 till 114 miljoner kronor. Antalet förslag 
som man inte kunde enas om var mycket litet. Beslutet innebar en omfördelning 
av knappt två procent av landstingets nettobudget.    
 
Någon vecka efter detta beslutade fullmäktige om avgiftsförändringar och 
justering av budgetramar. Beslutet presenterades externt bl a i form av en 
summerande lista på landstingets hemsida över utbudsbegränsningar och 
finansierade verksamheter. Summeringen innebar att besluten redovisades 
kortfattat.  

                                           
11 Invändningarna var av två slag. Dels fanns kritik från ”övriga verksamheter”, som ju på lika villkor bidragit 
med förslag till utbudsbegränsning, mot att listan bara omfattade medicinska metoder och verksamheter. Dels 
ansåg vissa företrädare för vården att de inte heller givits tillfälle att bidra till listan. 
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Den intresserade hänvisades till grundmaterialet, där tillstånd-/åtgärdsparen och 
argumenten i form av beskrivning av hälsotillståndets svårighetsgrad, 
bedömning av patientnyttan och konsekvenser av att begränsa utbudet 
presenterades med hjälp av analysmodellen i en Excelfil.12 

 

                                           
12 Underlaget kan fås på förfrågan till Staben för verksamhetsledning, Västerbottens läns landsting, 901 89 
Umeå. 
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3. INTRODUKTION TILL ENKÄTER  
 
Prioriteringsprocessen innebar att en procedur skapades samtidigt som den 
testades i full skala. Därför följdes processen fortlöpande med 
uppföljningsaktiviteter. Till stöd för detta fanns en särskild referensgrupp. 
Utvärderingens syfte var uttalat att bidra till att utveckla prioriteringsprocessen. 
Enkäter, som presenteras här, och intervjuer, som presenteras i en annan rapport 
(Broqvist m fl 2009), utformades delvis för att ge information om samma teman.  

 
Enkäterna utformades i samråd med referensgruppen och i samverkan med 
Umeå universitet. De utformades under stark tidspress och allteftersom 
processen fortskred. Det medförde det att enkäterna är behäftade med vissa 
metodmässiga svagheter såsom tekniska problem vid utskick, någon oklart 
formulerad fråga, tekniska bekymmer i något fall etc.13 Deras interna och 
externa validitet testades – i hast – via referensgruppen och personer som inte 
var inblandade i prioriteringsprocessen. Enkäterna var datorbaserade och 
besvarades anonymt.  

 
Enkäter sändes till deltagarna med e-post efter den första, andra och tredje fasen 
av prioriteringsprocessen. Alla som fick dessa enkäter har tillgång till 
landstingets e-postsystem. Enkät 1 avsåg erfarenheter av vertikal prioritering 
(Fas I). Enkät 2 avsåg erfarenheter av horisontell prioritering (Fas II). Enkät 3 
avsåg uppfattningarna om hela prioriteringsprocessen och dess resultat, d v s 
även tjänstemannaberedningen, Prioriteringsforum, den politiska beredningen 
och beslutet. Enkät 3 avsåg inte att täcka genomförandet av detta beslut.  

 
Utöver detta genomfördes enkäter till stödpersonerna i prioriteringsprocessen 
samt till ett slumpvis urval av medarbetare utanför den förväntat ganska 
begränsade kretsen av deltagare. Enkäten till stödpersonerna beskrivs inte här, 
eftersom den syftade till att ge underlag i första hand för att förbättra 
administrationen av processen. Eftersom många medarbetare inte har tillgång till 
landstingets e-post sändes medarbetarenkäten ut med vanlig post. Resultatet av 
enkäten till medarbetarna redovisas kortfattat i kapitel 7 om information och 
kommunikation. I det kapitlet inkluderas också alla svar och kommentarer om 
detta ämne från övriga enkäter. 

 
Alla enkäter innefattade bakgrundsfrågor om kön, ålder, verksamhetsområde, 
befattning/position och yrkesutbildning samt kombinerade slutna och öppna 
frågor. Svar på slutna frågor var tvingande. De slutna frågorna var antingen 
påståenden, kunskapsfrågor eller rörde attityder. 

                                           
13 Enkäterna kan beställas från Staben för verksamhetsledning, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. 
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I de flesta fall kunde en av fyra alternativa positioner – från mycket positiv till 
mycket negativ – väljas. Mestadels fanns också alternativet ”ingen åsikt”.  

 
Enkäter 1 och 2 var öppna ungefär fjorton dagar. Den korta svarsperioden 
motiverades av en önskan att skilja erfarenheterna från de olika processtegen 
från varandra. Svarstiden för enkät 1 överlappade Fas II med några dagar för 
deltagarna i vissa arbetsgrupper för horisontell prioritering. Gällande enkät 3 
planerades inget påföljande processteg och jul och nyår motiverade en längre 
svarsperiod. Figur 8 visar hur enkäterna tidsmässigt förhöll sig till 
prioriteringsprocessen. För enkäter 1 och 2 sändes en och för enkät 3 sändes två 
påminnelser ut med e-post. 

 
Prioriterings-
processens 
tidsram 

18 Aug  – 26 
Sept 29 Sept - 10 Okt 20 Okt – 23 Nov  24 Nov  25 Nov  - 

Prioriteringsfas Vertikal 
prioritering 

Horisontell 
prioritering 

Prioriterings- 
forum, politisk 

process 

Politiskt 
beslut 

Start 
genomförande 

Tidsram för enkät 23 Sept - 1 Okt 13 Okt – 27 Okt  12 Dec – 20 feb 

Enkät nr Enkät 1 Enkät 2  Enkät 3 

 
Figur 8. Tidplan för enkäter i relation till prioriteringsprocessen 

 
 
Kvantitativa data sammanställdes med hjälp av Excel. Den statistiska analysen 
hölls på en deskriptiv nivå.  

 
Eftersom syftet var att skapa underlag för att förbättra prioriteringsprocessen 
användes alla kommentarer i analysen av kvalitativa data, oberoende av 
svarsfrekvensen i respektive undergrupp. Kommentarerna analyserades med 
hjälp av kvalitativ beskrivningsteknik enligt Sandelowski (2000). Den innebär  
bl a att tolkningen ligger mycket nära originalutsagan. Alla kommentarer 
kodades och kategoriserades av två personer oberoende av varandra, jämfördes 
och diskuterades tills man var överens om tolkningen. Fokus i analysen låg på 
praktiska omständigheter som underlag för organisatoriskt lärande om hur 
processen kan förbättras. Därför bedömdes exakta formuleringar vara av 
underordnad betydelse i förhållande till faktainnehållet. I citaten står tre punkter 
för utelämnande av ett eller några ord medan streck betecknar utelämnande av 
hela meningar eller avsnitt. Strävan har varit att alla synpunkter i sak ska 
återspeglas i rapporten.  
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4. ENKÄT 1 – VERTIKAL PRIORITERING  
 
Fas I av prioriteringsarbetet bestod i vertikal prioritering och närmare bestämt 
att identifiera de lägst prioriterade åtgärderna/verksamheterna motsvarande tio 
procent av varje basenhets nettobudget. För att fånga deltagarnas uppfattningar 
om denna fas skapades en enkät, som riktades till verksamhets- och 
stabschefer14 samt läkare med ledningsansvar.15 Verksamhets- och stabschefer 
hade det formella uppdraget att genomföra arbetet. Utöver denna grupp antogs 
läkare med ledningsansvar alltid delta i arbetet. För övriga grupper antogs 
graden av deltagande variera och de uteslöts därför ur målgruppen för enkäten.  

 
Enkäten bestod förutom bakgrundsfrågor av totalt 52 slutna och tvingande 
frågor, varav respondenterna skulle besvara 46 eller 44 beroende på vilken 
modell som användes för prioritering. Ytterligare ställdes tolv öppna frågor som 
var frivilliga att besvara. Frågorna berörde information och kommunikation, 
processens syfte, metodik, egen arbetsprocess, stödorganisation,  
kunskapsunderlag och resultat av Fas 1.  
 
 
4.1 Målgrupp, svarsfrekvens och bortfall 

 
I målgruppen för enkäten ingick 225 personer, varav 119 svarade (tabell 1). Av 
95 verksamhetschefer svarade 74 (80 procent). Svarsfrekvensen för läkare med 
ledningsansvar var 28 procent. Två biträdande VO-chefer förefaller felaktigt ha 
uppgett positionen stabschefer – därav 122 procents svarsfrekvens i gruppen 
stabschefer (se tabell 1).  
 
Enkäten besvarades anonymt. Därför finns inga uppgifter om vilka individer 
som avstod från att svara. Däremot kan viss analys på subgruppsnivå göras.  
 
Som nämnts svarade 80 procent av verksamhetscheferna på enkäten. Det är en 
av de högsta svarsfrekvenser som förekommit i en intern enkät i VLL. 
Verksamhetscheferna hade ett uttalat och direkt ansvar i prioriteringsprocessen. 
 

                                           
 14 Stabscheferna ansvarar för landstingsdirektörens olika stabsfunktioner och ingår i landstingets 
tjänstemannaledning. Deras organisatoriska placering framgår av fig. 1.1. 
15 Till den gruppen hör medicinska chefer. De ansvarar under verksamhetschefen för en enhets verksamhet och 
ekonomi samt underställda läkare och i vissa fall för en vårdprocess, diagnosgrupp eller terapiform. De ingår i 
basenhetens ledningsgrupp. Medicinskt ledningsansvariga läkare hör också dit. De finns vid enheter där 
verksamhetschefen inte är läkare och har ett överlåtet ansvar som grundar sig på kravet på kompetens i 29§HSL. 
Deras ansvar har förtydligats och breddats och utgör en del av landstingets system för kunskapsledning. 
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Antal svarande Svarsfrekvens, % Målgrupper Målgrupp, 

n= Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
Verksamhetschefer 95 44 30 74 72 88 78 
Stabschefer 9 6 5 111 120 100 122 
Läkare med 
ledningsansvar2 121 16 18 34 37 23 28 

Totalt 225 66 53 119 65 43 53 
 
Tabell 1. Målgrupper och svarsfrekvens för enkät 1 
 
1) Enkäten har distribuerats via grupp-e-post, som inte är helt uppdaterad med avseende på enstaka personer. 

Alla som fick enkäten har dock tillgång till landstingets e-postsystem. Troligen har enkäten besvarats av två 
bitr. VO-chefer som felaktigt finns med i e-postlistan över verksamhetschefer.  

2) I gruppen ingår: Medicinsk chef, Medicinskt ansvarig läkare och sektionsansvarig läkare 
 
 
Gruppen läkare med ledningsansvar har svarat i för liten omfattning för att 
kvantitativa slutsatser ska kunna dras. Skälen till att denna grupp i hög 
utsträckning avstått från att delta i undersökningen är okända. Det är dock sedan 
tidigare känt att läkargruppen generellt sett deltar i mindre utsträckning i VLLs 
undersökningar än andra grupper av medarbetare. Även om alla 
landstingsanställda läkare har tillgång till landstingets e-postsystem, kan det 
finnas tekniska skäl till deras låga deltagande.16 Det kan också vara så att läkare 
i mindre utsträckning än andra anställda läser eller lägger vikt vid 
organisationsintern e-post. Underlåtenhet att svara kan återspegla skillnader och 
brist på förtroende mellan professionell och administrativ organisationskultur i 
hälso- och sjukvårdssystemet (se exempelvis Kouzes & Mico 1979, Vrangbaek 
1999, Melander 1999). 
 
En hypotes kan vara att personer som är negativa till prioriteringsarbete dröjer 
med att svara. Den relativt korta svarstiden – 14 dagar – skulle i så fall kunna ha 
betydelse för resultatet i form av fördelningen av attityder. För att se om 
tidpunkten för svaret hade samband med inställningen till öppet 
prioriteringsarbete i allmänhet undersöktes attityderna till denna fråga hos dem 
som svarade tidigt (första kvartilen) respektive sent (fjärde kvartilen) under 
svarstiden. Inga samband hittades. Därmed finns heller inget som talar för att en 
längre svarstid hade påverkat resultatet. 
 

                                           
16 Ett tekniskt skäl kan vara att många läkare är deltidsanställda av universitetet och därigenom har och föredrar 
dess e-postsystem. 
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Eftersom svarsfrekvensen för läkare med ledningsansvar och stabschefer var 
mycket låg respektive uppenbart felaktig, vilar sammanställningen av 
kvantitativt material i det följande endast på svaren från verksamhetscheferna. 
Det var också den grupp som getts det direkta ansvaret för identifieringsarbetet. 
Eftersom ett syfte med enkäten var att skapa underlag för att förbättra 
prioriteringsproceduren har däremot alla svar på öppna frågor ingått i analysen 
av det kvalitativa materialet.  
 
 
4.2 Syn på öppet prioriteringsarbete 

 
Frågan ställdes: ”Öppet prioriteringsarbete är på det hela taget …” med 
svarsalternativen ”helt omotiverat, ganska omotiverat, ganska motiverat, mycket 
motiverat” samt ”ingen åsikt”. Syftet var att fånga deltagarnas allmänna 
inställning till öppet prioriteringsarbete.  

 
 

55; 74%

11; 15%

2; 3%
6; 8%

Mycket motiverat

Ganska motiverat

Ganska omotiverat

Helt omotiverat

 
 
Figur 9. Verksamhetschefernas samlade uppfattning om öppet prioriteringsarbete 
(antal; procent) 

 
 
Av de 74 verksamhetschefer som svarat på enkäten anser tre av fyra att öppet 
prioriteringsarbete är mycket motiverat. Endast sex personer (åtta procent) 
tycker att det är helt omotiverat (Figur 9). Uppfattningarna skiljer sig inte 
markant mellan företrädare för olika verksamhetsområden.  
 
Frågan ställdes också huruvida det valda angreppssättet17 ansågs lämpligt för att 
åstadkomma utbudsbegränsning. Hälften tyckte att det var ganska lämpligt och 
ytterligare 16 procent att det var mycket lämpligt (Figur 10).  

                                           
17 Frågan syftar på proceduren i sin helhet så som den presenterats ifråga om utformning och syfte bl a i 
prioriteringsanvisningarna, vilket deltagarna tagit ställning till tidigare i enkäten.  
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6; 8%

4; 5%

13; 18%

39; 53%

12; 16%
Mycket lämpligt

Ganska lämpligt

Ganska olämpligt

Mycket olämpligt

Ingen åsikt

 
Figur 10. Uppfattning om huruvida angreppssättet var lämpligt för att åstadkomma 
utbudsbegränsning. 
 
 
4.3 Erfarenheter av modellerna för prioriteringsanalys 

 
Som framgått fanns två modeller att använda sig av för vertikal prioritering. Av 
verksamhetscheferna använde 81 procent modell för hälso- och sjukvård, 
tandvård och handikappverksamhet som bas för det egna arbetet. 15 procent 
hade använt den nyskapade modellen för övriga verksamheter. Det motsvarade 
de övriga verksamheternas andel av alla som ingår i landstinget och av dem som 
svarade. Resten, ett fåtal, hade valt ytterligare modeller, t ex lokal 
prioriteringsordning. 

 
Frågan ställdes i vilken utsträckning man kände till eller tidigare hade använt 
den aktuella modellen. Som Figur 11 anger, hade 42 procent av 
verksamhetscheferna aldrig hört talas om analysmodellen tidigare. Nästan lika 
stor andel, 38 procent, kände till den något och 14 procent hade tillämpat den i 
sina huvuddrag vid verksamhetsplanering. En liten andel, sju procent, hade 
använt den i prioriteringsarbete förut. ”Modellen för övriga verksamheter” var 
nyskapad och hade inte använts i prioriteringsarbete förut.18  

                                           
18 Att vissa tyckte sig känna till den ändå kan bero på att den byggde på vedertagna principer för 
kostnadsnyttoanalys – vad görs till vilken nytta och kostnad. 
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Figur 11. Tidigare bekantskap med modellen (antal personer i stapeln, procent på x 
axeln) 
 
 
Frågan ställdes också i vilken utsträckning den valda modellen ansågs lämplig 
för syftet (d v s att identifiera det lägst prioriterade). Tre av fyra ansåg att 
modellen – oavsett vilken de använt - hade varit helt eller ganska lämplig för 
detta. Störst andel, två av tre, svarade att metoden var ganska lämplig (Figur 12). 
 

3; 4%
10; 14%

6; 8%

50; 67%

5; 7% Helt igenom lämplig för
syftet

Ganska lämplig för
syftet

Ganska olämplig för
syftet

Helt olämplig för syftet

Ingen åsikt

 
Figur 12. Modellens lämplighet för syftet (antal; procent) 

 
 
4.3.1 Kommentarer till modellen 
Det gavs möjlighet att kommentera den analysmodell man valt. Syftet var att 
fånga övergripande uppfattningar om den.  
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Som framhållits tidigare har kommentarerna från alla som svarat på enkäten – 
utöver verksamhetschefer även exempelvis läkare med ledningsansvar – 
inkluderats i analysen av svaren på öppna frågor. I det här fallet valde totalt 32 
personer, såväl verksamhetschefer och stabschefer som läkare med 
ledningsansvar, att kommentera modellen. De som kommenterade var klart 
mindre positiva till modellen än alla verksamhetschefer som svarade på enkäten. 
Av dem som kommenterade ansåg 44 procent att modellen var ganska eller helt 
lämplig jämfört med 74 procent av verksamhetscheferna.   
 
Vissa kommentarer rörde tidsutrymmet för denna fas i arbetet snarare än 
modellen. De gav uttryck för att tiden var för kort bland annat för att kunna 
förstå och omsätta modellen på den egna verksamheten och göra den begriplig 
för andra på enheten. Det framhölls också att den korta tiden ledde till ett dåligt 
underlag, gissningar men även risk för att hela metoden skulle komprometteras. 
Modellens koppling till ekonomi berördes också – någon tyckte att detta 
moment borde komma senare. 

 
Ifråga om själva modellen fanns önskemål om definitioner av begrepp och 
skalor och någon metod för att slutligt knyta ihop hälsovinster, nytta och 
kostnadseffektivitet. Det faktum att modellen här användes för att identifiera det 
minst prioriterade ställde till vissa bekymmer när kostnadseffektiviteten skulle 
beskrivas. Det beror på att samma åtgärd eller behandling kan vara både hög- 
och lågprioriterad, vilket i sin tur beror exempelvis på patientens hälsotillstånd. 
Vanligen brukar båda alternativen finnas med vid prioritering så att samma 
åtgärd framställs som högprioriterad för vissa specifika hälsotillstånd och 
lågprioriterad för andra.  

 
Vidare menade flera att modellen inte gav utrymme för att bedöma aspekter som 
patientens/vårdgivarens ångest och åtgärdsområden som omvårdnad och 
rehabilitering. Någon tyckte att modellen hade alltför stort fokus på 
hälsotillstånd kopplat till sjukvård. Det framfördes också att den inte passar för 
psykiatrisk vård – som är alltför sammansatt och komplex, sades det – eller för 
serviceverksamheter över huvud taget. 

 
Några allmänt positiva kommentarer fanns också – någon nämnde att 
metodstödjaren hade underlättat arbetet (förmodligen genom att förklara och 
förtydliga modellen). Någon tyckte att modellen var användbar för att 
omstrukturera resurser inom den egna verksamheten och ytterligare någon att 
den bidrog till att synliggöra behovet av att utveckla arbetet med vårdprocesser 
för att mildra effekterna av kostnadsnedskärningar. 
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Nedan följer några illustrativa kommentarer. 
 
”Rubrikerna i modellen var i princip relevanta för att göra en prioritering. 
Innehåll för gradering av bedömningskriterier saknades dock. Dessutom 
saknades en metod för att slutligt knyta ihop hälsovinster, nytta och 
kostnadseffektivitet.” 
 
”Svårt att använda på vårt verksamhetsområde då vi fungerar som utförare 
och service åt andra verksamheter. Vi ’äger’ inte frågan om huruvida vi kan 
prioritera bort vissa diagnoser/patientgrupper.”  

 
 
4.3.2 Den egna tillämpningen av modellen 
Den förra frågan syftade till att belysa huruvida de båda analysmodellerna över 
huvud taget uppfattades som adekvata för vertikal prioritering. Många hade ju 
inte sett dem tidigare. Därutöver ställdes frågan hur det var att tillämpa dem på 
det egna ansvarsområdet – oavsett vilken modell som använts. Svaren visar att 
ungefär lika många tyckte att det var lätt/ganska lätt, som de som tyckte att det 
var svårt/ganska svårt. 
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Figur 13. Modellens tillämpbarhet på det egna ansvarsområdet (antal; procent) 

 
 
Ungefär var femte (18 procent) uppgav att de hade justerat modellen för att 
anpassa den till sitt eget ansvarsområde och flera beskrev hur de gjort.  
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Här ges några exempel:  
 

”Jag använde [EQ5D]19 för att bedöma hälsotillstånd före respektive efter 
vårdinsatsen för att kunna gradera och jämföra hälsovinster. För att mäta 
patientnytta beräknades levnadsår för patientgruppen utifrån snittålder när 
man får sin insats t o m normallivslängd. Levnadsår*20 
hälsovinstpoäng*volym patienter gav patientnytta. Därefter kunde den totala 
kostnaden för åtgärden jämföras med patientnyttopoängen.” 
 
”[Vi har] skrivit bilaga med löpande beskrivningar.” 
 
”Kompletterat den för att användas bredare än den egentligen är tänkt för, 
verksamheten har analyserats processinriktat för vidare horisontell 
prioritering inom verksamheten.” 
 
”Använt ICF för att beskriva svårighetsgrad.” 
 
”Bytt ut ordet hälsotillstånd, pratat om målgrupper för insatser. Ytterst svårt 
att värdera på skalorna. Försökt med ’av 100 så ser vi tydliga effekter på 50, 
alltså är det måttligt’ osv.”  

 
 
4.4 Tidsåtgång och synpunkter på tidsramen för Fas I 

 
En fråga löd: ”hur många timmar har du lagt ner på ditt eget 
identifieringsbeting?”. Frågan var öppen, vilket har lett till en mängd olika typer 
av tidsangivelser. Bland de verksamhetschefer som angav antal timmar var den 
vanligaste tidsåtgången mellan 10 och 29 timmar.  

 
Frågan ställdes också hur man uppfattat tidsutrymmet för identifieringsarbetet. 
Svarsalternativen var: ”alldeles för kort, något för kort, något för långt, alldeles 
för långt” samt ”ingen åsikt”. De allra flesta ansåg att tiden var alltför knapp, 
vilket illustreras i Figur 14 nedan. 

 

                                           
19 Respondenten hade skrivit ESQD. Något sådant instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet finns inte. 
Troligen avses EuroQol 5 Dimensions, EQ5D som är ett globalt instrument för att mäta just det som 
respondenten beskriver. 
20 * avser förmodligen multiplikationstecken. 
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Figur 14. Uppfattning om tidsutrymmet för identifieringsarbete, antal/procent 
 
 
4.5 Kvalitet i arbetet 

 
Frågan ställdes hur man bedömde kvaliteten i det nyss genomförda 
identifieringsarbetet. Frågan var öppen och frivillig att besvara. 40 personer gav 
kommentarer som rörde såväl arbetssätt som resultatet av arbetet. Vanligast var 
kommentarer kring huruvida kvaliteten var god eller dålig. 18 personer ansåg att 
den var relativt eller mycket god. 16 personer tyckte att den var 
tveksam/otillfredsställande eller dålig. Motiveringarna till de olika 
ståndpunkterna framgår av Tabell 2. 
 
 

Motiveringar till ståndpunkt 
Positiva Negativa 
Gemensamt jobb Svårt att få fram sifferunderlag/skattningar 
Samarbete i tandvården Brist på relevanta data i systemen 

Bra upplägg Förberedelsearbetet hanns inte med, inklusive att 
frigöra medarbetare för prioriteringsarbetet 

Bra diskussioner Mycket tid men begränsat resultat 
Bra riktlinjer och/eller lokala 
anvisningar  Felaktig metod 

 Ingen faktakontroll/oseriöst 
 Modellen inte applicerbar på serviceverksamhet 
 Hann inte resonera kring innehåll och upplägg 

 
Tabell 2. Motiveringar till ståndpunkt ifråga om kvaliteten i identifieringsarbetet. 
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4.6 Engagerade i arbetet 
 

Frågan vilka som engagerades i identifieringsarbetet var frivillig med möjlighet 
till flera samtidiga val. De svarsalternativ som gavs var ”ledningsgruppen på 
min enhet”, ”en vidare krets av ledare”, ”andra nyckelpersoner” och ”en stor del 
av medarbetarna”.   
 
Att engagera den egna ledningsgruppen var vanligast, men i nästan lika hög 
utsträckning engagerades en stor del av medarbetarna. Något mer sällan 
kopplades andra nyckelpersoner eller en vidare krets av ledare in (Tabell 3). 
 

 Typ av personer Antal Procent 
Ledningsgruppen på min enhet 45 32 
En stor del av medarbetarna 40 29 
Andra nyckelpersoner 32 23 
En vidare krets av ledare 22 16 

 
Tabell 3. Grupper/personer som engagerats i arbetet 
 
 
4.7 Områden som bör omfattas av öppna prioriteringar 

 
Frågan vilka verksamheter som bör omfattas av öppet prioriteringsarbete var en 
flervalsfråga. Alternativen var: ”hälso- och sjukvård, tandvård, 
handikappverksamhet, diagnostik och medicinsk service (DMS), allmän service 
(fastighet och drift), administration, landstingets ansvar för regional 
utveckling/kultur, politisk verksamhet i och för landstinget, alla ovanstående, 
öppet prioriteringsarbete bör inte bedrivas i landstinget” och slutligen ”ingen 
åsikt”.  

 
Fyra enkätsvar exkluderades.21 Fördelningen av de övriga 70 svaren framgår av 
Figur 15.22  

 

                                           
21 De bestod av samtliga alternativ, vilket innebär att de blir internt motstridiga.  
22 Svarsalternativet ”alla ovanstående” har i analysen räknats som en träff på alla alternativ utom ”bör inte 
bedrivas” och ”ingen åsikt”. 
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1) DMS: Diagnostik och medicinsk service. 
 
Figur 15. Uppfattning om vilka områden som bör omfattas av öppet 
prioriteringsarbete 

 
De allra flesta ansåg att prioriteringsarbetet bör inkludera alla landstingets 
områden. Endast tre personer ansåg att öppet prioriteringsarbete inte bör 
bedrivas i landstinget.  
 
 
4.8 Stödfunktionerna i processen 

 
I en frågegrupp undersöktes uppfattningen om stödet från metodstödjare, 
controllers, personalspecialister och närmaste chef. Frågorna handlade om 
graden av stöd, om stödet kommit i rättan tid samt huruvida stödpersonerna haft 
betydelse för resultatet av arbetet. I regel var svaren analoga, det vill säga de 
som exempelvis upplevt att de till viss del fått det stöd de behövt upplevde också 
att de till viss del fått stöd i rättan tid.  

 
På det stora hela verkar verksamhetscheferna tycka att de fått det stöd de behövt 
av såväl metodstödjare, controllers som närmaste chefer och att den hjälpen har 
kommit i rättan tid. Personalspecialisterna hade inte någon uttalad roll i denna 
del av processen, vilket också medfört att de flesta angett ”ingen åsikt” i den 
frågan. Här berör vi bara uppfattningen om metodstödjare närmare, eftersom de 
utgjorde en för ändamålet nyskapad funktion.  
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4.8.1 Metodstödjare 
Av de 74 verksamhetschefer som svarade på enkäten hade 52 haft stöd av 
metodstödjare. Medianvärdet för det antal timmar som metodstödjaren nyttjats 
var fyra timmar, max 25 och minimum en timme. Metodstödjaren nyttjades i 
lika stor utsträckning som inledning på arbetet som under arbetets gång och 
oftast vid möte med ledningsgrupp. 

 
Enligt de flesta har metodstödjaren bidragit till resultatet i viss utsträckning. I de 
fall där metodstödjare bara funnits med i någon timme uppfattades de heller inte 
ha bidragit till resultatet. Där metodstödjaren varit med under hela processen 
uppfattades denna person i mycket hög utsträckning ha bidragit till resultatet. 
Således verkar det finnas ett samband mellan hur mycket metodstödjaren 
nyttjats och stödets bidrag till resultatet.  

 
23 verksamhetschefer kommenterade metodstödets bidrag till resultatet. 
Vanligast var att metodstödjaren hade förklarat och tolkat modellen samt lotsat 
arbetsgruppen. I övrigt bidrog metodstödjarna med struktur, energi och 
engagemang samt information, tips och råd, begrepp och fokus. 
 
 
4.9 Kunskapsunderlag 

 
Frågan ställdes vilket kunskapsunderlag som använts under identifieringsarbetet. 
Alternativen och användningsfrekvensen framgår av Tabell 4. Mest hade man 
litat till egna skattningar, medan material från nationella indikationsprojektet 
använts i minst utsträckning.  
 
 

Kunskapsunderlag Antal gånger förekommande 
Egna skattningar 68 
SBU-rapporter 47 
Nationella riktlinjer 43 
Egna sökningar 40 
Nationella vårdprogram 34 
Regionala vårdprogram 29 
Nationella indikationsprojektet 11 

 
 
Tabell 4. Kunskapsunderlag som använts i identifieringsprocessen 
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4.10 Deltagarna om resultatet av Fas I 
 
4.10.1 Beskrivning av identifierade åtgärder 
En fråga ställdes om hur deltagarna upplevde beskrivningen av de åtgärder de 
identifierat. Svarsalternativen löd ”mycket genomarbetad och detaljerad, ganska 
genomarbetad och detaljerad, ganska översiktlig och grov, mycket översiktlig 
och grov” samt ”ingen åsikt”.  

 
Majoriteten, 64 procent, bedömde att den beskrivning de lämnat var mycket 
eller, vanligare, ganska genomarbetad och detaljerad (Figur 16). 
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Figur 16. Karaktär på beskrivningen av identifierade åtgärder (antal; procent) 
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4.10.2 Nytta för framtiden 
Frågor ställdes huruvida analysmetoden och resultatet av Fas I kommer att vara 
av värde för det framtida arbetet som ledare och i så fall i vilken grad. Nio av tio 
ser någon nytta av analysmetoden för framtiden och lika många anser att de 
kommer att ha nytta av resultatet i framtiden (Figur 17-18). 
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Figur 17. Bedömd framtida nytta av analysmetoden (antal; procent) 
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Figur 18. Bedömd framtida nytta av resultatet (antal; procent) 
 
 
4.10.3 Nya upptäckter 
En grupp frågor syftade till att undersöka huruvida identifieringsarbetet lett till 
nya insikter om eller infallsvinklar på det egna verksamhetsområdet respektive 
andras. Alternativen i båda fallen löd; ”i mycket hög utsträckning”, ”i ganska 
hög utsträckning”, ”i någon mån”, ”inte alls” samt ”ingen åsikt”.  
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Majoriteten av verksamhetscheferna uttrycker att processen har bidragit till nya 
insikter om och infallsvinklar på både den egna och andras verksamheter. Nio av 
tio hade fått nya insikter om och infallsvinklar på den egna verksamheten.  
Över hälften tyckte att identifieringsarbetet gav nya insikter om/infallsvinklar på 
andras verksamheter (Figur 19-20).  
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Figur 19. Processen har bidragit till nya insikter om/infallsvinklar på den egna 
verksamheten (antal; procent) 
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Figur 20. Processen har bidragit till nya insikter om/infallsvinklar på andras 
verksamheter (antal; procent) 
 
 



37 

  

4.11 Helhetsintryck 
 
En stor del, 73 av totalt 119 respondenter, kommenterade den avslutande frågan 
som handlade om synen på identifieringsarbetet i sin helhet. De som 
kommenterade hade en något mindre positiv inställning till öppet 
prioriteringsarbete och slutresultatet än de verksamhetschefer som svarat (84 
respektive 53 procent mycket eller ganska positiva bland dem som 
kommenterade jämfört med 89 respektive 64 procent av verksamhetscheferna). 

 
Kommentarerna kategoriserades i sådana som berörde underlättande faktorer 
samt positiva konsekvenser av arbetet och förhoppningar respektive försvårande 
faktorer, negativa konsekvenser och farhågor.  

 
Bland underlättande faktorer nämndes tidigare liknande arbete eller planer på att 
genomföra sådant, en positiv inställning till uppdraget; att det var ”nödvändigt, 
roligt och möjligt”, att samordning skedde så att primärvården gjorde ett 
gemensamt dokument och att metoden var bra. 

 
Till de positiva konsekvenserna hörde att man uppskattade denna möjlighet till 
reflektion, att man skapat ett bra underlag för egen verksamhetsplanering, eget 
effektiviseringsarbete och framtida prioriteringsarbete, att det gett upptäckter i 
form av förbättringsmöjligheter, större förståelse för varandras uppdrag eller att 
man tyckt det var ”glädjande att se hur viktig verksamheten är och hur lite 
’onödigt’ som görs”.  

 
Förhoppningarna rörde att arbetet skulle leda till större förståelse för varandras 
uppdrag, någon såg en potential i arbetssättet förutsatt att mer tid avsattes för 
det, medan ett par kommentarer gav uttryck för förhoppningar på politikerna att 
orka fatta och stå för sitt prioriteringsbeslut gentemot befolkningen.  
 
De försvårande faktorerna var i hög grad relaterade till tidsbrist. Likaså lyftes 
serviceverksamheternas svårigheter att identifiera egna prioriteringsåtgärder 
fram. Bland negativa konsekvenser av detta nämndes att arbetet förorsakade oro 
och frustration bland medarbetarna, att skattningarna blev alltför grova, att 
knytningen till ekonomi minskade modellens användbarhet eller att den normala 
verksamheten fått stå tillbaka under identifieringsprocessen.  

 
Bland farhågor fanns oro för negativa konsekvenser för patienter och 
servicemottagare, för minskat förtroende (för ledningen), för att politiker och 
administration skulle gömma sig bakom professionen trots att underlaget bestod 
av ”alltför grova uppskattningar”, för att organisationen skulle sakna beredskap 
för att omfördela eller säga upp personal och för att icke livshotande sjukdomar 
skulle nedprioriteras orättmätigt. 
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Nedan redovisas tre illustrativa kommentarer: 
 

”Det har varit en intressant och intensiv process. Nyttigt och spännande att 
vända på alla stenar i verksamheten. Blivit tydligt hur beroende många 
verksamheter i landstinget verkligen påverkar varandra och hur beroende vi 
är av varandra. Spännande att se hur andra tänker likt och olikt det vi tänker 
hos oss. Smärtsamt! Vi har redan prioriterat så mycket att … många saker 
verkligen … ligger runt prio 5-6 för att nå 10 %. --- jag har lärt mig mycket 
och ser med spänning fram emot fortsättningen av arbetet.” 
 
”När jag ser resultatet på åtgärder som är lågt prioriterade så har jag haft 
den vetskapen länge. Är oroad över att lågt prioriterade åtgärder kommer att 
slå hårt mot kvinnor som arbetar inom vård och omsorg som är 
låglönegrupper. Kommer inte att ha råd att operera åderbråck, fötter och 
händer inom privat sjukvård. För övrigt rätt bra med uppstyrning av kriterier 
både för specialistbedömning och åtgärd. --- Tycker att Sverige…borde kunna 
samordna [prioriteringsarbetet] via Socialstyrelsen … Istället sitter olika 
landsting och gör detta, vilket innebär att det i landet kan bli ojämlikhet då det 
gäller sjukvård. Vad säger hälso- och sjukvårdslagen om detta??” 
 
”Tyvärr måste jag säga att jag tror att resultatet totalt sett riskerar att bli en 
sekunda produkt. Arbetet är mycket viktigt, metoden som sådan är bra, men 
tidsförhållandena har gjort arbetet stressigt och grovt tillyxat.” 
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5. ENKÄT 2 – HORISONTELL PRIORITERING  
 
Enkät 2 berör verksamhetsföreträdarnas granskning och horisontella prioritering. 
Den bestod förutom bakgrundsfrågor av 36 slutna och 14 öppna frågor. De 
berörde processens syfte, det egna mandatet/uppdraget, arbetsprocessen, metod, 
delresultat, nya insikter, övergripande bedömning och förbättringsförslag.  
 
 
5.1 Målgrupp, svarsfrekvens och bortfall 

 
I arbetet med horisontell prioritering deltog 92 personer, varav 75 svarade på 
enkäten (82 procent). Det horisontella prioriteringsarbetet bedrevs i tre dagar. 
De allra flesta som svarade hade deltagit alla dagar.  

 
Även i denna fas var hela landstingets verksamhet utom politikområdet 
representerad. I målgruppen liksom bland de svarande utgjorde representanter 
från specialiserad sjukhusvård den största gruppen och regional 
utveckling/kultur den minsta (tabell 5). De flesta som svarade på enkäten var 
verksamhetschefer (tabell 6). 
 

Verksamhet Målgrupp Respondenter Svarsfrekvens, 
procent 

Administration 6 6 100 
Allmän service 8 7 88 

DMS1 11 8 73 
Handikappverksh. 5 4 80 

Primärvård 10 9 90 
Regional 

utveckling/kultur 2 2 100 
Specialiserad sjhvård 31 25 81 

Tandvård 3 3 100 
Övr. Närsjukv 15 11 73 

Samtliga 91 75 82 
 
 
Tabell 5. Svarsfrekvens per verksamhetsområde 
 
1) DMS: Diagnostik och medicinsk service. 
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Position I målgruppen Respondenter Svarsfrekvens, procent 
Läkare1 30 20 67 

Stabschef 4 4 100 
Verksamhetschef 45 38 84 

Annan 12 13 100 
Totalt 91 75 82 

 
Tabell 6. Svarsfrekvens i olika målgrupper 

 
1) Flertalet av dessa har en position som ledningsansvariga. Den har något olika utformning och benämning i 

olika verksamheter. Gruppen kallas därför i fortsättningen för ”Läkare med ledningsansvar”. 
 
 
5.1.1 Bortfallsanalys 
Enkäten besvarades anonymt. Därför finns inga uppgifter om vilka individer 
som avstod från att svara. Däremot kan viss analys på undergruppsnivå göras. I 
det här fallet har vissa deltagit i processen mindre än tre dagar, vilket hypotetiskt 
kunde ha betydelse för inställningen. Det finns dock inget enhetligt eller särskilt 
mönster i deras attityd till processen. 

 
Enkäten låg ute under 14 dagar. Hypotetiskt skulle personer som är negativa till 
prioriteringsarbete kunna dröja med att svara. Den relativt korta svarstiden 
skulle i så fall kunna ha betydelse för attitydernas fördelning. För att se om 
tidpunkten för svaret hade samband med inställningen till horisontellt 
prioriteringsarbete i allmänhet undersöktes attityderna till denna fråga hos dem 
som svarade tidigt (första kvartilen) respektive sent (fjärde kvartilen) under 
svarsperioden. Inget enhetligt mönster framgick. 
 
 
5.2. Uppfattning om horisontell prioritering och eget deltagande 
 
Frågor ställdes om deltagarnas inställning till horisontell prioritering i allmänhet 
och om hur de uppfattat sitt eget deltagande i ett sådant arbete.  
 
Frågan om den allmänna inställningen till horisontell prioritering var formulerad 
”Horisontell prioritering är på det hela taget…” Svarsalternativen löd: ”helt 
omotiverat”, ”ganska omotiverat”, ”ganska motiverat”, ”mycket motiverat” och 
”ingen åsikt”.  
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Frågan om inställningen till det egna deltagandet var formulerad ”Till uppdraget 
att själv delta i horisontellt prioriteringsarbete är jag…” med svarsalternativen 
”mycket positiv”, ”ganska positiv”, ”ganska negativ”, ”mycket negativ” och 
”ingen åsikt”.   
 
Det stora flertalet, 71 procent, betraktar horisontell prioritering på det hela taget 
som mycket motiverat. Endast var tionde ansåg att det var ganska eller helt 
omotiverat (Figur 21). Deltagarna var likaså överlag ganska eller mycket 
positiva till att själva delta i sådant arbete (Figur 22). Svaren på denna fråga 
följer även generellt svaret på föregående – de som anser att prioriteringsarbete 
är motiverat förhåller sig också positiva till sitt eget uppdrag.  
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Figur 21. Allmän inställning till horisontellt prioriteringsarbete (antal; procent) 
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Figur 22. Inställning till eget deltagande i horisontellt prioriteringsarbete (antal; 
procent) 
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Det egna deltagandet kommenterades av 38 personer. De hade samma 
inställning till horisontellt prioriteringsarbete i allmänhet som alla respondenter. 
Däremot var de något mindre positiva (76 procent mycket eller ganska positiva) 
än alla respondenter (85 procent) till att själva delta i det. 

 
Till de allmänna omdömena hörde kommentarer som ”lärorikt”, ”givande”, 
”nyanserat” och ”bra arbetsmodell”.  
 
Bland underlättande faktorer som berörde gruppens egenskaper fanns att den var 
”konstruktiv och målmedveten” och besatt stort samlat kunnande. Bland 
underlättande praktiska faktorer nämndes videokonferenser för deltagare från 
primärvården under arbetets gång. Bland framåtsyftande faktorer fanns att 
arbetet ingår i en ”nödvändig utveckling” och utgör en ”grund för fortsatt dialog 
mellan serviceenheter och kliniker”. 

 
Praktiska konsekvenser av ovanstående var att samverkan inom gruppen var god 
eller att man förstod sin roll i det horisontella arbetet bättre om man deltagit i 
Fas I. Mångdimensionaliteten bidrog till ”belysning från många håll” eller att 
”förbättringsmöjligheter synliggörs”. Framåtsyftande konsekvenser var bland 
annat nya upptäckter om andra (exempelvis att det fanns icke-göra i 
specialiserad sjukhusvård) eller förhoppningar om att verksamhetens 
dimensionering framöver skulle bli hållbar och att resurserna skulle fördelas ur 
patientsynpunkt eller om arbetsro.23 

 
Bland försvårande faktorer fanns kommentarer som rörde tidsutrymmet och där 
dominerade bristen på tid för förberedelse och samordning inför Fas II. Bland 
praktiska problem fanns att gruppen formades om under tiden.  
 
Till kompetensproblem hörde brist på kunskaper om kostnadseffektivitet eller 
att tvingas göra svåra jämförelser.24 Exempel på sådana var bl a ”att väga 
gräsklippning mot IVA”, ”jämföra cancerkontroller med sopcontainrar”, väga 
administration mot kirurgi, teknik mot humankapital eller resurser för AT-ST25 
mot vardagssjukvård. Ytterligare någon försvarade metoden som sådan men 
tyckte att även volymskillnaderna försvårade jämförelserna – den ena åtgärden 
kunde motsvara tre miljoner och den andra åtta tusen kronor. 
 

                                           
23 En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att ett politiskt beslut om en gräns för det offentliga åtagandet 
skulle minska stressen alternativt minska behovet av återkommande åtgärder för att minska kostnaderna. 
24 Vissa uttryckte här att de inte tyckte sig ha kompetens för att göra dessa jämförelser, andra att det var 
mödosamt att göra dem. 
25 Den del av läkares utbildning – allmän- respektive specialisttjänstgöring - som arbetsgivaren bedriver och 
betalar. 
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Gällande det egna mandatet framfördes svårigheter att företräda det egna 
området när gjorda prioriteringar ifrågasattes av de andra i gruppen, brist på 
förberedelser eller svårigheter ifråga om att representera flera verksamheter än 
den egna. Gällande underlaget kommenterades brister ifråga om allmänna 
förberedelser och ekonomiska beräkningars giltighet. Någon redovisade 
farhågor i form av misstro mot verksamhetens och den politiska nivåns förmåga 
att genomföra processen med god kvalitet. 

 
De försvårande faktorerna fick till följd att man kände sig styrd av andras 
prioriteringar, kände en stor anspänning under arbetet eller obehag över att 
nödgas lämna ifrån sig ett otillfredsställande material. För processen innebar det 
enligt flera att underlaget blev svagt och beräkningarna osäkra. För 
fortsättningen befarade någon att bilden av prioriteringsarbetet skulle bli negativ 
och någon att det ekonomiska underlaget inte skulle hålla för att omräknas till 
länsnivå. Någon beklagade att man inte haft tid att diskutera 
förbättringsområden. 

 
Nedan följer några illustrativa kommentarer: 
 

”Mycket intressant och givande att delta i horisontella diskussioner. Det 
innebär att belysning sker från många olika håll” 
 
”Var från början negativ till att ’serviceenheter’ skulle delta i detta läge av 
processen … men har delvis ändrat uppfattning efter att ha deltagit i 
diskussioner i steg 2 där det samlade kunnandet var viktigt. Dessutom var 
dialogen mellan serviceenheter och kliniker viktig för serviceenheternas 
prioarbete redan i detta steg.” 
 
”Uppdraget kräver ett helt annat förberedelsearbete vilket tar betydligt 
längre tid än det som nu fanns till förfogande. Också att samordna 
verksamhet i länet mellan flera chefer måste man räkna med tar tid innan 
själva processen kan komma igång. Man bör känna att man har möjlighet 
att ta fram ett underlag som bygger på välgrundade uppgifter.” 

 
 
5.3 Metod för horisontell prioritering 
 
5.3.1 Att enas om angelägenhetsgrad 
Det horisontella arbetet innefattade bland annat att bli överens om innebörden av 
ett rangordningssteg. Alla bidrog ju med ett grundmaterial som i allmänhet 
innehöll åtgärder med rang 8-10 (i undantagsfall även åtgärder med högre rang) 
eller icke-göra.  



44 

  

Men två åtgärder med samma rang från olika verksamheter kunde vid en 
jämförelse visa sig ha olika angelägenhetsgrad.26 Då måste gruppen göra en ny 
bedömning av de olika åtgärdernas rang. 

  
För att efterhöra deltagarnas uppfattning om hur det upplevdes att göra sådana 
jämkningar, fick de i enkäten beskriva hur det var att enas om 
angelägenhetsgraden hos olika åtgärder med samma rangordningssteg.27 
Alternativen löd ”mycket svårt”, ”ganska svårt”, ”ganska lätt”, ”mycket lätt” 
och ”ingen åsikt”.  

 
Majoriteten (62 procent) tyckte att det var ganska eller mycket svårt. Endast var 
tredje tyckte att detta var ganska lätt. Ingen tyckte att det var mycket lätt (Figur 
23). 
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Figur 23. Att enas om angelägenhetsgrad (antal, procent) 
 

 
Denna fråga kommenterades av 28 personer. De hade samma attityd till 
horisontell prioritering i allmänhet och till eget deltagande som alla 
respondenter. Kommentarerna beskrev i första hand svårigheter såsom svåra 
jämförelser, brister i underlaget eller diskussionens kvalitet.  

 
De vanligaste orsakerna som försvårade jämförelser har nämnts tidigare (kapitel 
5.2). Brister i underlaget handlade om att alla inte hade med sig lågt prioriterade 
åtgärder, att rangordningens innebörd hade tolkats olika eller att vissa hade med 
sig förslag som redan varit föremål för politiska beslut. Gällande diskussionens 
kvalitet saknade någon djup, någon en diskussion om angelägenhetsgrad, någon 
om hälsoeffekter och etiska principer och någon ansåg att alla talade för sitt.  

                                           
26 Här betyder angelägenhetsgrad vikt. Det är inte liktydigt med begreppet prioritet, som innebär förtursrätt. 
27 Frågan formulerades: ”Som helhet, hur var det att enas om angelägenhetsgraden hos olika åtgärder med 
samma rangordningssteg?” 
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Övriga kommentarer rörde svårigheten att ta bort egna åtgärder, att hela 
processen var för snabb eller gruppen felaktigt sammansatt (underförstått: för att 
jämförelser skulle vara möjliga över huvud taget). 

 
Det fanns också kommentarer kring sådant som underlättat arbetet; att det fanns 
tillgång till förslag om lågt prioriterade åtgärder från gruppdeltagarna, stor 
erfarenhet av tidigare prioriteringsarbete, respekt för varandras prioritering eller 
noggrann diskussion. Nedan kommer ett axplock av tankegångarna: 
 

”Problemet var att ej alla verksamheter hade åtgärder som rangordnats 
lågt. Hade man väl det så kunde vi ganska lätt enas.” 
 
”Lättare än förväntat, men ändå rätt knöligt att välja mellan insatser inom 
specialiserad tandvård med statsfinansiering, hjälpmedel och ’vanlig’ 
sjukvård.” 
 
”Spridda verksamheter där alla tycker att sin del är den viktigaste” 
 
”I gruppen fanns stor erfarenhet av att arbeta med Socialstyrelsens 
utvärderingsformer vilket underlättade arbetet för oss. Det gjorde också 
att det objektiva verktyget lättare accepterades efter diskussioner.” 
 
”Gruppen hade så noga diskuterat igenom samtliga poster att det rådde en 
god samsyn när olika åtgärder skulle ställas emot varandra; det blev ett 
’givande och tagande’ där alla kunde enas kring motiveringarna kring 
angelägenhetsgrad.” 

 
 
5.3.2 Metodens lämplighet för att göra nyttojämförelser 
Proceduren i Fas II innebar att nyttan av åtgärder från helt olika verksamheter 
skulle jämföras i tvärgrupp och med hjälp av ett särskilt tillvägagångssätt. I 
utvärderingssyfte ställdes därför frågan hur lämplig den valda metoden – d v s 
detta arbetssätt – som helhet var för att jämföra olika verksamheters nytta. 
Svarsalternativen var ”helt igenom lämplig”, ”ganska lämplig”, ”ganska 
olämplig”, ”helt olämplig” och ”ingen åsikt”.  

 
Sju av tio bedömde att metoden var ganska eller helt igenom lämplig för 
nyttojämförelser. Var fjärde tyckte tvärtom att metoden var ganska eller helt 
olämplig för detta (Figur 24). 
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Figur 24. Metodens lämplighet för nyttojämförelser (antal, procent) 

 
 
36 personer valde att kommentera detta. De var påtagligt mindre positiva till 
metoden än alla respondenter - ingen tyckte den var helt igenom lämplig och 48 
procent tyckte den var ganska lämplig, mot 4 respektive 67 procent i hela 
gruppen respondenter. Kommentarerna tyder på att man uppfattat att frågan 
berörde både att jämförelsen skedde i tvärgrupp och själva tillvägagångssättet. 
 
Vissa såg fördelar med metoden såsom att sjukvårdsfokus kunde stärkas i 
förhållande till IT, att man fick möjlighet att lära känna varandras verksamheter 
eller att metoden utgjorde ett ”bra sätt att närma sig ett svårt problem”. 

 
Försvårande ansågs dock vara att det inte fanns tillgång till en total 
prioriteringslista över alla åtgärder så att det mindre prioriterade kunde ställas i 
relation till det högst prioriterade – en effekt av att endast det lägst prioriterade 
identifierats i Fas I. Vidare försvårade vad som uppfattades som svåra 
jämförelser, svagt kunskapsunderlag eller underlag som innehöll 
rationaliseringar snarare än prioriteringar, tidspress, gruppens sammansättning 
eller att denna förändrades under arbetets gång eller brist på kunskap i 
prioriteringsmetodik. 

 
De försvårande omständigheterna bedömdes kunna leda till att slumpen skulle 
avgöra resultatet, att jämförelserna skulle bli orättvisa, eller att exempelvis 
personalvården skulle kunna glömmas bort i strävan efter att minska 
kostnaderna. 
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Nedan följer ett par illustrativa kommentarer: 
 

”I grunden en bra metod, med stora mervärden att arbeta tvärprofessionellt. 
Dock hade det behövts mer tid för att ha bättre underlag att arbeta utifrån, 
och klarare direktiv om hur arbetet skulle göras m a p exempelvis ändrade 
rangordningssiffror.” 
 
”Det är svårt att jämföra graden av angelägenhet mellan verksamheter av 
helt olika karaktär. Vi kan inte varandras verksamheter och måste lita till 
det som verksamhetschefen eller företrädare presenterar. Att jämföra 
angelägenhetsgrad utan att ta hänsyn till verksamhetens art, långsiktighet 
etc är väldigt svårt.” 

 
 
5.3.3 Att komma fram till gemensamt förslag 
Frågan ställdes hur det var att komma fram till ett gemensamt förslag om 
utbudsbegränsning motsvarande fyra procent av gruppens nettobudget. Fem 
svarsalternativ gavs; ”mycket svårt”, ”ganska svårt”, ”ganska lätt” och ”mycket 
lätt” samt ”ingen åsikt”.  
 
Som helhet upplevde hälften detta som ganska eller mycket svårt och hälften 
som ganska eller mycket lätt (Figur 25). 
 
 

6, 8 %

31, 41 %

3, 4 %

33, 44 %

2, 3 %

Mycket lätt Ganska lätt Ingen åsikt Ganska svårt Mycket svårt
 

Figur 25. Svårighetsgraden i att uppnå fyra procent utbudsbegränsning (antal, 
procent) 

 
 
Frågan följdes även av egna kommentarer. 20 personer fyllde i en kommentar. 
De var något mer benägna att tycka att det var svårt (55 procent ganska eller 
mycket svårt) än hela gruppen respondenter (49 procent).  

 



48 

  

Bland faktorer som underlättade arbetet framhölls att somliga hade 
genomarbetade förslag eller ekonomiskt stora poster som minskade trycket på 
övriga. Andra framhöll den goda andan i gruppen. Ytterligare andra 
kommenterade att arbetet var lätt eftersom man inte lade ner möda på att göra 
det väl. 

 
Bland försvårande faktorer fanns att vissa förslag visade sig vara redan fattade 
beslut, att förutsättningarna ändrades under arbetets gång, att 
kunskapsunderlaget var otillräckligt, arbetstempot för högt och fokus på 
ekonomi för stor. Någon framhöll att vissa enheter prioriterat hela sin 
verksamhet mycket högt, vilket skapade svårigheter för resten av gruppen.  

 
Någon hoppades att verksamheten skulle hänga ihop bättre framöver; någon 
annan befarade katastrofala följder av arbetet.  
 
Nedan följer några illustrativa kommentarer: 
 

”Det gick ganska lätt att komma upp till 4 % summan efter 
genomgångarna. Sedan om det var det rätta som togs vet man inte förrän 
helheten kommer fram. Att se helheten hur de föreslagna och tagna 
åtgärderna slår i länet var helt omöjligt och svårt.” 
 
”Arbetet var lätt såtillvida att gruppen kunde enas om det gemensamma 
förslaget i god anda och med stor respekt för varandra. Arbetet i gruppen 
fungerade hela tiden väl. Det var dock ändå inget lätt arbete, vi drog långt 
över tiden vid varje mötestillfälle och många kompletteringar krävdes.” 

 
 
5.4 Tidplan 

 
Uppfattningen om tidplanen för det horisontella prioriteringsarbetet består av 
flera frågor som gällde tiden för egen presentation, för gruppens granskning av 
kvaliteten i underlaget, för gemensam prioritering samt för arbetet med att 
komma fram till ett gemensamt förslag. Bedömningen skedde utifrån 
alternativen ”alldeles för kort”, ”något för kort”, ”lagom”, ”något för lång” och 
”alldeles för lång”. Även alternativet ”ingen åsikt” gavs.  
 
Tabell 7 sammanställer svaren. Där framgår att lite drygt varannan ansåg att 
tiden för de olika momenten i den horisontella prioriteringen var lagom lång. 
Ungefär var tredje uppfattade tiden som något eller alldeles för kort men bara 
fyra procent tyckte att tidplanen var något eller alldeles för lång. 
 
 



49 

  

Moment Ingen 
åsikt 

Alldeles 
för lång 

Något 
för lång Lagom Något 

för kort 
Alldeles 
för kort 

Totalt

Egen presentation 5  3  0  64  17  11  100 
Gruppens granskning 7  0  0  45  24  24  100 
Gemensam prioritering 5  0  4  61  8  21  100 
Förslag 5  0  7  53  27  8  100 
Procent av de 
sammanlagda svaren 6 1 3 56 19 16 100 

 
Tabell 7. Sammanställning av uppfattningar av tidplanen för de olika momenten, 
procent per fråga samt av sammanlagda svar 
 
 
5.5 Arbetsformerna  
 
5.5.1 Arbetsformerna som helhet 
Frågan om synen på arbetsformerna som helhet löd: ”Min helhetsuppfattning om 
arbetsformerna är…” och fem svarsalternativ gavs: ”mycket positiv”, ”ganska 
positiv”, ”ganska negativ”, ”mycket negativ” samt ”ingen åsikt”. Frågan avsåg 
outtalat arbetsformerna för horisontell prioritering. Fyra av fem hade en positiv 
uppfattning om arbetsformerna (Figur 26).  
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Figur 26. Intryck av arbetsformerna som helhet, (antal, procent)  
 
 
5.5.2 Arbetsgruppens utformning 
Deltagarnas uppfattning om hur den egna arbetsgruppen var utformad 
undersöktes med flera frågor. De gällde gruppens sammansättning som helhet, 
antalet gruppmedlemmar och hur lämplig sammansättningen av olika 
verksamhetsperspektiv var för diskussionen. Därefter gavs möjligheter att 
kommentera gruppens sammansättning. 
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Frågan om gruppens sammansättning innehöll svarsalternativen ”mycket 
positiv”, ”ganska positiv”, ”ganska negativ”, ”mycket negativ” samt ”ingen 
åsikt”. Nästan nio av tio var i någon grad positiva till gruppens sammansättning 
(Figur 27). De som var positiva till arbetsformerna som helhet (Figur 26 ovan) 
tyckte också att gruppens sammansättning som helhet var positiv och vice versa.  
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Figur 27. Uppfattning om gruppens sammansättning, (antal, procent)  

 
 
Frågan om uppfattningen om antalet gruppmedlemmar hade svarsalternativen 
”alldeles för stort”, ”något för stort”, ”lagom”, ”något för litet”, ”alldeles för 
litet” och ”ingen åsikt”. Nästan alla tyckte att antalet gruppmedlemmar var 
lagom (Figur 28). 
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Figur 28. Uppfattning om gruppens storlek, (antal, procent) 
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En fråga syftade till att undersöka i vilken utsträckning sammansättningen av 
verksamhetsperspektiv ansågs lämplig för gruppens diskussion. Frågan löd: ”För 
diskussionen i gruppen var sammansättningen av verksamhetsperspektiv…” 
med svarsalternativen ”mycket lämplig”, ”ganska lämplig”, ”ganska olämplig” 
och ”helt olämplig” samt ”ingen åsikt”.  
 
Tre av fyra ansåg att sammansättningen varit ganska – vanligast – eller mycket 
lämplig (Figur 29). Det fanns dock inget tydligt samband mellan åsikterna om 
gruppens storlek och inställningen till sammansättningen av 
verksamhetsperspektiv. 
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Figur 29. Uppfattning om huruvida sammansättningen av verksamhetsperspektiv var 
lämplig för diskussionen (antal; procent) 

 
 
Trettiofem personer kommenterade gruppens sammansättning. De var lika 
positiva till horisontell prioritering i allmänhet som hela gruppen respondenter 
men något mindre positiva (77 procent mot 85 bland alla respondenter) till att 
själva delta i sådant arbete. 

 
Positiva konsekvenser av gruppsammansättningen ansågs vara att mixen av 
verksamheter ledde till ökad ömsesidig förståelse28, att angränsande 
verksamheter kunde ifrågasätta och se gemensamma processer samt att det fanns 
ett mervärde i att få in helt utomstående perspektiv och frågor. 

 

                                           
28 Förmodligen avses förståelse mellan gruppmedlemmar/verksamhetsföreträdare för varandras 
verksamhetsvillkor. 
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Bland försvårande omständigheter fanns att gruppen förändrades under arbetet, 
en invändning mot att medicin och geriatrik lagts ihop29 eller att 
servicefunktionerna utgjorde en stor del av gruppen samtidigt som de är 
beroende av andras prioriteringar.  
Bland negativa konsekvenser av gruppsammansättningen lyftes att diskussionen 
blev för ytlig, att uppdelningen av kliniker innebar en risk att helheten gick 
förlorad, att kliniker med hela respektive delar av beting var ekonomiskt olika 
sårbara i processen, att sjukvårdens dominans kunde medföra att allt annat 
prioriterades bort direkt, att man tvingades till svåra jämförelser samt att osäkra 
resultat kunde döljas under ett sken av ”falsk korrekthet”. 

 
Nedanstående citat återspeglar flera kommentarer till denna fråga: 
 

 
”Bra att mixa service med kärnverksamhet för att få förståelse av 
varandras komplexitet men å andra sidan är det svårt att diskutera med 
sjukvården/service gällande diagnoser mm. Sett ur den synvinkeln kanske 
man skulle ha andra formationer.” 
 
”Måste ifrågasättas om servicediscipliner kan vara med och prioritera 
bort inom samma områden som kärnverksamheterna, som de dessutom är 
helt beroende av. Det blir på ngt sätt ’dubbel bokföring’ av vissa poster 
och avsaknad av konsensus när det gäller andra.”  
 
”I vissa fall var representanten inte tillräckligt insatt i verkligheten i ’sin’ 
verksamhet för att väl kunna beskriva objekt och konsekvenser ...” 
  
”I gruppen fanns både verksamheter som angränsade till varandra och 
verksamheter som var mycket olika de övriga. Båda hade fördelar; man 
kunde ifrågasätta och se gemensamma processer inom de näraliggande 
professionerna, men det gav också ett mervärde att få in helt utomstående 
perspektiv och frågor.” 

 
 
5.6 Arbetsklimat i grupperna 
 
Uppfattningen om arbetsklimatet i grupperna mättes med flera frågor. Två rörde 
huruvida deltagarna var öppna respektive mörkade ifråga om det underlag de 
hade med sig till diskussionen. Där fick de svarande ta ställning till ett påstående 
med alternativen ”håller med helt och fullt”, ”håller med till viss del”, ”håller 
inte alls med” och ”ingen åsikt”.  

                                           
29 Se avsn. 2.6. 
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Två av tre tyckte att diskussionen präglades av att deltagarna öppet redovisade 
sina resultat,30 argument och tillvägagångssätt för varandra helt och fullt.  
Nästan alla övriga tyckte detta till viss del. Endast fem personer (av 75) 
upplevde att diskussionen inte präglades av denna öppenhet. Ingen svarade 
”ingen åsikt” (Figur 30). 
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Figur 30. Öppen redovisning av resultat och tillvägagångssätt, (antal, procent) 

 
 
Var sjätte tyckte till viss del eller helt och fullt att diskussionen präglades av att 
deltagarna mörkade sina resultat och tillvägagångssätt för varandra. Fyra 
personer uppgav ”ingen åsikt”.  

                                           
30 Med ”resultat” avses här delresultat av Fas I.  
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Det var i stort sett samma personer som vid förra frågan inte höll med om att 
diskussionen präglades av att deltagarna öppet redovisade sina resultat, 
argument och tillvägagångssätt för varandra (Figur 31).  
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Figur 31. Mörkning av resultat, (antal, procent) 

 
 
Deltagarnas uppfattning om diskussionsklimatet mättes med hjälp av påståendet 
”diskussionen präglades …” och svarsalternativen ”i hög grad av respekt för 
varandra”, ”i viss grad av respekt för varandra”, ”i viss grad av brist på respekt 
för varandra”, ”i hög grad av brist på respekt för varandra” och slutligen ”ingen 
åsikt”.  

 
De allra flesta, 85 procent, upplevde att diskussionen präglades av respekt för 
varandra i hög grad. Ytterligare tolv procent tyckte att diskussionen i viss grad 
präglades av detta.  
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Ingen upplevde att diskussionen präglades av brist på respekt för varandra 
(Figur 32). 
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Figur 32. Grad av ömsesidig respekt i diskussionen (antal, procent). 
 
 
5.7 Granskningsledarens och administratörens roller 
 
Arbetet i grupperna leddes av en särskilt utsedd granskningsledare och stöddes 
av en administratör. Deras betydelse för gruppernas process och delresultat 
efterfrågades. I tabell 8 ställs alla svar samman för de båda kategorierna.  
 
 Hade stor 

betydelse 
Hade viss 
betydelse 

Ingen åsikt Påverkade 
inte alls 

Totalt 

För arbetsklimat      
Administratör 35  53  1 11  100 
Granskningsledare 67  28  1  4  100 
För resultat      
Administratör 28  44 3  25  100 
Granskningsledare 45  45  4  5  100 
 
Tabell 8. Granskningsledarens och administratörens betydelse, procent. 

 
 
Granskningsledaren ansågs ha stor betydelse för arbetsklimatet – två av tre 
tyckte så. Administratören uppfattades ha mindre inflytande på arbetsklimatet, 
men en av tre tyckte ändå att deras betydelse för arbetsklimatet var stor. 
 
Nästan alla tyckte att granskningsledaren hade betydelse för resultatet av 
gruppens arbete. Nästan varannan tyckte att denna hade stor betydelse. 
Granskningsledarens betydelse uppfattades vara större än administratörens, men 
även denna funktion hade betydelse för resultatet. 
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Granskningsledarens roll kommenterades av 31 personer. De var något mer 
negativa (20 procent ganska eller mycket negativa) till att själva delta i 
horisontellt prioriteringsarbete än alla respondenter (15 procent).  

 
Överlag var kommentarerna positiva och deltagarna tycks ha varit nöjda med 
granskningsledarens sätt att leda och driva på gruppen utan att dominera. En del 
framhöll också fördelarna med granskningsledarens kompetens, erfarenhet och 
bakgrund för uppdraget. Andra tyckte det var en fördel med externa 
granskningsledare. 

 
Nedanstående citat speglar övergripande kommentarerna: 
 

”Granskningsledaren [eller flera sådana] hade behövt gå igenom resp 
enhets sparbeting i förväg. För att objektivt se över det som presenterades 
och se till att inget mörkades. Samt att undvika att en del av sparbetinget 
föll bort efter hand (som rationalisering eller strukturförändring) och 
därmed helt ändrade förhållandet enheterna emellan vad gäller sparbeting 
i slutänden.” 
 
”Granskningsledaren har en mycket stor betydelse! Den 
granskningsledare vår grupp hade skötte sin uppgift på ett föredömligt sätt 
genom att bl.a. vara tydlig, vänligt men bestämt kräva bättre underlag 
även när ämnesföreträdaren ifrågasatte att det skulle vara möjligt, själv 
bidra med inhämtat faktaunderlag från sitt landsting till möte 2 m.m.”  

 
 
5.8 Etiska perspektiv 
 
Lite drygt hälften, 51 procent, hade fört uttalade etiska diskussioner under det 
horisontella prioriteringsarbetet. Frågan var formulerad som följer: ”Givet att 
hela arbetet handlade om värderingar, hade ni därutöver några uttalade etiska 
diskussioner”? och svarsalternativen var ”ja” respektive ”nej”.  
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Den första delen av frågan syftar dels på att prioritering med hjälp av den 
nationella modellen tar hänsyn till de tre principerna i riksdagens etiska 
plattform, dels på att prioritering alltid innefattar värderingsmoment. 
 
Alla som svarade ja på frågan ovan kommenterade också vad som diskuterades. 
Tolv av dessa kommentarer beskrev etiska diskussioner kring ämnet vård vid 
livets slutskede. Många uppgav att de hade fört mer övergripande etiska 
diskussioner om olika patientgrupper och prioriteringar mellan dessa. Det var 
också en del som resonerade utifrån genus-, klass- och glesbygdsperspektiv samt 
om villkor för handikappade. Vilka etiska principer som var aktuella beskrevs 
dock inte. 

 
Av dem som hade haft uttalade etiska diskussioner menar drygt hälften att det 
fick konsekvenser för gruppens resultat och beskrev även vilka dessa blev. Här 
ges två exempel på det senare:  

 
”Livslånga behov av hjälp för att uppnå livskvalitet prioriterades före 
operativa ingrepp med tveksamt resultat.” 
 
”Lägre prioritet [gavs] för förebyggande arbete och högre prioritet [gavs] 
för barn med ett [långt] livsperspektiv och vård i livets slutskede.” 

 
Ytterligare uppgav 13 personer (17 procent) att de analyserat konsekvenserna av 
gruppens samlade resultat ur etiskt perspektiv. Elva personer beskrev också 
denna analys. Där beskrevs att rangordningen ändrades som följd av analysen, 
att ställningstagandena blev mer underbyggda samt att viss omprioritering 
skedde. En person beskrev denna analys: 

 
”- Att det föreligger olika bedömningsgrunder för vad ett vunnet eller 
kvalitetsjusterat levnadsår får kosta. Uppenbarligen finns här skilda 
"ribbor” för insatser. Detta måste först harmoniseras annars är det stor risk 
för att man tummar på människovärdesprincipen d v s att ett liv är mer värt 
inom en specialitet än inom en annan.” 

 
 
5.9 Deltagarna om resultatet av Fas II  
 
5.9.1 Kvalitet och genomförbarhet  
Frågor ställdes angående i vilken mån deltagarna uppfattade resultatet som 
genomarbetat respektive genomförbart. Till frågorna gavs svarsalternativen 
”helt, ganska, inte särskilt” och ”inte alls genomarbetat”, respektive ”på det stora 
hela, delvis, inte särskilt genomförbart” och ”helt omöjligt att genomföra”. För 
båda frågorna gavs också alternativet ”ingen åsikt”.  
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Över hälften, 63 procent, ansåg att resultatet som helhet var ganska 
genomarbetat och ytterligare nio procent att det var helt genomarbetat. Var 
fjärde tyckte att det inte var särskilt eller alls genomarbetat. Även i fråga om 
resultatets genomförbarhet ställde sig de flesta relativt positiva. En kvalificerad 
majoritet, sammantaget 76 procent, ansåg resultatet vara helt (23 procent) eller 
delvis (53 procent) genomförbart.  
 
5.9.2 Förmodad acceptans  
Målgruppen fick också svara på i vilken utsträckning de trodde att resultatet 
skulle accepteras av medarbetare (i landstinget), patienter/servicemottagare 
respektive politiker (tabell 9). 
 

Av politisk ledning Av medarbetare Av patienter Svarsalternativ Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent 
Helt och fullt kunna accepteras 6 8  16 21  5 7  
Kunna accepteras i viss mån 48 64  41 55  41 55  
Vara svårt att acceptera 9 12  9 12  18 24  
Inte alls accepteras 1 1  2 3  3 4  
Ingen åsikt 11 15  7 9  8 11  

 
Tabell 9. Sammanställning av svar på frågorna huruvida resultatet förväntades 
accepteras av politisk ledning, medarbetare respektive patienter 
 
 
De flesta förväntade sig större acceptans för prioriteringsresultatet hos 
medarbetare än hos patienter. 76 procent trodde att medarbetarna helt och fullt 
eller i viss mån skulle acceptera resultatet, medan 61 procent trodde detsamma 
om sina patienter. Endast nio personer (12 procent) bedömde att medarbetarna 
skulle ha svårt att acceptera resultatet medan dubbelt så många antog att 
patienterna skulle ha svårt att acceptera det. 

 
Förhållandevis många – 15 procent – avstod från att bedöma huruvida resultatet 
skulle kunna accepteras av den politiska ledningen. 72 procent bedömde att den 
politiska ledningen i viss mån eller helt och fullt skulle acceptera gruppens 
resultat. 13 procent bedömde dock att den politiska ledningen skulle ha svårt att, 
eller inte alls kunna acceptera gruppens resultat. 
 
5.9.3 Kommentarer till delresultatet av Fas II 
Resultatet som helhet av arbetet i Fas II kommenterades av 23 personer. Denna 
grupp var mindre positiv till huruvida resultatet var genomarbetat än alla 
respondenter - ingen svarade helt genomarbetat och 57 procent svarade ganska 
genomarbetat mot 9 respektive 63 procent av alla respondenter.  
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De som kommenterade var även något mindre positiva till resultatets 
genomförbarhet - 65 procent svarade ”på det stora hela” eller ”delvis” 
genomförbart, mot 76 procent av alla respondenter. 

 
Kommentarerna kategoriserades i sådana som berörde svårigheter i att nå 
acceptans för prioriteringarna, praktiska svårigheter och bedömningar/farhågor.  

 
Vad gäller svårigheter att nå acceptans befarade någon att primärvården skulle 
tvingas stå för en större andel av bortprioriteringarna än andra, vilket 
medarbetarna skulle ha svårt att acceptera. Andra lyfte fram syncentralens och 
hörselrehabiliteringens minskade service och minskningen av teststickor i 
vården31 som förslag som skulle väcka motstånd hos patienterna. Oro uttrycktes 
också över medarbetarnas svårigheter att över huvud taget acceptera besparingar 
när behoven är större än resurserna. 

 
De praktiska svårigheterna handlade om svårigheten att vara konsekvent i 
genomförandet, risk för övervältringseffekter, men även att hantera ett generellt 
beslut på individnivå där personliga faktorer (hos patienter och vårdgivare) alltid 
spelar in i bedömningen. 

 
Bedömningarna/farhågorna rörde misstro mot politikernas förmåga till 
helhetssyn, risken för att de skulle missledas genom att underlaget var för dåligt 
och – kommenterat av många – risken för att beslutet av samma skäl skulle vara 
svårt att genomföra. En kommentator såg dock en möjlighet att skapa utrymme 
för nya och eftersatta områden. Nedan följer några illustrativa kommentarer: 
 

”Ett gruppbeslut där flera verksamhetschefer ’är överens’ kommer man 
troligen att tillmäta stor betydelse på ledningsnivån högre upp och hos 
politiker. Som jag ser det var beslutet inte grundat på kunskap, evidens och 
etiska principer och detta upplever jag som ett stort problem. Det finns risk för 
att högre ledare och politiker missleds. Som verksamhetschef för en basenhet 
har jag inte rätt position och översyn för att kunna göra bra bedömningar och 
beslut vad gäller andras verksamhet.”  
 
”Administrativt kan diagnoser eller patientgrupper ses som homogena enheter. 
Sanningen är att ålder, multitillstånd, individuella-psykologiska [faktorer] 
skapar nya prioriteringar vilket gör att utfallet blir teoretiskt. 
Övervältringseffekter kan inte elimineras och kvalité är också en viktig faktor 
med alla register som vi arbetar mot för patientens bästa.”  

 

                                           
31 Teststickor för egenmätning av blodsocker vid typ 2 diabetes. 
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5.10 Nya upptäckter 
 
Deltagarna fick ta ställning till huruvida arbetet med horisontell prioritering 
hade bidragit till nya insikter/infallsvinklar, både vad gäller den egna och andras 
verksamheter. Skalan var formulerad enligt ”inte alls”, ”i någon mån”, ”i ganska 
hög utsträckning”, ”i mycket hög utsträckning” och ”ingen åsikt”.  

 
Alla svarande ansåg att arbetet med horisontell prioritering åtminstone i någon 
mån gav insikter om andras verksamhetsområden. Tre av fyra tyckte att arbetet i 
ganska eller mycket hög utsträckning bidrog till nya insikter om andras 
verksamheter.  

 
Däremot var det en större spridning bland svaren på frågan om denna fas av 
arbetet gett upphov till nya insikter om/infallsvinklar på den egna verksamheten. 
Två tredjedelar upplevde att arbetet i någon mån gjort det. Var tionde tyckte att 
det skett i ganska hög utsträckning. Ungefär var femte tyckte dock inte alls att 
arbetet bidragit till nya insikter om den egna verksamheten (Figur 33). 
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Figur 33. Insikter om den egna verksamheten och andras verksamhetsområden, 
(antal, procent)  
 
 
5.11 Syn på framtida processer 
 
5.11.1 Eget deltagande i framtiden 
De svarande är över lag positiva till denna form av prioriteringsarbete. 44 
procent vill gärna delta i liknande arbete framöver och ytterligare 40 procent 
skulle förmodligen vilja göra det – totalt motsvarande 84 procent (Figur 34). Var 
åttonde vill ”knappast” eller ”absolut inte” delta i liknande arbete framöver. 
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Figur 34. Inställning till framtida deltagande i horisontell prioritering (antal, procent) 
 
 
5.11.2 Det horisontella prioriteringsarbetets omfattning 
Frågan om vilka områden som bör omfattas av horisontellt prioriteringsarbete 
rymde flera val. Alternativen var desamma som i enkät 1. Liksom efter Fas I 
svarade deltagarna även i Fas II att de ville inkludera flertalet områden i 
prioriteringsarbetet. Det vanligaste svaret var svarsalternativet ”alla 
ovanstående”.32 Fig. 35 visar hur många gånger olika svarsalternativ förekom.33  
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Figur 35. Svar på frågan vilka områden som bör omfattas av horisontellt 
prioriteringsarbete, efter antal gånger förekommande 

                                           
32 Även här inkluderade vissa svar alla svarsalternativ, vilket gör dem internt motsägelsefulla. De benämns 
”felaktiga” i figuren och har exkluderats ur analysen. 
33 Svaret ”alla ovanstående” har renderat i träffar på alla verksamheter i illustrationen nedan – de tre nedersta 
alternativen undantagna. 
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6. ENKÄT 3 – SAMLAD BEDÖMNING AV 
PRIORITERINGSPROCESSEN 

 
Enkät tre syftade till att fånga deltagarnas samlade bedömning av 
prioriteringsprocessen sedan den avslutats. Den bestod förutom bakgrundsfrågor 
av tio slutna/obligatoriska och elva öppna/frivilliga frågor. De berörde 
prioriteringsprocessen som helhet, dess övergripande resultat och resultatet för 
det egna ansvarsområdet, lärdomar för egen del och för landstinget samt 
förbättringsförslag.  
 
 
6.1 Målgrupp, svarsfrekvens och bortfall 
 
6.1.1 Målgrupp och svarsfrekvens 
Enkäten avsåg att spegla en samlad bedömning av hela processen men även 
specifikt Fas III. Den innehöll tjänstemannaberedning, Prioriteringsforum, övrig 
politisk beredning samt politiska beslut. Till följd av det kompletterades 
målgrupperna för de tidigare enkäterna med tjänstemannaledningen och de 
förtroendevalda som deltog i Prioriteringsforum.  
 
Enkäten sändes ut till 168 personer. På grund av för låg svarsfrekvens när den 
ursprungliga svarstiden var slut förlängdes denna och ytterligare en påminnelse 
sändes ut. Det medförde tillräckligt många ytterligare svar för att materialet 
skulle kunna nyttjas.  
 
 

varav 
 Totalt 

män kvinnor 
Antal i målgrupp 168 82 86 
Antal svarande 106 53 53 
Svarsfrekvens 63 % 65 % 62 % 

 
 
Tabell 10. Målgrupp och svarsfrekvens, totalt 
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Av de 168 mottagarna svarade 10634, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent. 
Av mottagarna var 86 kvinnor och 82 män. Av dessa svarade 53 kvinnor och 
lika många män, vilket ger en svarsfrekvens på 62 respektive 65 procent (tabell 
10). Mer detaljerad presentation av målgrupperna och antalet svarande ges i 
tabell 11 nedan.  
 

Målgrupper Antal i målgrp Svarande Svarsfrekvens, % 
Verksamhetschef 96 55 57 

Övriga deltagare Fas II1 44 23 52 

Förtroendevalda2 10 8 80 
Stabschefer 9 7 78 

VO-chef 3 9 134 144 
Totalt 168 106 64 

 
 
Tabell 11. Målgrupper och antal svar samt svarsfrekvens i procent 
 
1) Denna position benämndes ”annan” i enkäten och bestod främst av medicinskt ledningsansvariga (5) och 

avdelningschefer (4). 
2) De partier som representerades i enkätsvaren var Socialdemokraterna (4), Vänsterpartiet (1), 

Kristdemokraterna (1), Miljöpartiet (1) samt Folkpartiet (1p).  
3) Verksamhetsområdeschef inklusive biträdande. 
4) Varav fem respondenter som har betecknat sig som VO-chefer inom specialiserad sjukhusvård. De har 

uteslutits ur sammanställningen av kvantitativa uppgifter. 
 
 
Som framgår av not 4 i tabell 11 har fem respondenter felaktigt angett 
positionen VO-chef inom specialiserad sjukhusvård. Endast en person kan ha 
denna position. Alla fem svaren har därför uteslutits i underlaget för de 
kvantitativa sammanställningarna. Sammanställningen av kvantitativa data 
bygger hädanefter på svar från 101 respondenter. 
 
6.1.2 Bortfallsanalys 
Svarsfrekvensen i denna enkät var påtagligt lägre än för enkäterna 1 och 2 och 
det krävdes dessutom en extra påminnelse och förlängd svarstid för att nå upp 
till en nivå som skulle göra kvantitativ analys meningsfull. Svarsfrekvensen är 
särskilt låg i de större undergrupperna Verksamhetschefer och Övriga deltagare i 
Fas II. 
 
Eftersom svaren var anonyma saknas information om vilka individer som svarat. 
Däremot undersöktes huruvida det fanns något samband mellan 
inlämningsdatum och inställningen till prioriteringsprocessen som helhet.  

                                           
34 Ett svar sorterades bort då det visade sig vara i alla delar praktiskt taget identiskt med ett annat. Det var 
tekniskt möjligt att svara flera gånger. Denna möjlighet var inte känd i förväg. 
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Attityderna hos de kvartiler som svarade först respektive sist (vardera 27 
personer) jämfördes utifrån frågan ”som helhet var arbetsmetoden för att 
åstadkomma förslag till utbudsbegränsning…” . Bland dem som svarade först 
var 26 personer mycket eller ganska positiva till arbetsmetoden. Bland dem som 
svarade sist hade 23 den inställningen. Det var också fler av dem som svarade 
först som uppfattade arbetsmetoden som helt adekvat, jämfört med dem som 
svarade sist.  

 
I detta fall verkar det finnas ett samband mellan inlämningsdatum och attityd. 
Det kan tyda på att personer med en mindre positiv inställning till 
prioriteringsprocessen som helhet dröjt med att svara eller helt avstått från det. 
Skillnaderna är dock små och majoriteten i båda grupperna klart positiv. 
 
6.1.3 Tid som använts för prioriteringsprocessen 
Frågan ställdes hur många arbetsdagar som använts för prioriteringsarbetet. 
Alternativen var: ”upp till 1”, ”2-5”, ”6-10” och ”mer än 10” arbetsdagar. De 
allra flesta – 42 procent vardera – svarade ”mer än 10” respektive ”6-10”. 
 
 
6.2. Uppfattningar om prioriteringsproceduren 
 
Tre slutna/obligatoriska frågor ställdes för att fånga deltagarnas sammanfattande 
bedömning av prioriteringsprocedurens, d v s de använda förfaringssättens, 
ändamålsenlighet. Frågorna rörde utbudsbegränsning, inprioritering och 
huruvida proceduren som helhet borde användas igen. Till varje fråga fanns 
möjlighet att kommentera. 
 
6.2.1 Metod för att åstadkomma förslag till utbudsbegränsning 
Den första frågan rörde proceduren för utbudsbegränsning och löd: ”Som helhet 
var arbetsmetoden för att åstadkomma förslag till utbudsbegränsning… ” med 
svarsalternativen ”Inte alls adekvat”, ”Någorlunda adekvat”, ”Helt adekvat” 
samt ”Ingen åsikt” (Figur 36). 
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Figur 36. Inställning till hur adekvat arbetsmetoden var för att skapa underlag för 
förslag om utbudsbegränsning (antal; procent) 
 
 
Sammantaget svarade åtta av tio att metoden var helt (37 procent) eller 
någorlunda (53 procent) adekvat. De som ansåg att den var helt adekvat utgjorde 
35 procent av verksamhetscheferna (19 av 55), 30 procent av kategorin med 
”annan position” (7 av 23), 63 procent av de förtroendevalda (5 av 8), 57 
procent av stabscheferna (4 av 7) och 25 procent av VO-cheferna (2 av 8). VO-
cheferna var alltså minst nöjda med arbetsmetoden som helhet.  
 
Bland kommentarerna övervägde de kritiska antalsmässigt. Det fanns dock även 
positiva kommentarer och förbättringsförslag. 
 
6.2.2 Kritiska kommentarer 
Här återkom många tidigare lämnade kritiska kommentarer, exempelvis mot 
tidplanen, framför allt i Fas I och mot samordningen mellan Fas I och II.  
 
Beträffande Fas II gällde kritiken bl a den egna rollen – någon framhöll att det 
gjorde skillnad om man företrädde hela eller delar av sin verksamhet. En person 
hade kritik mot hela utformningen av Fas II och även mot att verksamhetschefer 
skulle delta i horisontell prioritering. Denna persons kritik i övrigt gällde brist på 
hälsofrämjande perspektiv i diskussionen, på öppenhet och överenskommelse 
om grundläggande etiska principer samt att prioritering av små åtgärder borde 
hanteras inom verksamhetsområdena istället för mellan chefer och politiker.  
 
Beträffande delresultatet av Fas II ansåg någon att besluten inte var 
kunskapsbaserade utan ”rätt godtyckliga”, otydliga och svåra för 
verksamhetscheferna att tolka och tillämpa. 
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Vissa kommentarer syftade på prioriteringsproceduren som helhet; någon 
framhöll att utformningen medförde att man tappade fokus på patientflöden och 
patientprocesser. Någon annan tyckte att slutresultatet upplevdes som en 
osthyvel därför att underlaget inte hann bearbetas ordentligt. Någon hävdade, att 
ju mer seriöst man arbetat i Fas I, desto sämre blev utfallet för den enskilda 
verksamheten. Ytterligare någon tyckte att faserna I och II fick godkänt, medan 
Fas III var ett ”misslyckande för att politikerna stängde in sig”. 
 
Det framfördes också kritik mot uppfattningen att alla inte behövde bidra. Det 
kan tolkas som kritik mot att frågan om sanktioner mot den klinik som underlät 
att leverera underlag till Fas II inte löstes under processens gång.  
 
6.2.3 Positiva kommentarer 
Bland de positiva kommentarerna fanns att prioriteringsprocessen varit både 
adekvat och intressant och att det var bra att det funnits legitimitet för metoden. 
Det preciserades med att metoden gav delaktighet ned i verksamheterna, att den 
var adekvat i förhållande till den givna tidplanen och att kombinationen av 
vertikal prioritering på basenhetsnivå och kollegial granskning var ”viktig för att 
skapa tillit till processen som helhet”.  
 
Det lyftes fram som positivt att arbetet givit anledning till ”en total genomgång 
av samtliga processer”, ”att varje verksamhet gicks igenom och att nästan hela 
organisationen jobbat åt samma håll” och ”att [politiskt] arbeta tillsammans 
med professionen”.  
 
En representant för en icke vårdande verksamhet bedömde att metoden verkade 
fungera för vården och kunde bidra till bättre definition och prioritering i 
utbudet till patienterna.  
 
6.2.4 Arbetet med inprioriteringar 
Nästa fråga rörde proceduren för inprioritering och löd: ”Som helhet var 
arbetsmetoden för att åstadkomma förslag till införande av nya metoder...” med 
likadana svarsalternativ som för frågan innan.  
 
Här är uppfattningen betydligt mer negativ än ifråga om proceduren för 
utbudsbegränsning (Figur 37). Lite drygt var tredje tyckte inte alls att 
arbetsmetoden var adekvat för det angivna ändamålet. De utgjorde två 
femtedelar av verksamhetscheferna och av kategorin ”annan position”, hälften 
av VO-cheferna och två av de sju stabscheferna som svarat.  



67 

  

Ingen åsikt; 
10; 10%

Inte alls; 
38; 37%

Någorlunda;
 35; 35%

Helt; 
18; 18%

 
Figur 37. Inställning till hur adekvat arbetsmetoden var för att skapa underlag för 
förslag om införande av nya metoder (antal; procent) 
 
 
Lite drygt var tredje tyckte däremot att metoden var någorlunda adekvat och 
ytterligare 18 procent tyckte att metoden var helt adekvat för ändamålet. Den 
åsikten delades av tre av de åtta förtroendevalda som svarat, en femtedel av 
verksamhetscheferna, var åttonde med ”annan position” och en VO-chef. Tio 
personer (elva procent) avstod från att ge någon åsikt. 
 
Proceduren för inprioritering kommenterades av 52 personer. De var klart mer 
negativa till hur denna gått till än alla som svarade – 35 procent tyckte att 
metoden var någorlunda eller helt adekvat och 56 att den inte alls var det, mot 
53 respektive 37 procent i hela gruppen respondenter (jfr Figur 38). 
 
Kritiken mot metoden för inprioritering gällde brist på förankring och 
möjligheter för verksamheterna att bidra – någon påpekade att inprioriteringarna 
utgjorde ”moroten i processen”. Listan över åtgärder aktuella för inprioritering 
kritiserades för att den innehöll även annat än nya metoder.35  
 
Många uttryckte att systematiken och kommunikationen kring 
inprioriteringsprocessen måste förbättras, men förslagen hade något olika 
inriktning. Någon påpekade att prioriteringsprocessens hela upplägg ledde till 
fokus på att ta bort, inte på att generera idéer om nya metoder och verksamheter. 
 
Ett par kommentarer rörde resultatet av inprioriteringen. Någon stördes av att 
enheter som bidragit marginellt eller inte alls i bortprioriteringsarbetet fick stor 
del av medlen.  

                                           
35 Bland det som finansierades fanns exempelvis IT och medel för personalomställning. 
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Någon annan menade att även om underlaget för inprioritering inte var 
förankrat, så var innehållet rätt. Ytterligare någon påpekade att politisk 
prioritering alltid kan skilja sig från professionell. 
 
6.2.5 Bör arbetssättet användas igen? 
Respondenterna fick ta ställning till huruvida arbetssättet som helhet borde 
användas igen. Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” och ”ingen åsikt”. Tre av fyra 
tyckte att arbetssättet som helhet borde användas igen (Figur 38). Knappt en 
femtedel ansåg att arbetssättet inte borde användas igen. 
 

Ingen åsikt; 
6; 6%

Nej;
 19; 19%

Ja; 
76; 75%

 
Figur 38. Bör arbetssättet användas igen? (antal/procent) 
 
 
Bland undergrupperna var de förtroendevalda och stabscheferna mest positiva; i 
båda fallen svarade bara en person nej på frågan. Mest negativa var VO-chefer, 
där fem av åtta svarade nej på frågan.  
 
De som tyckte att arbetssättet skulle användas igen ombads ge förslag på 
förbättringar och 51 personer gjorde så.  
 
6.2.6 Varför inte? 
Till dem som svarade nej på frågan huruvida arbetssättet bör användas igen 
ställdes frågan varför. Sjutton personer svarade på den, varav en dock hade 
svarat ja på den inledande frågan.  
 
Två personer tyckte att metoden varken uppfyllde kvalitetskrav eller mål och 
föreslog att man skulle tänka om helt och hållet ifråga om prioriteringsarbete. 
Någon var tveksam till att verksamhetschefer skulle genomföra horisontella 
prioriteringar och någon annan menade att arbetet tog för mycket tid från 
patienterna.  
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Övriga förkastade inte metoden utan gav förslag till förbättringar av procedur 
och process. Utöver det framförde någon upplevelsen att ”organisationens 
hierarkiska ordning återspeglades starkt i de moment jag deltog i” och menade 
att ”modellen behöver förändras och beakta kön, funktionshinder, etnicitet i 
betydligt högre utsträckning för att prioriteringar ska bli bra.”  
 
 
6.3 Den övergripande tidplanen och kvaliteten i arbetet 
 
6.3.1 Hann deltagarna med det förväntade?  
Inställningen till tidplanen för prioriteringsprocessen som helhet undersöktes 
med hjälp av en fråga huruvida deltagarna hann med det som förväntades. 
Svarsalternativen löd: ”vi hann inte med det som förväntades”, ”vi hann på det 
hela taget med det som förväntades” och ”ingen åsikt”. 
 
Grupperna som ansåg att de hann respektive inte hann med det som förväntades 
var nästan lika stora, 50 respektive 45 procent. Övriga hade ingen åsikt.  
 
Sex av de åtta VO-chefer som svarat ansåg att de inte hade hunnit med det som 
förväntades. Bland verksamhetscheferna hade något över hälften (53 procent) 
denna uppfattning. 

 
6.3.2 Kvaliteten i arbetet 
Synen på kvaliteten i arbetet under prioriteringsprocessen undersöktes med hjälp 
av en öppen fråga, som 82 personer valde att kommentera. De tyckte sig ha 
hunnit med det som förväntades i samma utsträckning som alla som svarade.  
 
De allmänna omdömena om kvaliteten varierade från ”riktigt hög” och 
”förvånansvärt god” – särskilt med tanke på att detta var första gången – till 
”bitvis skrämmande låg”. En politiker menade att proceduren ”har 
förbättringspotential, men ett syfte var att lära ” och någon lyfte fram 
utvärderingen som särskilt positiv. Någon påpekade, mer framåtsyftande, att 
kvaliteten i arbetet kan bli god, förutsatt att alla gör sin del. Även om flera 
tyckte att tidspressen haft en negativ inverkan på kvaliteten i underlaget, så 
tyckte någon att det tempo som präglat processen borde tillämpas oftare. I övrigt 
återkom bland de allmänna omdömena tidigare redovisade kommentarer om 
kvaliteten i olika faser. Någon berömde exempelvis arbetet i Fas II: ”Arbetet i 
de kollegiala grupperna var över förväntan. Ödmjukhet, bra processledning, 
intressanta samtal”, medan någon annan istället framförde att den fasen 
präglades för mycket av slumpmässighet.  
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Mer i sak kommenterades återigen brister i underlaget, framför allt de 
ekonomiska beräkningarna men även huruvida förslagen faktiskt innebar nya 
utbudsbegränsningar. Någon kände sig osäker på om det lägst prioriterade 
verkligen identifierades under processen. Någon annan underströk behovet av att 
kunna ändra beslut som visar sig felaktiga: ”för att processen skall gå att 
genomföra på ett trovärdigt sätt utan rädsla för misstag så måste man vara 
beredd på att göra fel och korrigera fel som gjorts.” På liknande tema framhöll 
någon att ”under resans gång har det inte funnits utrymme eller vilja att ta 
kritik. Möjligen oklart vem som hade ansvar, VO-cheferna verkade inte med på 
noterna.” En person kommenterade sin egen roll i processen: ”[Jag hade en] 
känsla av att det hängde på mej som enskild chef hur resultatet för våra brukare 
blev.” 
 
 
6.4 Deltagarna om beslutet  
 
Deltagarnas syn på resultatet av prioriteringsprocessen undersöktes med hjälp av 
frågor om det politiska beslutets karaktär ur etisk synvinkel och om dess 
genomförbarhet, i vilken utsträckning det förmodades kunna accepteras av olika 
grupper samt utfallet för den verksamhet eller de väljare de representerade.  
 
6.4.1 Beslutets karaktär 
Deltagarnas uppfattning om resultatet ur etisk synvinkel undersöktes med hjälp 
av frågan: ”Som helhet bedömer jag att resultatet, d v s det politiska beslutet, 
är…” Svarsalternativen löd: ”etiskt väl motiverat”, ”etiskt någorlunda 
acceptabelt”, ” helt oetiskt” och ”ingen åsikt”.  
 

 Väl motiverat Någorlunda acceptabelt Ingen åsikt Helt oetiskt 
Antal 31 55 11 4 

Procent 31  54  11  4  
 
Tabell 12. Svar på frågan huruvida det politiska beslutet var etiskt 
motiverat/acceptabelt (antal, procent) 
 
 
Som framgår av tabell 12 väger uppfattningen över mot det positiva när det 
gäller huruvida det politiska beslutet var etiskt acceptabelt. Av undergrupperna 
var stabscheferna mest positiva i det att fem av sju fann beslutet vara etiskt väl 
motiverat. Huvuddelen av undergrupperna ”annan position” (65 procent) och 
verksamhetschefer (56 procent) ansåg att beslutet var någorlunda acceptabelt. 
Här erbjöds bara tre möjliga positioner utöver ”ingen åsikt”, vilket innebär att 
mellanpositionen ”någorlunda acceptabelt” måste tolkas försiktigt.  
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På liknande sätt efterfrågades deltagarnas bedömning av resultatets 
genomförbarhet. Frågan var formulerad: ”Som helhet bedömer jag att resultatet 
är…” Svarsalternativen löd: ”på det stora hela genomförbart”, ”delvis 
genomförbart”, ”inte särskilt genomförbart”, ”helt omöjligt att genomföra” samt 
”ingen åsikt”. Tabell 13 presenterar svarsfördelningen. 
 
 På det stora hela Delvis Inte särskilt Ingen åsikt Helt omöjligt 

Antal 34 54 10 3 0 
Procent 34  53  10  3  0  

 
Tabell 13. Svar på frågan huruvida det politiska beslutet var genomförbart (antal, 
procent)  
 
 
Frågan om genomförbarheten erbjöd fyra svarspositioner utöver ”ingen åsikt”. 
Det ger en klarare bild. De allra flesta ansåg att resultatet delvis eller på det stora 
hela var genomförbart. Endast tio personer tyckte att det inte var särskilt 
genomförbart och ingen betraktade genomförandet som helt omöjligt.   
 
Till de mer negativa hörde 13 procent vardera av verksamhetscheferna och dem 
som angett ”annan position”. 
 
6.4.2 Acceptans för beslutet 
Deltagarnas syn på huruvida beslutet skulle kunna accepteras internt och externt 
belystes med två frågor. De formulerades på följande sätt: ”Av mina 
arbetskamrater/partikamrater kommer resultatet att…” respektive ”Av de 
patienter/servicemottagare/väljare vi riktar oss till kommer resultatet att…” 
Svarsalternativen löd: ”helt och fullt accepteras”, kunna accepteras i viss mån”, 
”inte alls accepteras” samt ”ingen åsikt”. Tabell 14 nedan visar hur svaren 
fördelades. 
 

Svarsalternativ Arbets-/partikamrater Patienter/servicemottagare/väljare 
 Antal Procent Antal Procent 

Helt och fullt accepteras 32 32 9 9 
I viss mån accepteras 65 64 81 80 
Inte alls accepteras 0 0 1 1 
Ingen åsikt 4 4 10 10 
Totalt 101 100 101 100 
 
Tabell 14. Svar på frågor huruvida resultatet kommer att accepteras av olika grupper. 
Antal, procent. 
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Nästan alla förmodade att såväl arbets-/partikamrater som patienter/ 
servicemottagare/ väljare åtminstone i viss mån skulle acceptera resultatet. Det 
var fler som antog fullständig acceptans hos kollegor än hos patienter/väljare. 
 
Bland undergrupperna var de förtroendevalda mest optimistiska inför 
kollegornas reaktioner. 63 procent av de förtroendevalda förväntade sig 
fullständig acceptans från sina partikamrater, medan endast 33 procent av 
verksamhetscheferna, 22 procent av dem som uppgett ”annan position”, 29 
procent av stabscheferna och 25 procent av VO-cheferna förväntade sig detta av 
sina arbetskamrater. 
 
 
6.5 Synpunkter på det egna utfallet 
 
Frågan om hur deltagarna såg på utfallet för den egna verksamheten eller de 
väljare de representerade var öppen och frivillig. 30 personer valde att 
kommentera den. 
 
En stor majoritet hade svarat ”någorlunda acceptabelt”, ”delvis genomförbart” 
respektive ”i viss mån accepteras” på frågorna ovan kring resultatet, d v s hade 
gett uttryck för ambivalenta hållningar. Utgångspunkten för kategoriseringen av 
kommentarerna till frågan om synen på det egna utfallet var därför att de gav 
ytterligare information om innebörden av dessa ambivalenta hållningar. 
Kommentarerna sorterades i sådana som belyste positiva respektive 
negativa/problematiska aspekter samt sådana som var neutrala. De positiva 
övervägde något över de negativa/problematiska men många förhöll sig också 
neutrala till utfallet för egen verksamhets/egna väljares del.  
 
6.5.1 Argument för en positiv inställning till utfallet 
Den positiva inställningen motiverades bland annat med kommentarer som att 
utbudsbegränsningarna var fullt genomförbara, mildare än förväntat eller kunde 
motiveras både gentemot medarbetarna och gentemot 
patienter/avnämare/väljare: ”De utbudsbegränsningar som görs kan motiveras 
både till medarbetare och till våra kunder eftersom stor vikt lagts till hur och 
vad vi prioriterat bort.” eller ”Vi har identifierat områden där utbudsminskning 
var helt i linje med vårt löpande utvecklingsarbete”. 
 
Flera menade att proceduren hade ett egenvärde utöver utfallet för den egna 
enheten: ”Det går inte att se resultatet på det sättet. Min inställning har varit att 
sätta de största behoven först, och det tycker jag vi kommit en bit på väg med”, 
skrev någon.  
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Någon annan uttryckte: ”Går att försvara. Alla gjorde kompromisser för att 
komma till beslut, dessa är jag inte helt nöjd med. Nödvändigt för att bli 
överens. Jag lever med detta. Kan även försvara sättet att komma fram” och 
någon var klart positivt överraskad: ”Utfallet har överträffat mina 
förväntningar. Jag var säker på att det skulle skapa större problem/konflikter än 
vad som blev resultatet.” Ytterligare någon tyckte att arbetet resulterat i politiskt 
stöd för att genomföra redan planerade förändringar, vilket kändes som en 
avlastning.  
 
6.5.2 Argument för en negativ inställning till utfallet 
Bland motiven till en mer negativ hållning fanns att utfallet var sämre än väntat, 
svårt att genomföra eller att vissa av prioriteringsbesluten redan var verkställda: 
”Resultatet blir … regelrätt verksamhetsneddragning.” Några representanter för 
primärvården tyckte att besluten innehöll mycket verksamhetsöverföring från 
sjukhuset och någon konstaterade: ”Primärvårdens netto blir minus och jag tror 
att ett plus hade varit kostnadseffektivt.” Någon tyckte att 
inprioriteringsprocessen var svår att försvara.  
 
Andra tyckte att de hade nödgats begränsa utbudet i ganska hög grad men inte 
fått någon förstärkning i retur. Någon tyckte att beslutet stred mot 
landstingsplanens prioritering av sjukvård för äldre, någon annan att det 
hälsofrämjande perspektivet tappats bort. 
 
Ett par personer tyckte att resultatet var orättvist: ”Ju mer arbete som lades ned 
på grundprioriteringsarbetet, ju fler ’stenar som vändes’ desto större kostnad 
drabbade kliniken. Enheter som ’mörkade’ kom ’billigt’ undan.” 
 
Vissa framhöll negativa konsekvenser för patienter/avnämare: ”Mycket kommer 
att påverka våra patienter, det blir dyrare för dem och till viss del får de lägre 
prioritering” och någon konstaterade att i primärvården berör 
utbudsbegränsningarna ”till stora delar distriktssköterskorna som kommer att få 
ändra sitt arbetssätt”. 
 
 
6.6 Deltagarna om beslutet och processens övriga resultat  
 
Det gavs även möjlighet till egna kommentarer till resultatet som helhet. Av de 
28 som lämnade kommentarer ansåg något fler att beslutet var helt oetiskt och 
något färre hade ingen åsikt i frågan, jämfört med alla som svarade (se tabell 
5.3). I övrigt var uppfattningarna likartade.  
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6.6.1 Omdömen om beslutet 
Vissa gav omdömen om beslutet och ansåg att det delvis bestod av 
rationaliseringar, var teoretiskt, inte (särskilt) genomförbart eller redan 
genomfört. Andra kommenterade vad man uppfattade som underligheter i 
process eller beslut, exempelvis: ”det var möjligt att agera taktiskt”. 
 
6.6.2 Processens karaktär 
En stor grupp kommentarer gällde processens karaktär. Här fanns positiva 
kommentarer: ”Lärorik process som öppnar för bättre prioriteringar i 
framtiden”, ”på det hela taget intressant att få insyn i andras verksamheter och 
alltid nyttigt att få tid att reflektera över den egna”, ”positivt att diskussion om 
verksamhet och verksamhetsinriktning tagit fart. Rätt sätt att tänka och kan nog 
med tiden utvecklas till ett vettigt sätt att hantera förändringar” och från en 
politiker: ”En spännande resa med många svåra etiska ställningstaganden som 
vi måste ta tag i och fortsätta. Detta är politik.”  
 
En person var mycket negativ till processens karaktär: ”Patientperspektivet 
borta. Vi fokuserar för mycket fokus på det vi inte ska göra, helhetsbilden 
tappas”. 
 
6.6.3 Beslutets karaktär 
Ytterligare andra kommenterade beslutets karaktär. Någon ansåg att det i sig 
”visar att servicen inte kan minska särskilt mycket” och någon att det ”ligger i 
linje med Socialstyrelsens riktlinjearbete”. Vissa lyfte fram negativa aspekter 
eller brister och menade att det saknades konstruktiva visioner, att utfallet blev 
lägre än det borde på grund av brister i underlaget eller för att alla inte deltagit 
fullt ut, eller att tilltron till beslutet påverkas negativt av att en del redan var 
bortprioriterat. Någon menade att beslutet visade att ”läkemedel, bioteknik och 
akutvård prioriteras före rehabilitering, hälsovård och förebyggande insatser”. 
Andra kritiska kommentarer till beslutets karaktär löd: ”Psykiatrin får 
omfattande stöd via särskilda statliga stödpengar. Utöver detta har man fått 
mycket stor andel av tillskotten av landstingets pengar på basen av vilka 
underlag och evidens?” och ”Inte bra när verksamheter förs över till 
primärvården från sjukhuset utan diskussion. En av förutsättningarna i 
prioriteringsarbetet var väl ändå att inte föra över verksamheter till andra 
’kliniker’". 
 
Positiva kommentarer som rörde beslutets karaktär framfördes också. Någon såg 
beslutet som en ”nyttig rensning i utbudet” som minskar praxisskillnaderna i 
länet. Någon annan tyckte att det var ett ”ganska bra och välavvägt resultat trots 
brister i processen”. Ytterligare någon konstaterade att ”en reell horisontell 
prioritering gjordes. Verksamheterna lämnade olika bidrag - ibland motiverat 
och ibland inte motiverat”. 
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Slutligen tog någon fasta på genomförbarheten snarare än beslutet i sig: ”Den 
stora svårigheten blir … att få ut budskapet om begränsning i vad vi ska göra, 
även när det innebär att ’tremånadersregeln’ inte gäller." 
 
 
6.7 Lärdomar 
 
6.7.1 Egna lärdomar 
En stor majoritet av dem som svarade på enkäten – 81 personer – valde att 
kommentera de lärdomar de gjort för egen del. Kommentarerna kategoriserades 
efter innehåll. Ett fåtal gav uttryck för besvikelser: ”Tråkigt att vissa inte 
behöver prestera”, ”passa dig för att bli sittande med Svarte Petter” och ”man 
ska inte släppa ifrån sig en siffra utan att ha granskat den, hinner man inte ska 
man ställa sin plats till förfogande.” 
 
En del kommentarer handlade om missnöje och personliga strategier – någon 
hade lärt sig att ”jag borde ägna mig åt sjukvård och inte chefskap”. Någon 
annan tyckte sig ha suttit ”på läktaren” och grunnade över hur det kom sig. 
Någon hade lärt sig ”att det är viktigt att våga stå upp för sina synpunkter även 
om det uppfattas negativt”. Någon tyckte ”att om man gör ’rätt och riktigt’ så 
får man också stå för detta och bortprioritera. Mindre seriösa… kommer 
undan” och någon annan kommer att vara ”mindre hänsynsfull i… den 
horisontella prioriteringen” framöver. Någon menade att det varit ett ”hårt och 
krävande arbete, läkare som tar ansvar har nu prövats.” Ytterligare någon 
tyckte att en del tankesätt varit svåra att begripa och att det stundtals varit svårt 
att göra sin stämma hörd. En företrädare för serviceverksamheten menade att 
”serviceleverantörens roll inom landstinget är diffus”. 
 
Många uttryckte att det varit värdefullt att gå igenom verksamheten, exempelvis 
så här: ”det är bra att utvärdera sina verksamheter i förhållande till insatta 
resurser och till vetenskapligt stöd för det man gör”. Vikten av ta fram ett bra 
underlag i första fasen lyftes fram som en lärdom ”eftersom man sedan ska leva 
upp till prioriteringarna.”  
 
Flera uttryckte också att det varit värdefullt att använda prioriteringsmetoden 
och att det arbetet bör fortgå: ”Bra att ett sådant arbete har genomförts. 
Kommer att bli en arbetsmetod in i framtiden då landstinget aldrig mer kommer 
att få ökade resurser.” Någon framhöll också värdet av horisontell prioritering 
som ”viktig och bättre än många andra sätt, ffa osthyvel”. Någon var också 
positivt överraskad över resultatet: ”Att det gick att göra så pass bra trots 
tidspressen.”  
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Flera påpekade dock att prioriteringsarbete förutsätter mognad och kompetens. 
”Endast få har erfarenhet av prioriteringsarbete. Det behövs en bättre för-
diskussion om principer och etik”, påpekade någon och någon annan framhöll 
att det är ”viktigt för chefer att ha beredskap och planera för vad som väntar om 
ens egna åtgärder blir lågt prioriterade och inte bli överraskade av resultatet.” 
 
Som framgått ovan hade många fått nya insikter i andras verksamheter och det 
kommenterades av flera, till exempel så här: ”jag har lärt mig oerhört mycket 
om problem och möjligheter i sjukvården i stort.”  Flera kommenterade 
grupprocessen i Fas II, exempelvis: ”Respekten för olika verksamheter … 
kändes väldigt positiv under delmoment 2” och ”en fördel med processen är att 
verksamhetschefer har arbetat tillsammans och fått styrka av varandra och att 
tankar har kunnat utbytas.” En person var mer reserverad och framhöll att 
”grupprocesser är starka och kan leda till något som inte går att förutse.” 
 
Bland övriga lärdomar fanns ”hur svårt det är att re-expandera36 en 
verksamhet”, ”att vi faktiskt gör det som inte är så högt prioriterat utan att 
tänka efter” och ”att det går att få enighet i politiken, vilket gör det lättare för 
oss ute i verksamheterna att motivera beslut inför patienterna.” Avslutningsvis 
tyckte någon att ”prioriteringar bör göras i goda tider och om de görs under 
svåra ekonomiska förhållanden så bör man ges mer tid för uppgiften.” 
 
6.7.2 Lärdomar för ledningen  
Många exempel gavs på lärdomar som ledningen ansågs behöva dra för 
framtiden – 72 personer bidrog med kommentarer på denna fråga. Flera 
kommenterade behovet av mer tid i procedurens olika steg.  
 
Allmänna lärdomar 
Bland de allmänna lärdomarna eller råden fanns positiva sådana, till exempel 
”Att processer kan gå snabbt/snabbare och att det finns en stark vilja att bli 
effektiv (använda resurser rätt) i organisationen.”  
 
Proceduren som helhet och inte minst det politiska prioriteringsbeslutet 
kommenterades också i positiva ordalag. En politiker gladdes sig över att man 
klarade av att fatta ett enigt beslut och andra politiker hade tagit fasta på ”att det 
går att genomföra prioriteringar praktiskt” respektive ”att vi ska vara stolta att 
vi tillsammans kunde komma så här långt, ingen lätt uppgift, men helt 
nödvändig”.  

                                           
36 Förmodligen avses krympa. 
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Ett par verksamhetsföreträdare kommenterade ”att alla 
besparingar/utbudsbegränsningar får konsekvenser och att det faktiskt är bättre 
att beställaren får ta beslutet än att verksamheterna försöker att fortsätta med 
åtgärder inom en mindre ram”, ”Bra arbetssätt. Inga osthyvlar i fortsättningen 
utan skall uppdraget förändras skall budgeten anpassas, både uppåt och neråt”. 
Flera tyckte att proceduren borde vidareutvecklas och användas kontinuerligt: 
”Den huvudsakliga arbetsformen håller men kan förbättras. Lär av 
uppföljningen och utvärderingen. Processen har kommit för att stanna.” 
 
Det fanns även mer reserverade kommentarer, som påpekade att kvaliteten i 
underlaget och även procedurerna behöver förbättras samt att man bör avvakta 
resultatet av genomförandet innan man drar definitiva slutsatser av hur det hela 
gått. Någon påpekade att proceduren varit tidskrävande och därmed dyr och att 
man därför måste värna kvaliteten i den. 
 
Flera kommenterade att proceduren präglats av möten mellan en mångfald av 
intressenter och perspektiv, de flesta i positiva ordalag: ”Viktigt med 
tvärsektoriell prioritering”, menade en politiker och ”Att dialog fungerar, att det 
är framgångsrikt att arbeta tillsammans” en annan. ”Bra att verksamhet och 
politik samarbetar kring innehållet i uppdraget”, tyckte en 
verksamhetsföreträdare. Några kommenterade sina omedelbara intryck: ”Hur 
otroligt mycket vi gör i landstinget”, och att enheterna både är mycket olika och 
har olika förutsättningar.  
 
Lärdomar som rör ledning och politik 
Bland de lärdomar som rör ledningens och politikernas roll i 
prioriteringsprocessen fanns beröm: ”Ledning och politiker har varit modiga 
som genomfört processen och fattat prioriteringsbeslut” men också kritik: ”Att 
inte gå ut i media och slå sig för bröstet över ett gott arbete när många av 
medarbetarna upplever det som ett misslyckande, stor frustration eller kaos.” 
 
Vissa ansåg att tjänstemannaledningens roll behöver förtydligas: ”[LLG37] 
måste axla en betydligt större roll eftersom de är de enda som ser helheten. Allt 
för stort ansvar lades på verksamhetscheferna”, ”LLG behöver bli 
huvudpersoner i processen. De måste samordna sig och kolla upp hur det går”, 
”[VO-chefernas] kunskaper kunde ha utnyttjats betydligt mer” samt ”LLG bör 
vara delaktig i ’försorteringen’ och ta mer tid för genomgången efter steg 2”. 
Någon lyfte fram att ”det finns stort behov av en gemensam analys av hur vi ser 
på nuläget i verksamheten. --- För att med framgång kunna gör denna typ av 
projekt är det nödvändigt med större samsyn inom landstingets ledning.”  

                                           
37 Landstingets tjänstemannaledning 
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Någon tryckte på att ledningen måste ”följa upp så att alla fullföljer/ genomför - 
inga undantag ska beviljas.” 
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7. KOMMUNIKATIONEN  
 
Som framgår av processbeskrivningen i avsnitt 2.3 ovan betraktades 
kommunikationen som en nyckelfaktor för att få genomslag för 
prioriteringsarbetet och stärka acceptansen för arbetssättet och resultatet. Stor 
vikt lades vid att i förväg formulera budskap om varför prioriteringsarbetet 
skulle genomföras, vad det skulle syfta till och hur det skulle genomföras.  
 
Här redovisas svaren på alla frågor i enkäter 1-3 om hur informationen och 
kommunikationen uppfattats. Dessutom genomfördes en enkät till ett slumpvis 
urval medarbetare i syfte att ta reda på deras kännedom om prioriteringsarbetet, 
graden av deltagande i och uppfattningarna om det. Enkäten utgjorde därmed en 
viktig uppföljning av hur kommunikationen fungerat. Resultatet av den 
redovisas också här. 
 
 
7.1 Deltagarnas syn på information och kommunikation 
 
7.1.1 Sammantaget om anvisningarna i enkät 1 
Anvisningarna till verksamhetscheferna beskrev proceduren och de 
analysmodeller som skulle användas. De kompletterades med konsultinsatser i 
form av metodstöd och samordning. Enkät 1 ställde frågor om anvisningarna. 
Sammantaget upplevde verksamhetscheferna att språket var ganska lätt att förstå 
och att motiven till och syftet med prioriteringsarbetet framgick ganska tydligt. 
Ungefär hälften hade dock svårt att använda anvisningarna som metodguide, d v 
s som instruktion för hur det egna arbetet med att identifiera det lägst 
prioriterade skulle gå till.  
 
7.1.2 Frågor om information och kommunikation i enkät 3 
Enkät 3 ägnade ganska stort utrymme åt kommunikationsinsatserna under hela 
prioriteringsprocessen med både slutna och öppna frågor.  
 
Frågor ställdes huruvida informationen beträffande prioriteringsarbetet gavs i 
rättan tid respektive hade rätt innehåll. På den första frågan svarade 49 procent 
”ja”, 46 procent ”nej” och övriga fem procent ”ingen åsikt”. På den andra 
svarade 64 procent ”ja”, 24 procent ”nej” och övriga tolv procent ”ingen åsikt”. 
Något fler ställde sig alltså positiva till vad informationen innehöll än till 
tillfällena/tidpunkterna då den gavs. 
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Det fanns möjlighet att kommentera informationen, och 30 personer gjorde det. 
De hade en mer negativ uppfattning om informationen än alla som svarade; här 
tyckte 37 procent att informationen kom i rättan tid och 50 procent att den hade 
rätt innehåll.  
 
En politiker var ”mycket imponerad genom hela processen”. När det gällde 
formerna lyfte en politiker fram arbetsgruppen för kommunikation som mycket 
bra. Någon annan påpekade att de olika informationstillfällena och -formerna 
bör komplettera varandra snarare än ha samma innehåll. Ytterligare någon ansåg 
att det fanns för lite utrymme för kritik, diskussion och för att förankra metoden 
och någon att det givits för lite information under arbetets gång. 
 
Ifråga om timing ansåg flera att informationen kom vid en olämplig tidpunkt, 
efter semestrar och sköterskestrejk, med effekten att det blev för ont om tid att 
lägga om redan planerad verksamhet. Några kommenterade att informationen 
och förutsättningarna förändrades under gång, vilket blev förvirrande och fick 
konsekvenser – ibland stora – för arbetet. 
 
Innehållet i informationen kommenterades mest. Beträffande den inledande 
informationen framfördes att den borde ha innefattat en beskrivning av hur 
inprioriteringsprocessen skulle gå till men även hur nya metoder definieras. 
Vidare borde den ha varit tydligare kring hur de ekonomiska beräkningarna 
skulle göras och beträffande distinktionen mellan effektivisering och 
utbudsminskning. Någon efterlyste mer konkret och praktisk information till 
verksamheter som inte stött på arbetssättet tidigare.  
 
Någon tyckte att informationsprocessen borde förbättras ifråga om att ”bära 
gemensamma budskap, konstruktivt möta frågor o svårigheter under processens 
gång.” Ytterligare någon kritiserade att PrioriteringsCentrum fick rollen som 
huvudinformatör och tyckte att prioriteringsprinciperna38 i riksdagsbeslutet 
borde ha getts tydligare plats. En politiker tyckte att det var för mycket material 
att sätta sig in i på kort tid. 
 
Informationen om prioriteringsbeslutet kommenterades av flera. Flera tyckte att 
innehållet var otydligt beskrivet i dokumenten om beslutet, inte minst ifråga om 
utbudsbegränsningarnas innebörd och konsekvenser för befolkning och vård. 
Någon tyckte att överföringseffekterna var dåligt beskrivna och ytterligare 
någon att information om fördelningen av utbudsbegränsningar inom medicin 
och geriatrik saknades.  

                                           
38 Möjligen avses prioriteringsgrupperna I-IV i riksdagsbeslutet. 
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En person kritiserade informationen om beslutet ur tre aspekter; dels ”kraftigt 
förringande av bortprioriterat som i stort sett onödig verksamhet”, dels 
”felaktig beskrivning av svårighetsgrad och åtgärdens nytta som fristående från 
varandra” och ytterligare ”felaktig beskrivning av att individuell hänsyn alltid 
kan tas vid ’trängande behov’”. 
 
7.1.3 Lärdomar för egen del 
I enkät 3 ställdes frågan om vilka lärdomar deltagarna gjort för egen del. Vissa 
kommentarer behandlade kommunikationen, mestadels i positiva ordalag: ”För 
första gången på länge [har] det uppstått en dialog mellan 
verksamhetsansvariga, VLLs tjänstemannaledning och politisk ledning!” och 
”med skickligt info-folk går det att genomföra en prioprocess utan ramaskri i 
medierna.” 
 
7.1.4 Lärdomar för ledningens del 
Deltagarna tillfrågades också om vilka lärdomar ledningen borde dra. Då 
framhöll en politiker ”vikten av utförlig information genom hela processen.” 
 
Vissa kommentarer framhöll behovet av bättre delaktighet, dialog och 
förankring bland verksamhetscheferna: ”Förankra bättre i hela chefsgruppen 
under processen” och ”Inte låta några entusiaster dra iväg utan att hela 
ledningen och linjeorganisationen är med, vet vad det handlar om och sätter 
ned foten kring vilka förutsättningar som krävs.” Någon ville vidga förankringen 
till att omfatta den medicinska professionen: ”Diskutera noggrant med dem som 
verkligen representerar den medicinska professionen. Vi har faktiskt ett 
universitetssjukhus, det finns stor kompetens med många vetenskapligt skolade 
personer i verksamheten.” 
 
 
7.2 Resultat av enkät till medarbetarna 
 
Verksamhetscheferna spelade huvudroller i informationen till medarbetarna. 
Enkäten till medarbetarna var ett sätt att undersöka om detta fungerat. Det 
direkta syftet med enkäten var att undersöka medarbetarnas attityder till och 
kännedom om prioriteringsprocessen. 
 
7.2.1 Målgrupp, innehåll och svarsfrekvens 
Enkäten till medarbetare skickades ut med post till 500 slumpmässigt utvalda 
anställda i landstinget. Ur urvalet undantogs målgrupperna för övriga enkäter. 
Slumpmässigheten avsåg yrkestillhörighet och hemort. Svarstiden var en månad 
och en påminnelse gjordes på landstingets intranät.  
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Enkäten var webbaserad och anonym. Utöver bakgrundsfrågor omfattade den 18 
slutna och två öppna frågor. De slutna frågorna berörde inställningen till 
systematiskt/öppet prioriteringsarbete i allmänhet, kännedom om och deltagande 
i höstens prioriteringsarbete i landstinget, tillgång till information samt 
kännedom om och bedömning av resultatet. De öppna frågorna gav möjlighet att 
kommentera informationen och prioriteringsarbetet som helhet. 
 
139 personer, motsvarande 28 procent39, svarade. Den låga svarsfrekvensen var 
förutsedd och skälet till att målgruppen från början gjordes stor (cirka 5 procent 
av antalet anställda). De som svarat motsvarar 1,4 procent av de anställda. Deras 
yrkesmässiga fördelning motsvarar fördelningen i landstinget i stort med en 
avvikelse på max + 5 procent. Därmed kan resultatet med försiktighet användas 
som indikation på genomslaget för kommunikationsstrategin. 
 
7.2.2 Inställning till systematiskt prioriteringsarbete  
Över 80 procent av dem som svarade ansåg att systematiskt prioriteringsarbete 
på det hela taget är ganska (44 procent) eller mycket (42 procent) motiverat. 
Endast fyra procent tyckte att det var ganska omotiverat eller inte motiverat alls.  
 
7.2.3 Arbetssättet - kännedom, deltagande och inställning  
Av respondenterna kände 24 procent väl och 47 procent ganska väl till höstens 
prioriteringsarbete. Endast för tre procent var arbetet helt okänt. Var tionde hade 
varit mycket delaktiga i prioriteringsarbetet. Mer än hälften hade inte alls 
deltagit i det. Knappt hälften kände väl till prioriteringsarbetet på enheten. 17 
procent hade aldrig hört talas om det och 38 procent kände i någon mån till det.  
 
Mer än var tredje saknade åsikt om det valda arbetssättet. Av dem som hade en 
åsikt tyckte 70 procent att det var lämpligt och övriga 30 procent tyckte att det 
var mindre lämpligt. 
 
7.2.4 Informationskällor 
De vanligaste informationskällorna för dem som kände till prioriteringsarbetet 
(71 procent av dem som svarade) var ”min närmaste chef” och ”mina 
arbetskamrater”. Den vanligaste kombinationen av källor var ”mina 
arbetskamrater” och ”min närmaste chef”. Drygt hälften (58 procent) ansåg sig 
ha kunnat skaffa den information som de velat ha kring landstingets 
prioriteringsarbete. 12 procent upplevde inte det och övriga 29 procent hade 
ingen åsikt i frågan.  
 

                                           
39 Av de 490 som återstod efter exklusion av mottagare med felaktiga adresser mm. 
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7.2.5 Syn på det politiska beslutet 
Sex av tio kände till det politiska beslutet i någon mån och ytterligare tre av tio 
kände väl till det. Knappt var tionde hade aldrig hört talas om det.  
 
Knappt nio av tio kände till prioriteringsprocessens resultat för den egna enheten 
helt (knappt fyra av tio) eller i någon mån (ytterligare fem av tio). De flesta av 
dessa uppfattade också konsekvenserna som någorlunda (60 procent) eller fullt 
(17 procent) rimliga. 
 
De som kände till beslutet fick också bedöma huruvida det skulle accepteras av 
patienter/servicemottagare. Sex av tio bedömde att patienter/servicemottagare i 
viss mån kommer att acceptera resultaten. Endast var tionde trodde att dessa 
grupper inte skulle acceptera resultatet alls.  
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8. DELTAGARNAS FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 
I alla enkäter gavs möjligheter att ge förslag till förbättringar. Förslagen 
sammanställs här.  
 
Tidsramen 
Skapa bättre framförhållning. Förläng tiden för Fas I, ge möjligen något mer tid 
för Fas II och Prioriteringsforum samt håll mindre forcerat tempo över huvud 
taget i processen. Den längre tiden skulle främst användas för att förbättra 
kunskapsunderlaget, öka delaktigheten och förbättra samordningen mellan fas I 
och II.  
 
Processledning 
Säkra att alla deltar i Fas I och II. VO-cheferna bör vara mer delaktiga.  
 
Administrativt stöd 
Förstärk stödet under arbetet, inte minst gällande ekonomi, och erbjud 
utbildning i metoden. Ge tydligare riktlinjer inför processen, öka delaktigheten 
och öppenheten under den och ha en långsiktig ansats i prioriteringsarbetet. 
Förtydliga skillnaden mellan prioritering, effektivisering och överföringar. Ge 
klarare riktlinjer kring kostnadsberäkningar och utarbeta en modell för 
grundläggande ekonomisk analys att starta den vertikala prioriteringen med. 
Utveckla ett webbaserat instrument för kontinuerlig analys och dokumentation, 
format utifrån processens alla etapper.  
 
Underlaget 
Hela verksamheten borde rangordnas, inte bara det lägst prioriterade. Fas I 
borde innefatta en riskbedömning av alla förslag. Primärvården borde utarbeta 
ett (läns-)gemensamt förslag till såväl ut- som inprioriteringar inom sitt 
arbetsfält. Prioriteringsanalysen borde utvecklas till att beakta kön, etnicitet och 
funktionshinder.  
 
Icke vårdande verksamheter 
Låt prioriteringsarbetet ske i två faser med kärnverksamheten först och 
serviceverksamheten därefter. Skapa särskilda arbetsformer för alla icke 
vårdande verksamheter, d v s diagnostik, övrig serviceverksamhet och 
administration. Allmän service bör i ett mellansteg se över tänkbara åtgärder och 
synergieffekter som gjorts möjliga till följd av olika förslag från Fas I. 
 
Samordningsfrågor 
Använd ett länsövergripande arbetssätt i närsjukvården. Genomför fler 
ledningsavstämningar och förbättra samordningen mellan likadana 
verksamheter. 
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Mellansteg mellan Fas I och II 
Skapa en extern eller övergripande kritisk granskning av förslagen från Fas I för 
att förhindra "fusk" eller smitning. Säkra förslagen juridiskt och i förhållande till 
gällande överenskommelser innan de går vidare. Genomför en Fas II-procedur 
inom varje större verksamhetsområde för sig innan man går in i Fas II. Låt 
primärvårdens företrädare få se den samlade listan på förslag till 
utbudsbegränsning i primärvården innan den går vidare till Fas II. 
 
Fas II  
Bygg de horisontella grupperna exempelvis runt IVA och dess ”kunder” eller 
runt huvudprocesser. Minska spridningen av verksamheter och perspektiv i 
arbetsgruppen. Utveckla gemensamma definitioner på prioriteringsgraderna 1-
10 för horisontell prioritering.  
 
Mellansteg mellan fas II och III 
Skapa en form för en sammantagen värdering av resultatet från Fas II, 
exempelvis genom att granskningsledarna gör en gemensam avstämning av det 
samlade materialet från Fas II. 
 
Inprioriteringsproceduren 
Samma metodik, procedur och tidsram bör gälla för förslag till högt prioriterade 
åtgärder som för det lägst prioriterade. Prioriteringsprocessen borde innefatta 
arbete med att identifiera nya utvecklingsområden, behandlingar och metoder. 
Presentera förslagen vid Prioriteringsforum på samma sätt som 
bortprioriteringarna. Granska bort- och inprioriteringslistorna så att åtgärder 
med rangordning 8-9 inte finns kvar samtidigt som åtgärder med rangordning 1-
6 inte prioriteras in.  
 
Politisk beredning 
Politikerna bör förbereda sig bättre och forma en gemensam politisk målsättning 
redan i inledningen av arbetet. Förbättra tidsplaneringen med datum och syfte i 
förväg för alla sammanträden/möten samt för minnesanteckningar.  
 
Resultat 
Undersök hur resultatet slår för grupper med låg autonomi och andra med 
stora/särskilda behov. 
 
Övrigt 
Använd metoden varje år och gör den till en del av verksamhetsplaneringen. 
Använd metoden vid ett eventuellt bildande av regionkommun i Norra 
Regionen. 
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Övriga förbättringsförslag efter förslagsställarnas position 
Från förtroendevalda framfördes önskemål om större möjlighet till etiska 
resonemang hos politiker och medarbetare så att personalen är rustad inför 
möten med befolkningen/patienterna.  
 
Verksamhetsområdes- och stabschefer framförde vikten av att avstämningar (i 
ledningsorganisationen) i situationer där budskap och åsikter ”spretar” men även 
av tydlighet i förväntningar på roller och ansvar i processen, exempelvis 
beträffande stab/linje och kärnverksamhet/service. Likaså att kontakten med den 
politiska nivån behövde förbättras.  
 
Från verksamhetschefer kom förslag om att genomföra vertikal prioritering 
under hösten och horisontell prioritering under våren, före fullmäktigebeslut i 
juni. Här föreslog någon att åtgärdslistorna skulle baseras på vårdprocesser.  
Vidare att chefläkarna bör få en mer central, etiskt granskande roll och att 
tidsramar och planering bör utformas så att bland annat den etiska diskussionen 
ges nödvändigt utrymme. Det påpekades också att värdegrundsdiskussionen bör 
föras mer kontinuerligt och strukturerat för att underlätta fortsatt 
prioriteringsarbete. Någon ville se nationell samverkan kring underlag för beslut 
om vad som ska ingå i det offentliga utbudet, med tanke på målet vård på lika 
villkor. 
 
Från gruppen övriga deltagare40 framfördes önskemål om bättre förankring av 
arbetet på den egna enheten, mer processutbildning och mer fokus på evidens i 
proceduren för införande av nya metoder.  
 

                                           
40 Svarsalternativet ”annan position” 



87 

  

9. REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER 
 
Prioriteringsaktörer bör vara modiga 
Här och där uttrycker deltagarna obehag över att behöva ta ställning på grundval 
av ett material med svag evidensbas och genom en icke validerad procedur. En 
ledning behöver förhålla sig till detta. Å ena sidan betonar ledningen i vårt fall 
konsekvent vikten av fakta- och evidensbasering. Å andra sidan måste ledningen 
agera även i situationer där denna grund är svag eller saknas. Dessutom 
innehåller prioriteringsbeslut alltid moment av osäkerhet. Det kan gälla både 
faktaunderlaget och värderingsfrågor såsom målkonflikter exempelvis mellan 
etiska principer (se exempelvis Martin & Singer 2003). 
 
Det prioriteringsarbete som Socialstyrelsen genomför i arbetet med nationella 
riktlinjer kan liknas vid en studiesituation där man strävar efter ideala 
förhållanden och största möjliga kontroll. Ändå är momenten av osäkerhet även 
här stora och det förekommer att delar av resultatet ifrågasätts på sakliga 
grunder. I jämförelse framstår vår prioriteringsprocess i vissa avseenden som 
mer komplex. Hela verksamhetsfältet omfattades, det fanns lite tid för 
faktasökning och många hade inte använt modellen för prioritering förut.  
 
Ju mer prioriteringar görs öppet och integreras i ett vardagligt system för 
styrning och ledning, desto mer kommer den faktiska osäkerheten – 
mångtydigheten, komplexiteten – inför beslut att synliggöras. Det innebär att 
aktörerna i ett sådant ledningssystem bör vara modiga och kunna leva med 
denna osäkerhet.  
  
Intressant nog förefaller deltagarna i Västerbotten på det hela taget nöjda med 
resultatet, trots oron över den bristande kvaliteten i underlaget. De tyckte att det 
i stort var rätt karaktär på det utbud som begränsades. Kan det vara så att 
intuitionen – den samlade erfarenheten, omdömet och värderingarna – i 
organisationen är tillräckligt god och delas av tillräckligt många för att leda till 
ett acceptabelt resultat för alla intressentgrupper? 
 
Prioriteringsarbete påverkar organisationens form och kultur 
Vi kunde inte utgå från linjeorganisationens struktur i vårt prioriteringsarbete 
utan valde att följa verksamhetens innehåll, vårdprocesser och patienter. Att 
linjeorganisationen i hälso- och sjukvården är problematisk i förhållande till 
verksamhetens karaktär är ingen nyhet41, men prioriteringsarbetet bidrog till att 
skapa kollektiva erfarenheter av detta, som går att bygga vidare på.   
 

                                           
41 Därav exempelvis diskussionen kring att utgå från patientflöden eller vårdlogiker som basal organiserande 
princip för hälso- och sjukvården (Hulter Åsberg m fl 2000, Levin & Normann 2001). 



88 

  

Med utgångspunkt i en ganska grov idéskiss mobiliserades i det här fallet på 
mycket kort tid en väldig resurs i organisationen. Det var möjligt tack vare 
många års förberedelsearbete. Det var ingen slump att det fanns tillgång på 
presumtiva metodstödjare eller personer som kunde ingå i referensgrupper. 
Organisationen var ”mogen”. Många deltog i utvecklingsarbetet och ännu fler 
bar ansvar för genomförandet.  
 
Prioriteringsprocessen förstärkte den andan. Administrationen arbetade över 
organisatoriska gränser på ett helt nytt sätt. Arbetet i och kring 
prioriteringsprocessen tycks ökat systemförståelsen och helhetssynen bland 
många och på flera nivåer. 
 
Här användes prioriteringsmetoden för effektivisering. Samma resurser skulle 
göra större hälsonytta. Men den användes också för att öka ”rättvisan” i 
systemet. Horisontell prioritering användes som metod för att differentiera 
kravet på utbudsminskning mellan olika enheter. Även om vi kan se att 
horisontell prioritering genomfördes i Fas II så har resultatet ännu inte 
analyserats i dessa intressanta perspektiv.  
 
Slutsatser 
Slutsatserna har dragits i samråd med hela processledningen. De vilar på vår 
samlade erfarenhet av hela prioriteringsprocessen, inklusive resultatet av 
enkäterna.  
 
Vi kan konstatera att landstingets prioriteringsarbete var och är en komplicerad 
och kompetenskrävande process som förefaller ändamålsenlig för att hantera det 
konstanta omvandlingstrycket inom hälso- och sjukvården.  
 
Alla landstingets ansvarsområden var med i prioriteringsarbetet. 
Processledningen bedömde att hälso- och sjukvårdens företrädare inte skulle ha 
accepterat något annat. Nackdelarna med den ansatsen framträdde under gång, 
och särskilt under Fas II, och stödet för den var mindre därefter. Ansatsen gjorde 
prioriteringsarbetet än mer komplicerat med stor variation mellan enheter och 
deltagare ifråga om hur man uppfattade uppdraget, arbetade fram underlaget och 
deltog i den horisontella prioriteringen. Nästa gång kommer förmodligen inte 
alla områden att omfattas. Men då bygger det ställningstagandet på en kollektiv 
erfarenhet, som förmodligen var nödvändig.  
 
Trots att landstinget var först i landet med att testa ett så omfattande grepp för 
prioriteringar och att så många verksamheter berördes samtidigt visar 
enkätresultaten att det finns ett gott stöd för processen och resultatet.  
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Utvärderingarna visar också att det finns stöd för att fortsätta att utveckla en 
modell för öppna systematiska prioriteringar som en viktig strategi för att möta 
framväxten av nya metoder inom medicin och vård. Detta talar för att 
landstinget bör fortsätta att genomföra prioriteringar på detta öppna sätt. Men 
det framkommer också brister som måste förbättras. 
 
Svagheter och förbättringsbehov 

• Tidsramen för Fas I var så stram att flera deltagare upplevde att de 
nödgades lämna ifrån sig ett resultat som de själva inte var nöjda med. Det  
är aldrig acceptabelt, särskilt inte i en kunskapsorganisation vars tjänster 
ska utmärkas av hög kvalitet. 

• Proceduren för prioriteringsanalys behöver vidareutvecklas för att passa 
för serviceverksamheter och administration.  

• Proceduren för inprioritering var inte tillräckligt genomtänkt och 
integrerad i prioriteringsprocessen denna gång. Listan över 
högprioriterade åtgärder/verksamheter var beredd i förväg. Det skapade 
irritation, vilket ledde till att ytterligare förslag kunde läggas vilket i sin 
tur trasslade till beredningen på slutet. 

• Deltagarna ifrågasatte i viss mån de ekonomiska underlagen (och därmed 
realismen i besluten). Svårigheten att värdera resultatet påverkar dess 
trovärdighet, vilket är bekymmersamt.  

• Det var svårt att få fram adekvata data ur informationssystemen. Data om 
tillståndets svårighetsgrad, preciserad åtgärd, effekt och kostnad är inte 
standard. Det tyder på att dessa system inte är ändamålsenliga för 
prioriteringsarbete. Data om tillståndets svårighetsgrad, preciserad åtgärd, 
effekt och kostnad är inte standard.  

• Enstaka verksamhetschefer accepterade inte uppdraget. Stora resurser 
åtgick för att hantera detta problem utan att vi lyckades övertyga dem att 
medverka. Förutsättningarna för arbetet behöver förtydligas. 

• Fas I behöver inte nödvändigtvis vara längre, men den bör vara bättre 
förberedd och mer tid behöver läggas ner på arbetet medan den pågår. En 
lämplig form för prioritering i samspel mellan service- och 
kärnverksamhet behöver skapas. Det behövs utrymme för samordning 
mellan Fas I och II.  

• Fas II tycks ha fungerat väl. Enstaka personer hade starka invändningar 
mot att ha synpunkter på och ta ansvar för andras verksamhet än sin egen. 
Det behöver klargöras i överenskommelserna med chefer och medarbetare 
huruvida detta ingår i förväntningarna på dem.  
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• Fas II ledde också till sidovinster i form av ömsesidiga insikter om 
varandras verksamhet, d v s ökad systemförståelse. Utformningen byggde 
bl a på tidigare erfarenheter av att använda tvärgruppen som arbetsform. 
Kraften i denna erfarenhet, när den kommer hos nästan hundra personer 
samtidigt, kan ha lämnat ett beständigt avtryck i organisationen.   

• Utformningen av Fas II kan komma att påverkas av huruvida 
serviceverksamheterna och administrationen bryts ut ur 
prioriteringsarbetet. Likaså återstår att se om vårdvalet förändrar 
primärvårdens relation till resten av vårdsystemet. Det kommer i så fall att 
förändra gruppernas sammansättning. Det medför att möjligheten 
begränsas att ge deltagarna en helhetsbild av organisationen att bedöma de 
enskilda förslagen emot. 

• En annan form för inprioritering behöver skapas. Frågan är hur den ska se 
ut och huruvida den ska vara kopplad till proceduren för bortprioritering. 

• Vår erfarenhet tyder på att prioriteringsprocessen bör sträcka sig över två 
terminer, om resultatet ska länkas in i en landstingsplan. Vi anser att 
kopplingen till landstingplan är förnuftig, eftersom målet på sikt är att 
integrera prioriteringsarbetet i det normala systemet för styrning och 
ledning.  

 
Sammanfattande bedömning 
Den process som vi har genomfört i Västerbotten har varit framgångsrik. Syftet, 
att skapa en kompletterande ekonomisk strategi, fullföljdes. Vertikal och 
horisontell prioritering genomfördes och ledde fram till ett politiskt beslut.  
Processen skapade utvecklingsutrymme och ledde till omfördelning av resurser 
inom organisationen. Den var öppen, i meningen att beslutet och grunderna för 
detta offentliggjordes, präglades av gemensamt ansvarstagande och var den 
lärprocess den var avsedd att bli.  
 
Processen behöver förfinas i vissa avseenden men den grundläggande strukturen 
håller. Vertikala och därefter horisontella prioriteringar, en strukturerad 
beredningsform för samarbete mellan landstingssystemets olika delar – 
profession, administration och politik – samt en integrerad 
kommunikationsprocess håller som grundmodell för framtiden.  
 
Att arbetet lyckades beror på insikten i hela organisationen om behovet av att 
komplettera nuvarande strategier för att minska kostnaderna med en strategi för 
att fördela om resurser från lågt till högt prioriterat. Arbetet genomfördes 
målmedvetet och mycket tankekraft och arbete lades ned på att tänka genom 
processen både inledningsvis och under gång.  
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Den genomfördes sedan under en tydlig ledning, som band ihop processens 
olika delar bl a med stöd av en genomtänkt kommunikationsstrategi, som 
integrerades tidigt i processen och dess ledning. Nyckelfaktorer för framgången 
är också att det fanns en politisk enighet om att processen skulle genomföras och 
ett starkt politiskt engagemang genom hela processen. 
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