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FÖRORD 
 

Så länge inte alla behov och önskemål om vård är tillgodosedda tvingas man 
välja vilka behov som i första hand ska tillfredsställas. I det dagliga arbetet är 
det viktigt att en gemensam terminologi används när det gäller prioriteringar 
inom omvårdnad och rehabilitering. 
 

Denna rapport är resultat av ett samarbetsprojekt mellan Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svensk 
Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, med stöd från PrioriteringsCentrum.  
 

Som grund för projektet ligger den rapport som utarbetades under 2006 – 
”Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och 
sjukvård” (Carlsson m fl 2007).” Det finns behov av att modellen prövas inom 
omvårdnad och rehabilitering. I detta projekt har modellen prövats i en 
verksamhet som ställer stora krav på teamarbete och där omvårdnad och 
rehabilitering är centrala delar.  
 

Modellen har visat att den i stora drag är användbar. Flera intressanta 
iakttagelser har gjorts under projektets gång. En iakttagelse är att det behövs en 
diskussion om hur begreppet beprövad erfarenhet ska värderas och tas tillvara i 
modellen. För att snabbare förstå hur modellen bör användas i praktiken skulle 
en typ av ”handbok” med tydligare exempel kunna underlätta.  
 

Vi kan inte nog understryka värdet av att alla professioner inom hälso- och 
sjukvården medverkar i prioriteringsarbetet. Detta är en förutsättning för att den 
nationella modellen för prioriteringar ska kunna fortsätta utvecklas och få ökad 
acceptans i vården. Vi vill också peka på värdet av att teamet gemensamt 
genomför ett prioriteringsarbete.  
 

Ett varmt tack till alla som bidragit för att möjliggöra detta projekt. Vi riktar 
speciellt vårt tack till de stroketeam som medverkat och till 
PrioriteringsCentrum för det stöd de gett under projektets genomförande. Sist 
men inte minst ett tack till Birgitta Engström som fungerat som projektledare 
och författare till rapporten.  
 
Stockholm juni 2009 
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SAMMANFATTNING 
 

Under de senaste åren har många arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor påtalat behov av att få stöd för att kunna diskutera och genomföra 
öppna prioriteringar i sina verksamheter. Användbara metoder har också 
efterfrågats. Detta är bakgrunden till att Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
(FSA), Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Svensk 
Sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet med stöd från 
PrioriteringsCentrum i Östergötland genomfört ett flertal projekt för att pröva en 
modell för prioriteringar. I de tre projekt som genomförts påtalades behovet av 
utveckling av prioriteringsmodellen som är den som används av Socialstyrelsen 
i riktlinjearbetet, så att användbarheten inom omvårdnad och rehabilitering 
skulle förbättras. Efter ett utvecklingsarbete av PrioriteringsCentrum och 
Socialstyrelsen, med representanter bland annat från SSF och Vårdförbundet i 
nära samarbete med FSA och LSR finns sedan 2007 en nationell modell för 
öppna vertikala prioriteringar. Eftersom det finns liten erfarenhet av 
prioriteringsarbete i praxis liksom av prioriteringsarbete i teambaserad 
verksamhet väcktes vårt intresse kring att ta reda på om modellen fungerar som 
ett stöd vid prioriteringar i den kliniska vardagen. Vårdförbundet, FSA, LSR och 
SSF valde därför att genomföra ett tvärprofessionellt projekt för att pröva den 
utvecklade gemensamma arbetsmodellen för vertikala öppna prioriteringar i 
klinisk praxis.  

 
Syftet med projektet var att använda den nationella arbetsmodellen som stöd för 
tvärprofessionella prioriteringar genom att gemensamt utarbeta ett förslag till 
rangordning av insatser och en prioriteringsordning inom strokevård vad gäller 
omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik.   
 
Verksamhetsområdet strokevård valdes dels eftersom stroke är en vanligt 
förekommande sjukdom men framförallt för att teamarbetet har en avgörande 
betydelse för både vårdens resultat och patientens hälsa. Arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor är alla så gott som alltid 
involverade i patientens omvårdnad och rehabilitering. De nationella riktlinjerna 
för strokevård och kunskapssammanställningar inom området utgör en viktig 
kunskapskälla i prioriteringsarbete.  
 
De enheter för strokevård som valdes var Medicinsk rehabilitering vid Gällivare 
sjukhus och Avdelning 16 vid Sollefteå sjukhus. Båda sjukhusen är 
länsdelssjukhus men med den skillnaden att vid Medicinsk rehabilitering i 
Gällivare vårdas patienter från det de kommer in akut och tills de lämnar 
sjukhuset medan de på Avdelning 16 vid Sollefteå sjukhus enbart vårdar 
patienter med stroke under den akuta fasen.  
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Patienterna flyttas sedan till en rehabiliteringsavdelning. Enheterna för 
strokevård utsåg var sin arbetsgrupp bestående av de yrkeskategorier som ingår i 
teamen. Eftersom fokus enbart var på omvårdnad, sjukgymnastik och 
arbetsterapi, ingick inte läkare i arbetsgrupperna. En projektledare utsågs för i 
huvudsak extern handledning via e-post och telefon samt för några möten med 
arbetsgrupperna.  

 
Följande frågor formulerades för projektet: är den nationella modellen för 
vertikala prioriteringar användbar i ett tvärprofessionellt prioriteringsarbete? I 
vilken utsträckning ger modellen stöd i prioriteringsarbetets olika steg? Ger 
modellen stöd i att använda kunskap från beprövad erfarenhet? Är ICF: s 
terminologi användbar i det tvärprofessionella prioriteringsarbetet? Bidrar 
diskussionerna om en rangordningslista till att patienters olika behov av 
arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad bedöms i klinisk praxis? Bidrar 
utarbetande av en rangordningslista till ökat tvärprofessionellt samarbete? 
 
Processen bestod av arbetsgruppernas interna möten, två möten med 
projektledaren, en utbildningsdag för varje arbetsgrupp samt erfarenhetsutbyte 
mellan grupperna vid två seminarier i Umeå. Fokusgruppsintervju utfördes med 
respektive arbetsgrupp i slutet av projekttiden för att samla in deras erfarenheter 
av att arbeta med den nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar. Av 
resultatet framgår av båda arbetsgrupperna en beskrivning av att de behövde 
mycket tid och många diskussioner för att förstå modellen och bestämma hur de 
skulle använda den. De önskade att det funnits en pedagogiskt upplagd handbok 
med bra exempel för praxisanvändning. Modellens språk skiljde sig från det de 
var vana vid vilket bidrog till att det tog tid att komma fram till 
prioriteringsprojekt, hälsotillstånd och gradering av svårighetsgrad liksom att 
välja åtgärder och bedöma nyttan med dem. De har även funderat över på vilken 
nivå prioriteringsobjekten ska beskrivas. När det gäller värdering av fakta har 
skillnaden mellan beprövad erfarenhet och deltagarnas egen erfarenhet 
ventilerats. Ingen av arbetsgrupperna prövade att använda ICF: s termer i sitt 
prioriteringsarbete varför frågan om ICF:s användbarhet inte kan besvaras. 
Arbetsgruppernas berättelser tyder också på att hela gruppen fått större 
förståelse för patienters behov och varandras åtgärder genom att diskutera olika 
individers sätt att se på patienters behov vid prioriteringar. Därmed tycks 
utarbetandet av en rangordningslista med stöd av den nationella modellen inte 
enbart fungera som grund för prioriteringar utan även bidra till ökad förståelse 
mellan yrkesgrupper. 

 
Båda arbetsgrupperna fann att kunskapen om respektive yrkesgrupps insatser 
och kompetens ökade under projektets gång. De lyssnade mer på varandra i det 
dagliga arbetet och gjorde gemensamma bedömningar av patienternas 
hälsotillstånd.  
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Det innebar också att de i det dagliga arbetet gemensamt valde vilka åtgärder 
som de bedömde var till mest nytta för patienten just då. Teamets totala 
kompetens är högre än vars och ens kompetens tillsammans varför det framstår 
som betydelsefullt för kompetensutveckling och kvalitet i vården att 
yrkesgrupperna verkligen arbetar interdisciplinärt.  
 
Att tvärprofessionellt prioriteringsarbete leder till nya insikter och kompetens 
hos deltagarna är ställt utom alla tvivel. Som team hade de aldrig tidigare 
diskuterat nyttan med sina insatser i förhållande till patienters hälsotillstånd. 
Projektet har emellertid resulterat i nya frågor att ta ställning till. En viktig sådan 
gäller hur mycket av vården som kan bli föremål för öppna prioriteringar. 
Gradering av hälsotillståndens svårighetsgrad är en annan viktig fråga samt hur 
dokumentationen från prioriteringarna ska se ut för att vara överskådlig och lätt 
användbar. Det finns även ett behov av att klargöra vad beprövad erfarenhet är i 
prioriteringssammanhang.  
 

• Det är angeläget att Vårdförbundet, FSA, LSR och SSF 
fortsättningsvis stödjer arbetet med öppna prioriteringar inom 
omvårdnad och rehabilitering.  

• Den nationella modellen bedöms användbar som stöd i det 
tvärprofessionella prioriteringsarbetet. 

• Prioriteringsarbete bör ske på verksamhetsledningsnivå med alla 
yrkesgrupper involverade.  

• Det behöver utbildas personer inom landsting och kommuner som kan 
fungera som stöd i prioriteringsarbeten.  
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1. INLEDNING 
 

Under 2003 initierades ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, 
Vårdförbundet och Svenska Läkaresällskapet gällande öppna prioriteringar inom 
strokevård och särskilt omvårdnad. Pilotprojektet resulterade i ett 
diskussionsunderlag (Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 
Läkaresällskapet 2004) som avgränsades till att rangordna behov av omvårdnad 
med tillhörande insatser vid stroke. Pilotprojektet utgick från den modell för 
vertikala prioriteringar som Svenska Läkaresällskapet rekommenderade och som 
överensstämde med den modell som Socialstyrelsen använder vid utformning av 
nationella riktlinjer. Den etiska plattformen (Socialdepartementet 1996/97) samt 
faktaunderlag för insatser, ligger som grund för rangordningarna. Erfarenheterna 
av pilotprojektet visade att det behövs en bred presentation av modellen. 
Dessutom behöver den prövas bland dem som arbetar praktiskt med omvårdnad 
men också diskuteras bland forskare, lärare och inom de professionella 
organisationerna.  
 
Som ett nästa steg initierades tre samarbetsprojekt under 2005 med 
PrioriteringsCentrum och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) respektive 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) samt ytterligare ett med 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och tre strokeenheter. I alla 
tre projekten var syftet att pröva arbetsmodellen för vertikala prioriteringar och 
på det sättet få ytterligare erfarenheter från olika områden och yrkesgrupper 
(Broqvist 2006, Jacobsson 2006). Slutsatserna från projekten var att 
arbetsmodellen är användbar men att de som deltog kände sig främmande inför 
vissa termer och att vinsterna framförallt var att de ökat sin kunskap. I förordet 
till rapporterna skriver Per Carlsson, föreståndare vid PrioriteringsCentrum, att 
erfarenheterna av de båda projekten övertygat honom om att det är möjligt att 
arbeta med vertikala prioriteringar på likartat sätt oavsett inom vilka områden av 
hälso- och sjukvård det sker. Han menar att det är mycket positivt eftersom 
prioriteringar måste vara gränsöverskridande, inte bara i samarbete mellan 
sjukvårdshuvudmän och verksamhetsområden utan också mellan yrkesgrupper.  

 
Under 2006 utarbetade en arbetsgrupp bestående av personer från 
Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum, andra organisationer som arbetat med 
vertikala prioriteringar såsom Landstinget i Östergötland, Stockholms läns 
landsting, Västra Götaland, Södra sjukvårdsregionen, Svenska Läkaresällskapet, 
SSF och Vårdförbundet ett förslag till en gemensam arbetsmetod för 
prioriteringar. Förslaget förankrades fortlöpande hos FSA och LSR som kunde 
lämna synpunkter på utformningen av modellen.  
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Rapporten, Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk 
hälso- och sjukvård. (Carlsson m fl 2007), var föremål för synpunkter och 
diskussioner i olika fora innan den publicerades som ett stöd till dem som 
bedriver utvecklingsarbete rörande prioriteringar.  
 
Eftersom det finns liten erfarenhet av prioriteringsarbete inom omvårdnad och 
rehabilitering, speciellt inom teambaserad verksamhet, var det av intresse att 
veta hur ett prioriteringsarbete kunde genomföras i ett team med stöd av den 
nationella modellen. För att försöka få svar kom FSA, LSR, SSF och 
Vårdförbundet gemensamt överens om att genomföra ett samarbetsprojekt med 
stöd från PrioriteringsCentrum för att i ett tvärprofessionellt arbete pröva att 
använda den nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar i praktisk 
sjukvård.  

 
 

1.2 Varför prioritera? 
 
Prioriteringar görs och har alltid gjorts inom hälso- och sjukvården och kommer 
att behöva göras även fortsättningsvis på alla nivåer. Den medicinska och 
tekniska utvecklingen bidrar till kostnadsökningar som gör att de ekonomiska 
förutsättningarna inte finns för allt som är möjligt att göra. Så länge inte alla 
behov och önskemål om hälso- och sjukvård är tillgodosedda tvingas 
beslutsfattare på olika nivåer välja vilka behov de i första hand vill och bör 
tillfredsställa. Prioriteringar inom vården kan på övergripande nivå handla om 
hur nya resurser ska fördelas till olika angelägna ändamål, beslut om en ny 
behandlingsmetod som kräver nya resurser eller rangordning av patienter som 
står i kö till en mottagning. Prioriteringar kan också vara orsakade av bristande 
resurser i en verksamhet eller användas för att ransonera insatser som är lågt 
prioriterade till förmån för högre prioriterade insatser. 
 
Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor prioriterar 
dagligen mellan olika vårdinsatser när det gäller omvårdnad och rehabilitering 
för enskilda patienter. Några patienter får långa rehabiliteringsperioder, andra 
korta eller enstaka rehabiliteringsinsatser. Frågan är i vilken utsträckning dessa 
val är medvetna och baseras på systematiska prioriteringar och riktlinjer och 
diskuteras öppet. Vilar prioriteringarna på gemensamma etiska värderingar? I 
vilken grad tas ny evidens om patientnytta tillvara i beslut som innefattar 
prioriteringar mellan olika åtgärder?  
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En gemensam terminologi när det gäller prioriteringar och ransoneringar är 
troligtvis av stor betydelse oberoende av på vilken nivå prioriteringarna sker,  
d v s oavsett om det handlar om samtal på den egna arbetsplatsen eller i mer 
övergripande sammanhang 

 
När riksdagen fattade beslut om de prioriteringsprinciper som gäller för hälso- 
och sjukvården sedan 1997 (Socialutskottet 1996/1997) var just ökad öppenhet 
en ledstjärna. Hur dessa intentioner ska verkställas i praktiken har debatterats 
sedan dess. Det har gjorts en del försök att bli mer öppen med prioriteringar men 
i praktiken sker prioriteringar i sjukvården nästan alltid dolt 
(PrioriteringsCentrum 2007). Under det allra senaste året har vi dock sett 
exempel på mer öppna prioriteringar i flera landsting. 
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2. NATIONELL MODELL FÖR ÖPPNA PRIORITERINGAR  
 

Nedan följer en sammanfattning av den nationella arbetsmodellen för öppna 
vertikala prioriteringar som presenterats av Carlsson m fl (2007). Rapporten har 
legat som grund för den prövning av modellen som gjorts inom föreliggande 
projekt: Tvärprofessionell prövning av nationell modell för öppna vertikala 
prioriteringar inom strokevård. 
 
Riksdagen beslutade 1996 (Socialdepartementet 1996/1997: 60) om riktlinjer för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården. Riksdagsbeslutet innebär att det sedan den 
1 juli 1997 finns en allmän prioriteringsregel i 2§ Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 1982: 763) som fastslår att den som har störst behov av hälso- och 
sjukvård ska ha företräde till den. Landstingen och kommunerna har skyldighet 
att inom ramen för tillgängliga resurser och kunskaper, erbjuda vård till alla 
vårdbehövande. Särskilt angeläget är det att grupper med låg autonomi, t.ex. 
äldre, handikappade och barn får sina behov värderade. Även om stora resurser 
skulle tillföras vården och det i teorin skulle gå att tillfredsställa alla vårdbehov 
så kan inte allt göras samtidigt vilket innebär att man måste prioritera vad som 
ska åtgärdas först och vad som kan vänta. Frågan blir då hur prioriteringarna ska 
gå till, på vilka grunder de görs eller ska göras. Ska lotten få avgöra i vilken 
turordning människors behov tillgodoses eller ska människors behov åtgärdas i 
den ordning de söker vård d v s enligt köprincipen? För all vårdpersonal torde 
dessa grunder för prioritering till hälso- och sjukvård te sig orimliga vilket också 
var riksdagens åsikt. Enligt riksdagsbeslutet bör prioriteringar inom vården 
baseras på en etisk plattform som består av tre grundläggande principer. Det 
innebär att prioriteringar inom såväl landstingens som kommunernas hälso- och 
sjukvård ska grundas på dessa. Principerna är: 

 
Människovärdesprincipen; som innebär att alla människor har lika värde och 
samma rättigheter oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 
samhället. Det är oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven 
stå tillbaka p g a kronologisk ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och 
sociala förhållanden. Människovärdesprincipen är överordnad de andra 
principerna vid alla former av prioriteringar. Denna princip kan tyckas självklar 
men den ligger inte alltid i linje med vad som av många anses rätt. Principen 
innebär t ex att en äldre grav missbrukare går före en ensamstående mamma till 
en plats på hjärtintensivavdelningen om misstanken om hjärtinfarkt är större hos 
honom och nyttan med vårdens insats bedöms som större eller lika stor som för 
kvinnan. Ett annat exempel på svårighet att hantera människovärdesprincipen är 
åldern. Det medicinska resultatet är många gånger sämre och riskerna större hos 
äldre vilket gör att man kan välja att avstå från behandling.  
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Istället kan man då välja att satsa mer på omvårdnad och livskvalitetshöjande 
insatser vilket kan innebära att de resurser som satsas är lika stora men har olika 
fokus. En åtskillnad görs av kronologisk ålder (bestämd av födelsedatum) och 
biologisk ålder (ett medicinskt bedömbart begrepp) och med detta menas att 
”Det är den totala bedömningen av patientens behov och hur patienten kan 
tillgodogöra sig vården som ska avgöra insatserna” (Socialdepartementet 
1996/97). Det är inte tillåtet enligt människovärdesprincipen att särbehandla 
någon enbart på grund av kronologisk ålder, utöver en avvägning av 
svårighetsgraden av tillståndet, utan hela förmågan att tillgodogöra sig 
behandling måste tas med i bedömningen. 

 
Behovs- solidaritetsprincipen; som anger att resurserna bör satsas på den 
människa eller den verksamhet som har de största behoven medan den med 
mindre behov ska stå tillbaka. Mer av vårdens resurser ska alltså ges till dem 
som är mest behövande, har de svåraste sjukdomarna och den sämsta 
livskvaliteten. Sjukdomens svårighetsgrad tillmäts stor betydelse i riksdagens 
beslut men kan inte utgöra hela grunden för en bedömning av om en person har 
behov av vård eller inte. I behovsbegreppet ingår också den förväntade nyttan 
med en insats. Man har endast behov av insatser som gör nytta d v s ju mer nytta 
desto större behov.  
 
Behovs och solidaritetsprincipen innebär att patienter med svåra sjukdomar och 
väsentliga livskvalitetsförsämringar kan gå före lindrigare tillstånd även om 
vården av svåra tillstånd är mindre effektiva. Enligt Carlsson m fl (2007) 
innebär det att patienter med svårare tillstånd ska kunna behandlas med åtgärder 
som kostar mer per hälsovinst jämfört med dem som har mindre svåra 
hälsotillstånd.  
 
Solidaritet innebär också att behoven hos de med svag autonomi särskilt ska 
beaktas. Dit hör barn, dementa, medvetslösa och andra som av olika skäl kan ha 
svårt att kommunicera med sin omgivning varför vården har ett särskilt ansvar 
att se till att deras behov blir bedömda.  
 
Kostnadseffektivitetsprincipen slutligen innebär att vid val mellan olika 
verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Kostnadseffektivitet 
beräknas på gruppnivå och är en kvot mellan hälsoeffekt och kostnad av en 
åtgärd jämfört med annan åtgärd. När det gäller val av åtgärder för enskilda 
patienter är kostnadseffektivitetsprincipen underordnad principerna för 
människovärde, behov och solidaritet. När det gäller prioriteringar på gruppnivå 
kan man enligt propositionen tänka annorlunda: ”Vi menar dock att det är 
angeläget att skilja på kostnadseffektivitet när det gäller behandling av enskilda 
patienter och när det gäller sjukvårdens verksamhet i stort.  
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En kostnadseffektivitetsprincip som gäller val mellan olika åtgärder för den 
enskilda patienten måste tillämpas som utredningen föreslår och vara 
underordnad principerna om människovärde och behov-solidaritet. Däremot är 
det ytterst angeläget att sjukvården strävar efter en hög kostnadseffektivitet när 
det gäller vårdens verksamhet i allmänhet” (Socialdepartementet proposition 
1996/97:60). Att använda vårdens resurser så att de inte ger bästa möjliga hälsa 
innebär enligt hälso- och sjukvårdslagen att handla oetiskt. 

 
 

2.1. Användning av principerna i praktiskt prioriteringsarbete 
 

I Carlsson m fl (2007) beskrivs framväxten av en nationell modell för vertikala 
prioriteringar. Ett stort antal organisationer står bakom modellen och arbetssättet 
som beskrivs här tillämpas i allt större omfattning i olika landsting. I Figur 1 ges 
en schematisk beskrivning där de etiska principerna tolkats i ett antal centrala 
komponenter. 

 
Människovärdesprincipen 

Behovs- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen 
Hälsotillståndets 
svårighetsgrad 

Patientnytta/effekt av 
åtgärd 

Åtgärdens 
kostnadseffektivitet 

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

*Effekt på aktuellt 
hälsotillstånd 
-lidande 
-funktionsnedsättning 
-livskvalitet 
 
*Effekt på risk 
-förtida död 
-funktionshinder/fortsatt 
lidande 
-försämrad livskvalitet 

*Direkta kostnader 
-åtgärder i hälso- och 
sjukvård 
-andra åtgärder t ex resor 
 
*Indirekta kostnader 
 
 
……..i förhållande till 
patientnytta 

 
Figur 1: Schematisk beskrivning av de centrala komponenter som bör beaktas vid 
prioriteringen 
 

Erfarenheter från praktisk användning av modellen inom rehabilitering har 
dokumenterats bland annat i rapporten Ett praktiskt försök Nationell 
prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län (Monica Ahlström, m 
fl PrioriteringsCentrum 2008:5). 
 
 

 
I rapporten som beskriver den nationella modellen (Carlsson m fl 2007) 
rekommenderas en stegvis arbetsgång vid prioriteringsarbete.  
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Steg 1: Definiera området som ska bli föremål för prioriteringar 
När ett prioriteringsarbete ska påbörjas är det nödvändigt att fundera över vad 
prioriteringsarbetet ska omfatta. Den lämpligaste indelningen måste avgöras av 
den situation som prioriteringen genomförs i och vad prioriteringsarbetet syftar 
till. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård är exempel på 
övergripande prioriteringar som gäller vårdinsatser för strokepatienter. En annan 
situation kan vara prioriteringsarbete vid en strokeenhet. Det kan t ex vara 
lämpligt att utgå från vanligt förekommande hälsotillstånd som kräver stora 
resurser och involverar olika professioner. 
 
Steg 2: Identifiering av prioriteringsobjekt 
Arbetet med rangordning startar med att bestämma vad som ska rangordnas. Ett 
prioriteringsobjekt utgörs av en kombination av ett hälsotillstånd och en åtgärd. 
Det har även i praktiknära projekt visat sig (Ahlström och medarbetare 2008) att 
båda dessa aspekter måste beaktas för att den etiska plattformen ska kunna 
tillämpas. Om det enbart är tillståndens svårighetsgrad som rangordnas så tas 
ingen hänsyn till nyttan med olika insatser för dessa tillstånd. Vanligt är att det 
finns flera alternativa insatser vid ett ohälsotillstånd varav vissa kan ha stor 
patientnytta, andra betydligt mindre. Om å andra sidan endast olika insatser 
rangordnas ses det till nyttan men inte till hur svåra hälsotillstånden är som 
insatserna riktas mot. Det kan vara svårt att hitta en lämplig detaljeringsnivå på 
prioriteringsobjekten. En grov indelning av verksamheten riskerar att bli för 
övergripande medan en detaljrik beskrivning blir mer precis men i gengäld 
riskerar att bli oöverblickbar. Att definiera prioriteringsobjekts hälsotillstånd 
enbart efter diagnoser är sällan tillfyllest och är sällan lämpligt när det gäller 
omvårdnad och rehabilitering. Ahlström och medarbetare (2008) föreslår att 
hälsotillstånd kan beskrivas med hjälp av ICF:s termer funktionsnedsättningar, 
aktivitets- och delaktighetsbegränsningar eller hindrande omgivningsfaktorer 
(WHO 2001). Exempel på prioriteringsobjekt kan vara; 

 
• Personer med stroke och kommunikationssvårigheter – anpassat bemötande 
• Personer med stroke och bristande socialt nätverk - anhörigstöd 

 
Tidigare erfarenheter av prioriteringsförsök av omvårdnadsinsater inom 
strokevård (Vårdförbundet m fl 2004) visar att det kan vara nödvändigt att olika 
faser i ett sjukdomsförlopp indelas som olika prioriteringsobjekt eftersom 
svårighetsgraden av olika tillstånd kan variera över tid och insatser göra olika 
nytta i olika skeden.  
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Bedömningar kan tas med i en rangordning av insatser eftersom det kan finnas 
flera olika bedömningsalternativ (telefonbedömning, nybesök, utredningar av 
olika slag) och dessa kan vara mer eller mindre angelägna beroende på hur svårt 
tillståndet misstänks vara och i vilken grad de olika bedömningssätten är 
verkningsfulla och kostnadseffektiva för att avgöra tillståndets art och grad. Val 
av prioriteringsobjekt och avgränsningar är alltid en svår uppgift vid 
prioriteringsarbeten. 
 
Carlsson m fl (2007) och Ahlström m fl (2008) rekommenderar användning av 
prioriteringsobjekt som omfattar något av nedanstående; 
• typfall (vanliga patienter eller klinisk verksamhet med påtaglig 

regelbundenhet)  
• tillstånd/insatser med stora volymer 
• kontroversiella områden (etiska dilemman, dyr behandling, osäkerhet, 

tveksam kostnadseffektivitet). 
• sammanhanget där prioriteringsarbetet görs får avgöra. 
 
Steg 3: Faktainsamling och värdering av fakta 
För att omsätta de etiska principerna i riksdagens riktlinjer för prioriteringar i 
verkligheten är det nödvändigt att söka information/fakta som beskriver 
hälsotillståndens svårighetsgrad, patientnytta av olika insatser och insatsernas 
kostnadseffektivitet. Helst ska personer med olika kompetenser samarbeta för att 
ett så välgrundat underlag som möjligt ska kunna tas fram. I praktiken är det 
rimligt att personalens samlade kunskap inom en verksamhet, i ett första skede, 
får fungera som underlag.  
 
I modellen föreslås att svårighetsgraden graderas enligt skalan mycket stor, stor, 
måttlig och liten men det ges inga kriterier för graderingen. Däremot anges att 
det är viktigt att redovisa vad som läggs in i de olika stegen. I Ahlström m fl 
(2008) finns exempel på hur hälsotillståndets svårighetsgrad kan graderas med 
hjälp av bedömning av bl a aktivitets- och delaktighetsinskränkningar.  
 
Den förväntade nyttan ska bedömas utifrån i vilken grad en åtgärd påverkar ett 
hälsotillstånd. Om ett hälsotillstånd bedöms ha stor svårighetsgrad, i vilken grad 
minskas svårighetsgraden av en viss insats? Det är den förväntade 
genomsnittliga nyttan av insatsen för en grupp patienter som ska uppskattas. 
Nyttan för enskilda patienter kan variera stort när resultatet följs upp i efterhand. 
Dessutom ska risken för komplikationer vägas in. Om risken för komplikationer 
är stor anses nyttan med insatsen lägre. Även patientnytta föreslås bli graderad i 
mycket stor, stor, måttlig och liten (jfr Ahlström m fl 2008).  
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Även om det inte finns vetenskapliga studier att grunda bedömning av 
kostnadseffektivitet på i lokala prioriteringsprojekt så är det viktigt att diskutera 
kostnader och försöka uppskatta kostnadseffektiviteten när kostnaden blir så stor 
i förhållande till hälsovinsten att den påverkar prioriteringar på ett avgörande 
sätt.  
 
Steg 4: Sammanvägning av fakta och rangordning 
Det är svårt att finna en invändningsfri metod för att kvantitativt räkna fram 
prioriteringsnivån. Därför görs en kvalitativ sammanvägning av hälsotillståndets 
svårighetsgrad och insatsens nytta samt kostnad. Evidens för förväntad nytta och 
kostnadseffektivitet bör också beaktas. Behandlingar som är väl dokumenterade 
och visar god patientnytta/kostnadseffektivitet har företräde framför sådana där 
vetenskapligt underlag saknas eller är svagt om allt annat är lika.  
 
Rangordningen görs i en 10-gradig skala där 1 anger det som är högst prioriterat 
och 10 det som är lägst prioriterat. Det finns i nuläget inga kriterier för dessa 
grader vilket innebär att det inte är möjligt att likställa en 2:a i ett 
prioriteringsarbete med en 2:a i ett annat, vilket gör att skalan inom ett 
prioriteringsområde blir relativ. Om två eller flera prioriteringsområden ska slås 
samman till en gemensam (t ex då flera inomprofessionella 
prioriteringsordningar ska slås samman till en tvärprofessionell) måste 
rangordningarna ånyo värderas vad gäller svårighetsgrader, patientnytta och 
kostnadseffektivitet i relation till varandra. Tanken är att vertikala prioriteringar 
också ska kunna bidra till att metoder som inte längre bör göras eller inte har 
tillräckligt vetenskapligt stöd förs till en ”icke göra lista” eller ”FoU-lista” som 
innebär att de görs inom forskningsprojekt innan de införs i klinisk vardag.  

 
 

2.2 Att presentera en rangordning 
 
En viktig del i arbetet med öppna prioriteringar är att redovisa vad de 
bedömningar som ligger till grund för rangordningarna bygger på. I den 
nationella modellen finns inga särskilda krav på hur en rangordning ska 
presenteras för olika intressenter. Presentationssättet avgörs av vem eller vilka 
som ska använda det. Det är förstås enklare att kommunicera budskapet om det 
bygger på ett gemensamt presentationssätt. I Ahlström m fl (2008) presenteras 
det arbetsblad för fakta och rangordning som användes i Kalmar läns landstings 
prioriteringsprojekt (Figur 2). Det överrensstämmer i allt väsentligt med det som 
föreslås i den nationella modellen. 
 

 



10 

 

 
 

Figur 2. Arbetsblad för fakta och rangordning (Ahlström m fl 2008). 
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3. BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET 
 
Under de senaste åren har många arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 
sjuksköterskor påtalat behov av att få stöd för att kunna diskutera och genomföra 
prioriteringar i sina verksamheter. Användbara metoder har också efterfrågats. 
Detta är bakgrunden till att FSA, LSR, SSF och Vårdförbundet med stöd från 
PrioriteringsCentrum genomfört projekt för att pröva metoden för prioriteringar 
i ett nytt sammanhang. Metoden som prövades var den arbetsmodell som i 
huvudsak tillämpas av Socialstyrelsen i prioriteringsarbete i samband med 
nationella riktlinjer. I alla tre projekten påtalades behov av utveckling av 
modellen för prioriteringar så att användbarheten inom omvårdnad och 
rehabilitering förbättras. Efter ett utvecklingsarbete finns nu en nationell modell 
tillgänglig.  
 
Det verksamhetsområde som valdes var strokevård eftersom stroke är en vanligt 
förekommande sjukdom och teamets gemensamma insatser har avgörande 
betydelse för patientens hälsa. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor 
och undersköterskor är så gott som alltid involverade i patientens omvårdnad 
och rehabilitering. De nationella riktlinjerna för strokevård och 
kunskapssammanställningar inom området utgör en viktig kunskapskälla i detta 
projekt (Socialstyrelsen 2006 a-b, Svensk sjuksköterskeförening 2005).  
 
Syftet med projektet var att använda den nationella arbetsmodellen som stöd för 
tvärprofessionella prioriteringar genom att gemensamt i respektive arbetsgrupp 
utarbeta ett förslag till rangordning av insatser och en prioriteringsordning inom 
strokevård vad gäller omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik.   
 
Projektet förväntades besvara följande viktiga frågeställningar: 
 
• Är modellen användbar i ett tvärprofessionellt prioriteringsarbete i praktiskt 

vårdarbete? 
• I vilken utsträckning ger modellen stöd i prioriteringsarbetets olika steg?  
• Ger modellen stöd i att använda kunskap från beprövad erfarenhet?  
• Är ICF s terminologi användbar i det tvärprofessionella prioriteringsarbetet?   
• Bidrar diskussionerna om rangordningslistan till att patienters olika behov av 

arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad bedöms i klinisk praxis? 
• Bidrar utarbetande av rangordningslistan till ökat tvärprofessionellt 

samarbete?    
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4. GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
En styrgrupp (Bilaga 1) etablerades för projektet med representanter från FSA, 
LSR, SSF och Vårdförbundet. En projektledare (Bilaga 1) för i huvudsak extern 
handledning via e-post och telefon utsågs av styrgruppen. Redan från början 
bestämdes att försöket skulle innefatta två enheter. Styrgruppen inventerade 
möjliga strokeenheter som skulle kunna delta i projektet. Idén var att den ena 
enheten skulle ha enbart akut vård och den andra en sammanhållen vårdkedja 
med akut strokevård och rehabilitering vid samma enhet. Kontakt etablerades 
och samarbete påbörjades med två strokeenheter vars verksamhetschefer 
tillfrågades om och godkände deltagande i projektet. De enheter för strokevård 
som valdes var Medicinsk rehabilitering vid Gällivare sjukhus och Avdelning 16 
vid Sollefteå sjukhus. Båda sjukhusen är länsdelssjukhus men med olika 
organisationer för strokevård. Eftersom fokus låg på omvårdnad, sjukgymnastik 
och arbetsterapi ingick inte läkare i arbetsgrupperna. 

 
 

4.1 Medverkande strokeenheter 
 
4.1.1 Medicinsk rehabilitering vid Gällivare sjukhus 
Avdelningen för rehabilitering har 16 vårdplatser och tillhör en gemensam 
vårdenhet som består av kirurgi/ortopedi, medicin och medicinsk rehabilitering. 
Verksamhetschefen är internmedicinare och enheten för medicinsk 
rehabilitering har egen överläkare. Avdelningen har 12 platser för strokevård 
inklusive rehabilitering. De patienter som insjuknat i stroke vårdas på 
avdelningen under hela sin vistelse vid sjukhuset. Under 2007 vårdades 126 
patienter med stroke vars medelvårdtid enligt dataredovisning var 17,5 dagar 
med vårdtider som sträckte sig från tre dagar till tre och halv månad.  
 
Avdelningens lokaler är utformade så att sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
kurator har sina expeditioner där liksom träningslokalerna. Organisatoriskt 
tillhör de en paramedicinsk enhet. Strokevården sköts av team bestående av 
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, kurator och läkare. 
Sjuksköterskorna vid Medicinsk rehabilitering och strokeenhet deltog under 
2005 i ett projekt vars syfte var att pröva arbetsmodellen för prioriteringar i 
praktiken (Jacobsson 2006). Därför hade några av dem som ingick i 
arbetsgruppen redan tidigare diskuterat prioriteringar inom omvårdnad. En 
relativt stor arbetsgrupp utsågs bestående av en arbetsterapeut, en sjukgymnast, 
två sjuksköterskor, två undersköterskor, en kurator, enhetschefen för 
paramedicin som var sjuksköterska samt enhetschefen för strokeenheten som var 
sjuksköterska och tillika kontaktperson för projektet. Sjukgymnasten lämnade 
gruppen vid årsskiftet 2007/2008 för graviditetsledighet och gruppen valde att 
inte ta in en ny person i gruppen. 
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4.1.2 Avdelning 16 vid Sollefteå sjukhus 
Avdelning 16 är en allvårdsavdelning med platser för akut strokevård. Alla 
patienter med stroke eller misstänkt stroke vårdas på avdelningen. Patienternas 
medelvårdtid var 11,5 dagar under 2007. En geriatrisk rehabiliteringsavdelning 
tar emot patienter för fortsatt rehabilitering. Den sammantagna medelvårdtiden 
2007 för akut strokevård och rehabilitering var 22,9 dagar. Strokerehabilitering 
sker även genom dagrehabilitering och hemrehabilitering. Vid avdelning 16 
finns en särskild strokesjuksköterska som också har viss mottagningsverksamhet 
för utskrivna strokepatienter. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillhör en egen 
enhet med expeditioner och träningslokaler på annan plats i sjukhuset. Vården 
av patienter med stroke är organiserad i team som består av en arbetsterapeut, en 
sjukgymnast, en sjuksköterska, en undersköterska samt läkare. I arbetsgruppen 
ingick de tidigare nämnda samt verksamhetschefen för arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster som själv är arbetsterapeut. Strokesjuksköterskan fungerade som 
kontaktperson för projektet. Vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes en 
organisationsförändring vid sjukhuset som innebar att arbetsterapeuten lämnade 
projektet, en ersättare deltog under några månader och slutligen kom en tredje 
arbetsterapeut in i projektet. 

 
 

4.2 Utarbetande av en prioriteringsordning 
 

Projektet bestod av arbete i två arbetsgrupper; den ena i Sollefteå och den andra 
i Gällivare; deras interna möten och två möten med projektledaren, en 
utbildningsdag samt erfarenhetsutbyte mellan grupperna vid två gemensamma 
seminarier. 

 
4.2.1 Arbetsgruppernas första möte med projektledaren 
Ett första möte genomfördes i april 2007 mellan projektledare och arbetsgrupp 
vid respektive sjukhus. Syftet med mötet var att introducera arbetsgrupper och 
projektledare för varandra samt att utse en kontaktperson för respektive 
arbetsgrupp. Syftet var också att berätta om bakgrunden till projektet och 
presentera rapporten Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom 
svensk hälso- och sjukvård (Carlsson m fl 2007). Dessutom presenterades 
PrioriteringsCentrum och dess hemsida samt projektplan för föreliggande 
projekt inklusive tidsplan för projektet. Varje arbetsgrupp fick aktuella rapporter 
från PrioriteringsCentrum (Carlsson m fl 2007, Broqvist 2006, Jacobsson 2006) 
samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005 inklusive 
Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument samt 
kunskapssammanställningen Omvårdnad vid stroke (2005). De fick även 
rapporten Prioritering av omvårdnad som utarbetats av Vårdförbundet, SSF och 
Svenska Läkaresällskapet (2004).  
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Arbetsgrupperna uppmanades att börja arbetet med att läsa rapporten om den 
nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar, diskutera innehållet samt 
formulera ett typfall med hälsotillstånd och åtgärd och på det sättet börja 
använda arbetssättet. Varje arbetsgrupp planerade in två möten så att de skulle 
ha frågor och funderingar till den utbildningsdag som planerades.  

 
4.2.2 Utbildningsdag för arbetsgrupperna 
Utbildningsdagen genomfördes i Sollefteå i slutet på augusti och i Gällivare i 
början av september. Per Carlsson från PrioriteringsCentrum deltog som 
huvudmedverkande vid båda sjukhusen medan Mari Broqvist också från 
PrioriteringsCentrum medverkade i Sollefteå och Catrine Jacobsson, från 
institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet tillika PrioriteringsCentrum, 
medverkade i Gällivare. Halva dagen ägnades åt arbetsgrupperna och deras 
frågor och funderingar. Dessutom genomfördes en öppen föreläsning dit all 
intresserad personal inbjöds. I Gällivare sändes föreläsningen över video till 
övriga stroke- och rehabiliteringsenheter inom Norrbottens läns landsting. 
Föreläsningen handlade om vad som menas med prioriteringar, den etiska 
plattformen som värderingsgrund och den nationella modellen för öppna 
vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård. Projektledaren deltog 
vid båda utbildningsdagarna.  

 
4.2.3 Arbetsgruppernas andra möte med projektledaren 
I november 2007 besökte projektledaren båda arbetsgrupperna för att stödja och 
handleda dem. I Sollefteå genomfördes ett halvdagsmöte och i Gällivare ett 
heldagsmöte. Vid mötet planerades för att erfarenhetsutbyte skulle ske mellan de 
båda arbetsgrupperna i februari.  

 
4.2.4 Erfarenhetsutbyte mellan arbetsgrupperna i februari 2008 
Under en halvdag träffades deltagarna från Sollefteå och Gällivare och utbytte 
dokument och diskuterade olika begrepp. Det fanns starka önskemål om att få 
träffas igen och diskutera respektive arbetsgrupps arbete mer grundligt efter 
sommaruppehållet. Enligt tidplanen skulle arbetsgrupperna vid det laget ha 
slutfört sitt prioriteringsarbete med stöd av den nationella modellen.  

 
4.2.5 Slutseminarium augusti 2008 
Inför seminariet i augusti sände arbetsgrupperna sina respektive 
prioriteringsdokument till varandra så att det skulle finnas tid att sätta sig in i 
dokumentens innehåll och rangordningar. Båda kontaktpersonerna var uttagna i 
Vårdförbundets strejk fem veckor under våren vilket medförde att 
arbetsgrupperna fick kortare tid på sig än planerat att slutföra sina arbeten. Den 
27 augusti genomfördes ett gemensamt seminarium.  
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Under seminariet granskade grupperna varandras arbeten som såg olika ut; dels 
beroende på olika verksamheter men också beroende på olika angreppssätt. Om 
Sollefteågruppen inte förstod eller omedelbart ställde upp på Gällivaregruppens 
rangordning av respektive åtgärd fick gruppen motivera varför man rangordnat 
som man gjort. På samma sätt bearbetades Sollefteågruppens rangordningar. 
Vissa rangordningar justerades efter diskussionen liksom otydliga formuleringar 
i den beskrivande texten.  

 
De båda arbetsgrupperna resonerade om sina olika tillvägagångssätt och om de 
kunde komma fram till samma resultat trots olika angreppssätt. Diskussionerna 
kom också att handla om vad dokumenten som grupperna skriver ska användas 
till. Kan andra strokeenheter ha glädje av dem? 

 
 
4.3 Utvärderingsmetoder 

 
För att få svar på frågeställningarna om modellen är användbar i ett praktiknära 
tvärprofessionellt prioriteringsarbete; i vilken utsträckning den ger stöd i 
prioriteringsarbetets olika steg; om modellen ger stöd i att använda kunskap från 
beprövad erfarenhet; om ICF:s terminologi är användbar i det tvärprofessionella 
prioriteringsarbetet; om diskussionerna om rangordningslistan bidrar till att 
patienters olika behov av arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad bedöms i 
klinisk praxis samt om utarbetande av rangordningslistan bidrar till ökat 
tvärprofessionellt samarbete har tre metoder använts. Vi har använt 
fokusgruppsintervju med respektive arbetsgrupp, vidare har jämförelser gjorts 
mellan arbetsgruppernas rangordningar och rangordningarna i de nationella 
strokeriktlinjerna. Tolkningar av arbetsgruppernas egna minnesanteckningar 
från de interna arbetsgruppmötena har också använts i resultatredovisningen. 
 
Fokusgruppsintervjuerna gjordes med respektive arbetsgrupp i samband med 
andra tillfället för erfarenhetsutbyte. Frågorna som ställdes utgick från projektets 
frågeställningar. Intervjuerna som genomfördes av Catrine Jacobsson, Umeå 
universitet, bandades och skrevs ut till text som analyserades med en 
beskrivande innehållsanalys utifrån projektets frågeställningar  
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5. RESULTAT 
 
Innan vi redovisar svaren på de frågor som formulerades beskriver vi 
arbetsgruppernas genomförandeprocess. Denna följer de olika stegen i 
arbetsmodellen. 
 
 
5.1 Likheter och olikheter vid genomförandet av prioriteringarna 

 
5.1.1 Definiera området för prioritering 
Att prioriteringsarbetet skulle handla om stroke och vara ett tvärprofessionellt 
arbete var fastställt av styrgruppen. Båda arbetsgrupperna önskade att deras 
arbete förutom att prova modellen skulle innebära att ett dokument skulle tas 
fram för praktisk användning i deras respektive verksamheter.  

 
5.1.2 Identifiering av prioriteringsobjekt 
Hur ett prioriteringsobjekt kan se ut diskuterades under utbildningsdagen. 
Arbetsgrupperna hade likartade frågor som bl a rörde hur man ska tänka om 
detaljeringsnivå på prioriteringsobjekt. Det klargjordes att det inte finns ett 
entydigt svar men erfarenheten visar att det inte går att vara för övergripande –  
t ex fungerar inte Lumbago som tillstånd eftersom det är för ospecifikt. Det är 
nödvändigt att tänka praktiskt och utgå från vanliga problem eller där det är känt 
att det finns olika åsikter eller att olika metoder används över landet. 
Arbetsgrupperna valde något olika ansatser.  
 
Arbetsgruppen i Gällivare som bestod av nio personer arbetade i tre 
tvärprofessionella grupper som formulerade olika typfall som de utgick från. 
Vid mötet i november samlades de och redovisade sina arbeten och diskuterade 
sig fram till två typfall av hälsoproblem som kunde behandlas med flera olika 
åtgärder/insatser. Det ena typtillståndet var stroke med liten svårighetsgrad, inga 
upplevda funktionsnedsättningar, ingen förändring i livskvalitet men med risk 
för återinsjuknande.  
 
Det andra exemplet gällde stroke med neglect vänster sida, svaghet i vänster arm 
och ben, avsaknad av kroppsuppfattning om vänster sida, oförmåga att kissa, 
subluxerad axel, sväljningssvårigheter och otydligt tal. Dessa saker sammantaget 
innebar att det fanns risk för malnutrition, fallrisk, oförmåga att klä sig, gå och 
förflytta sig själv samt viss våghalsighet d v s bristande insikt i situationen. 
Svårighetsgraden i tillståndet bedömdes vara stor med risk för kvarstående 
funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och minskad självständighet. Därefter 
arbetade gruppen fram åtgärder utifrån vad de gör i sin dagliga verksamhet samt 
beskrev nyttan av respektive åtgärd för den aktuella patientgruppen, d v s 
patienter med de angivna typtillstånden.  
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Det fortsatta arbetet skedde i två tvärprofessionella grupper som var och en 
skulle bedöma patientnyttan av de åtgärder de tagit fram samt i skrift motivera 
sina bedömningar. Vid nästa möte skulle de jämföra sina arbeten och 
bedömningar med varandra.  

 
Arbetsgruppen i Sollefteå utgick från mer avgränsade hälsotillstånd som de 
gemensamt definierat; stroke med tonusökning/tonusnormaliserande åtgärder, 
stroke och sängliggande/tidig mobilisering, stroke med afasi/bedömning av 
kommunikationsförmåga. Vid det möte i Sollefteå som projektledaren deltog i 
arbetade arbetsgruppen med ytterligare hälsotillstånd och åtgärder för sex och 
samlevnad, nedstämdhet samt slapp pares.  
 
En stor fråga var hur typfall eller prioriteringsobjekt skulle formuleras och vad 
som var skillnaden mellan de båda. Arbetsgruppen i Gällivare valde att beskriva 
typfall som de bedömde var vanliga patienter i deras verksamhet. Det tog 
mycket tid att komma fram till en formulering som den tvärprofessionella 
arbetsgruppen var överens om och kunde tolka på samma sätt. Beskrivningarna 
var komplicerade och det fanns inga tidigare exempel av tvärprofessionella 
prioriteringsarbeten att utgå ifrån. Av deras typfall I och II framgår att det kan 
finnas olika faser inom ett hälsotillstånd som kräver olika åtgärder. 
Arbetsgruppen i Sollefteå valde prioriteringsobjekt som liknade traditionella 
exempel med hälsotillstånd/åtgärd (t ex de prioriteringsobjekt som finns i 
Socialstyrelsens riktlinjer). 

 
5.1.3 Faktainsamling och värdering av fakta 
Under utbildningsdagen diskuterades gradering av hälsotillståndets 
svårighetsgrad och patientgruppens nytta av respektive åtgärd. Arbetsgrupperna 
fick rådet att gradera i enlighet med förslaget i den nationella modellen. Det 
betonades att det är viktigt att arbetsgrupperna motiverar sina graderingar 
skriftligt för att göra prioriteringarna så öppna som möjligt. Man diskuterade 
också hur evidens för patientnytta och effekt av åtgärd skulle graderas om det 
inte fanns tillräckligt med vetenskapliga studier att stödja en evidensgradering 
på. Där sådan saknas används istället bästa tillgängliga information d v s den 
vetenskapliga kunskap som finns. Eftersom arbetsgrupperna hade tillgång till de 
Nationella riktlinjerna för strokesjukvård (Socialstyrelsen 2006a) visste de att 
många av de åtgärder de använder inte fanns med i Socialstyrelsens 
rangordningslistor. 
 
Ett exempel är Sollefteågruppens försök att hitta kunskap om sex och samlevnad 
vid stroke.  
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De sökte i Faktaunderlaget för nationella riktlinjer för strokesjukvård 
(Socialstyrelsen 2006b) och i kunskapssammanställningen Omvårdnad vid 
stroke (Svensk sjuksköterskeförening 2005) efter kunskap om sex och 
samlevnad och fann en del forskning om problemet som dock inte fanns 
medtaget i rangordningslistan i de Nationella riktlinjerna för strokesjukvård 
(Socialstyrelsen 2006a). De hade inte heller egna erfarenheter att grunda 
prioritering av åtgärder på trots att det är känt att sex och samlevnad är ett 
problem för många personer med stroke (Socialstyrelsen 2005b). 

 
I rapporten som beskriver den nationella modellen för öppna vertikala 
prioriteringar står att personalens samlade kunskaper i ett första skede får 
fungera som underlag om forskning saknas. Arbetsgrupperna använde därför 
sina erfarenheter och uppfattningar om det aktuella tillståndet eller den aktuella 
åtgärden när de inte fanns forskning att stödja sig på. 

 
5.1.4 Sammanvägning av fakta och rangordning 
Sollefteågruppens arbete beskriver de vanligast förkommande hälsotillstånden 
vid stroke t ex nedsatt sväljningsfunktion. Hälsotillståndets svårighetsgrad 
bedöms orsaka mycket stor risk för aspiration, undernäring, trycksår, tarmbesvär 
samt försämrad livskvalitet. De åtgärder man valt är sväljtest, anpassad kost, bra 
sittställning, stimulering av sväljreflex, parenteral nutrition och bedömning av 
logoped. Deltagarna i arbetsgruppen hade var för sig rangordnat åtgärderna och i 
vissa fall kommit fram till olika rangordningar grundat i att de som yrkesgrupp 
inte var involverade i alla åtgärder och därför rangordnade dessa åtgärder lägre. 
Det innebär att de i den situationen inte utgick från patientens hälsotillstånd och 
inte heller tänkte tvärprofessionellt. 
 
Arbetsgruppen har därefter rangordnat hälsotillståndets svårighetsgrad som 
bedömts vara ett (här avviker arbetsgruppen från modellen) och tagit det som 
intäkt för att en patient med detta tillstånd ska prioriteras högt av teamet. Någon 
bedömning av enskilda åtgärders patientnytta gjordes inte utan istället bedömdes 
patientnyttan vara stor för alla åtgärderna sammantaget. Inte heller bedömdes 
kostnadseffektivitet. Arbetsgruppen har behövt mycket tid för diskussioner om 
betydelsen av patientnytta vilket gjorde att de inte hann väga samman 
hälsotillstånd, svårighetsgrad och nyttan av åtgärd innan projekttiden var över. 
Gruppens diskussioner handlade om respektive professions yrkeskunskaper i 
förhållande till prioriterade åtgärder. De uttalade en rädsla för att de 
professionella kunskaperna kan tunnas ut om man utvecklar en rangordningslista 
d v s en sorts kokbok för åtgärder som kan vidtas. Ett motargument från 
Gällivaregruppen var att det resonemanget förutsätter att man vet att man ger 
rätt insatser.  
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Arbetsgruppen i Gällivare presenterade slutligen tre olika typfall varav typfall I 
gällde patientgrupp med stroke vars hälsotillstånd hade liten svårighetsgrad, inga 
upplevda funktionsnedsättningar, ingen förändring i livskvalitet men med risk 
för återinsjuknande. Typfall II gällde patientgrupp med stroke som insjuknat i 
mindre infarkt och neglect vänster sida, svaghet i vänster arm och ben, som 
saknade kroppsuppfattning om vänster sida, inte kunde kissa, hade subluxerad 
axel, sväljningssvårigheter och otydligt tal. Det tredje typfallet gällde 
patientgrupp som insjuknat i stor infarkt med högersidig pares i arm och ben 
samt spasticitet, global afasi och kognitiva svårigheter. För typfall II och III 
befann sig patientgrupperna i rehabiliteringsfas.  
 
Arbetsgruppen har gjort en samlad bedömning av hälsostillstånd och 
svårighetsgrad hos respektive typfall och rangordnat åtgärder utifrån de effekter 
de bedöms ha på patientgruppens tillstånd. Arbetsgruppen har t ex delat in 
åtgärder som rör patientgruppens ätande i nio olika undergrupper. Som ett sista 
steg har arbetsgruppen ställt upp de tre typfallen jämsides och jämfört sina 
tidigare prioriteringar av åtgärder för att bedöma om rangordningarna verkar 
rimliga i förhållande till varandra. På det sättet blev det tydligt att samma åtgärd 
kan rangordnas olika och inte är aktuellt i vissa situationer beroende på 
patientgruppens hälsotillstånd. Arbetsgruppen gjorde också vissa justeringar i 
sina första rangordningar av åtgärder när de ställde patientgrupperna mot 
varandra. De fann att vissa åtgärder kunde ha flera syften. En tolkning av detta 
skulle kunna vara att de genom att utgå från patienternas behov och arbeta som 
ett tvärprofessionellt team med olika kunskaper och erfarenheter, tillsammans 
kan åstadkomma större effekt på patientens tillstånd än varje yrkesgrupp var för 
sig.  

 
När de försökte bedöma vad som var till mest nytta för patientgruppen kom de 
att diskutera ifall någon yrkesgrupp har företräde till patientens tid. 
Diskussionen tydliggjorde att det i det dagliga arbetet med individuella patienter 
är viktigt att göra en gemensam bedömning av patientens behov och utifrån den 
bedömningen prioritera åtgärder med mindre fokus på respektive yrkesgrupps 
insatser. De diskuterade också vad begreppet träning betyder för allmänheten 
och för sjukvårdspersonal. Det fanns erfarenhet av att patienter uppfattar att 
träning enbart ges av sjukgymnast och därför inte inser att alla aktiviteter som 
görs också av annan personal är inriktat på träning och återhämtning. Deltagarna 
i gruppen funderade också över vad begreppet ”tidig mobilisering” står för. 
Någon definition finns inte i de nationella riktlinjerna men begreppet finns 
nämnt i faktadokumentet (Socialstyrelsen 2006b).  
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5.1.5 Presentation av rangordningarna 
Nyttan med ett rangordningsdokument och hur det ska se ut för att fungera i 
daglig sjukvårdsverksamhet diskuterades livligt. Båda grupperna var överens om 
att framtagandet av respektive dokument lett till en ökad förståelse för varandras 
olika yrkeskunskaper, förbättrad teamsamverkan och större fokus på den 
individuella patientens behov.  
 
Ett exempel på hur de rangordnat och motiverat sina bedömningar gäller 
matsituationen. Patientgruppens hälsotillstånd beskrivs som följer; patient med 
stroke och neglect vänster sida, svag i vänster arm och ben, saknar 
kroppsuppfattning om vänster sida, har subluxerad axel, sväljningssvårigheter 
och otydligt tal. Det innebär att det finns risk för malnutrition, fallrisk, oförmåga 
att klä sig, gå och förflytta sig själv samt viss våghalsighet och bristande insikt i 
sin situation.  
 
Svårighetsgraden i tillståndet bedöms vara stor med risk för kvarstående 
funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och minskad självständighet. 
Matsituationen med nio olika möjliga åtgärder bedöms. Arbetsgruppen har med 
egna ord motiverat patientnytta, bedömt graden av evidens för patientnytta samt 
rangordnat och motiverat med egna ord.  
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Tabell 1. Gällivaregruppens rangordningstabell för åtgärder i matsituationen för 
patient med stroke 
 
Tillstånd Åtgärd 

(matsituationen) 
Patientnytta med 
motivering 

Evidens 
av 
pat.nytta 

Rangordning 
med motivering 

Stroke och 
neglect vä sida, 
sväljsvårigheter 

Anpassad kost Mycket stor; 
minskar risken att 
svälja fel och samla 
i munnen, kan öka 
självständighet och 
livskvalitet 

Nat. Riktl. 
s. 116; 
Omv. vid 
stroke s. 
38-39. 

1. Åtgärder som 
minskar risken för 
att patienten sätter 
i halsen och 
kvävs. 

 Olika 
sväljningsstrategier

Stor; Hjälp i 
matsituationen, 
muntlig eller 
guidning beroende 
på 
sväljningsbesvärens 
karaktär 

Nat. Riktl. 
s. 117; 
Omv. vid 
stroke s. 
39. 

1. Viktigt att finna 
en strategi som 
minskar 
aspirationsrisken.?

 Säkerställa bra 
sittställning 

Stor; Minskar 
aspirationsrisken. 

Nat. Riktl. 
s. 116; 

2. Minskad 
aspirationsrisk 
samt förbättrat 
ätande. 

 Guidning av 
förlamad arm 

Måttlig; Bra åtgärd 
för att öka 
medvetenheten om 
vä. Sida samt 
kropps- och 
rumsuppfattning. 

Omv. vid 
stroke s. 
38-39. 

4. Bra 
träningstillfälle. 
Stimulerar 
hand/arm som 
leder till ökad 
aktivitet och 
uppfattning om vä. 
arm/hand samt 
ökad orientering 
om var allt finns 
på matbordet.  

 Sitta med frisk sida 
mot vägg vid 
matbord 

Måttlig; Underlättar 
guidning, måste 
använda svag sida 
mer, ökad 
uppmärksamhet, 
bättre sittställning, 
social betydelse för 
gemenskap. Svårt 
veta om just denna 
åtgärd har effekt när 
det är i kombination 
med andra 
åtgärder. 

Vår 
erfarenhet, 
Ev. Nat. 
Riktl. 
S.116, 
träning av 
visuell 
avsökning. 

4. För att träna 
orientering mot 
den negligerade 
sidan. Bra 
sittställning 
underlättar 
ätande. 
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Tillstånd Åtgärd (forts. 

matsituation) 
Patientnytta med 
motivering 

Evidens 
av 
pat.nytta 

Rangordning med 
motivering 

Stroke med 
neglect vä 
sida, 
sväljnings- 
svårigheter 

Anpassad miljö Måttlig; Lugn miljö för 
koncentration, samma 
plats varje måltid, inte 
så många saker och 
kärl runt omkring som 
stör koncentrationen. 
Ökar förutsättningarna 
för självständighet och 
livskvalitet. 

Nat. Riktl. 
s.116 

4. Minskar 
patientgruppens 
stress. Viktigast i 
början av 
rehabiliteringstiden
. 

 Ställa 
reflekterande 
frågor 

Måttlig; 
Medvetandegöra för 
att hitta strategier som 
ökar 
självständigheten. 

 5. Kan bidra till att 
öka insikten. 

 Anpassade 
hjälpmedel 

Måttlig; T ex Pet 
emotkant på tallrik och 
mugg ökar 
självständighet och 
självförtroende. 

Nat. Riktl. 
s. 116; 
Omv. Vid 
stroke s. 
38-39 

5. Ätandet tar 
kortare tid med 
hjälpmedel. Kan 
öka självkänslan 

 Information/un
dervisning 

Liten; Information i 
allmänhet om 
matsituationen har 
liten effekt medan den 
ger mer under själva 
måltiden. 

Nat. Riktl. 
s. 117; 

10. Bristande insikt 
hos patientgruppen
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Exemplet gäller endast matsituationen för Typfall II. Det är lätt att inse att det 
kan bli en omfattande dokumentation om man väljer att vara detaljerad och 
fullständig i sin redovisning. Fler exempel ges i bilaga II. Mängden information 
visar på nödvändigheten att avgränsa prioriteringsarbetet till situationer som ger 
personalen ett verkligt stöd i sitt beslutsfattande. 
 
 
5.2 Deltagarnas uppfattning om prioriteringsarbetet 

 
Nedan redovisas resultatet av fokusgruppsintervjun. 
 
5.2.1 Är modellen användbar i ett tvärprofessionellt prioriteringsarbete i 
praxis? 
Båda grupperna uttrycker, i likhet med vissa andra som provat på ett 
systematiskt prioriteringsarbete, att det varit tidskrävande att förstå modellen 
och att det gått åt mycket tid och diskussioner om detta. Vilken detaljeringsgrad 
som kan fungera för hälsotillstånd i ett tvärprofessionellt prioriteringsarbete var 
en fråga som diskuterades och prövades. Den ena gruppen använde sig av i 
huvudsak två beskrivningar ur sin kliniska verksamhet med patientgrupper som 
var i rehabiliteringsfas och mycket komplicerade till sin karaktär. Den andra 
gruppen utgick också från den egna verksamheten med rehabilitering av 
patienter i akut strokevård och prioriteringsobjekt på en mer övergripande nivå. 
 
Deltagarna berättade att de tyckte att det var svårt att förstå modellens språk, och 
vad som omfattas av de olika begreppen. Det var förvånande för dem att 
tolkningen av begreppen var så olika bland personerna i gruppen. Därför tog det 
mycket tid att komma fram till en gemensam tolkningsram. Det uttrycktes som 
att det krävdes en process för var och en i teamet. Ändå hade några personer i 
den ena gruppen deltagit i ett tidigare projekt där man för patient med stroke 
prövat att använda prioriteringar inom omvårdnadsområdet och då fått tillfälle 
att tänka igenom begreppen. Arbetsgrupperna uttryckte att de nu tycker sig 
förstå modellen och dess delar men att de fortfarande är osäkra på om de gör en 
korrekt tolkning. Den ena gruppen menade att det klarnade en del efter 
utbildningsdagen. Eftersom intervjuerna genomfördes som fokusgrupp går det 
inte urskilja om det finns individuella skillnader mellan deltagarna.  

 
Även om det är mycket tidskrävande att komma fram till rätt nivå på 
prioriteringsobjekten och att bedöma hälsotillståndens svårighetsgrad samt nytta 
med åtgärderna så tycker deltagarna att modellen är användbar även i ett 
interdisciplinärt prioriteringsarbete. Den ansågs också bidra till andra positiva 
effekter som ett förbättrat samarbete och kompetensutnyttjande mellan 
yrkesgrupper samt till ökad kvalitet i patientvården 
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5.2.2 Ger modellen stöd i prioriteringsarbetets olika steg?  
Den första svårigheten som arbetsgrupperna upplevde var att beskriva ett typfall 
som alla var överens om och som var vanligt förkommande i deras respektive 
verksamhet. Patienterna har komplicerade hälsotillstånd som de menade inte 
kunde beskrivas kort. Det upplevdes svårt att komma fram till en gradering av 
hälsotillståndens svårighetsgrad och nyttan med insatserna eftersom man inte 
var van att diskutera grupper av patienter. Den ena arbetsgruppen diskuterade 
inledningsvis nyttan att arbeta efter en modell som de upplevde svårtolkad. Mot 
slutet av projekttiden kom de dock fram till att det hade varit svårt att tala om 
sina egna prioriteringar och att rangordna utan någon typ av modell att relatera 
till. Det fanns önskemål om en mer pedagogiskt utformad beskrivning av 
begreppen och stegen i den nationella modellen med exempel som lättare kunde 
översättas till deras praktiska verksamhet. Ingen av arbetsgrupperna skulle själva 
ha initierat ett prioriteringsarbete eller övervägt att använda den nationella 
modellen om de inte blivit tillfrågade om att delta i ett projekt.  
 
5.2.3 Ger modellen stöd i att använda kunskap från beprövad erfarenhet?  
Deltagarna uppfattade inte att själva modellen gav stöd för eller förklarade vad 
beprövad erfarenhet är. I modellen talas visserligen om att det är möjligt att 
använda deltagarnas egna erfarenheter vilket är vad de gjort till stor del men de 
funderade också över vad själva begreppet ”beprövad erfarenhet” egentligen står 
för. Bägge grupperna uppfattade att det var beprövad erfarenhet de använt sig av 
därför att deras åtgärder för det mesta saknades i de nationella riktlinjerna och 
ytterligare faktasökning inte gjorts inom ramen för projektet. Beprövad 
erfarenhet har också aktualiserats när resultatet av sammanställd forskning om 
en viss åtgärd inte visat effekt trots att teamets medlemmar använder metoden 
och har erfarenheter av att åtgärden är effektiv. Grupperna gjorde inga egna 
försök att definiera beprövad erfarenhet. 

 
5.2.4 Är ICF:s terminologi användbar i det tvärprofessionella 
prioriteringsarbetet? 
Frågan om ICF-terminologin är användbar i det tvärprofessionella 
prioriteringsarbetet kan inte besvaras inom ramen för detta projekt då ingen av 
arbetsgrupperna medvetet använt ICF:s terminologi. De menade att ICF var 
relativt okänd förutom för sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilket antagligen 
var skälet till att ICF inte aktualiserades i sammanhanget. 
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5.2.5 Bidrar rangordningslistan till att patienters olika behov av 
arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad bedöms?  
Frågan om vems åtgärder som har företräde vid ett teamarbete aktualiserades. 
Det som berättades om vid intervjuerna tyder på att hela gruppen fått större 
förståelse för varandras åtgärder genom att spegla sitt sätt att se på patienters 
behov med hjälp av denna öppna prioritering. Prioriteringen har framför allt lyft 
frågorna om patienters behov och svårighetsgrad kopplad till detta som grund 
för vilken insats som är mest angelägen för individuella patienter med stroke i 
olika faser. Båda arbetsgrupperna menar att arbetet i projektet lett till bättre 
samarbete omkring patienters behov och vilka insatser som gör störst nytta för 
patienten jämfört med att tidigare först och främst hävdat sin egen åtgärd. De 
insåg också att de med hjälp av prioriteringsarbetet kommit fram till att vissa 
åtgärder är lägre rangordnade än andra och därmed i första hand kan prioriteras 
bort när det inte finns tid eller resurser till allt som kan göras för patienten. 
Tidigare har man tänkt att alla insatser bör göras och har samma värde och inte 
haft någon uppfattning om vad som kan prioriteras bort. 

 
5.2.6 Bidrar utarbetande av rangordningslistan till ökat tvärprofessionellt 
samarbete? 
Arbetsgruppernas diskussioner tydliggjorde att alla i teamet arbetade utifrån att 
deras egna åtgärder var av störst betydelse för patienten vilket kan tolkas som att 
man arbetar multiprofessionellt istället för tvärprofessionellt. Diskussioner under 
projektet om hälsotillstånd och prioritering av åtgärder har lett till insikter om att 
patientens tid ska användas till det som gör störst nytta vilket de menade måste 
beslutas i det dagliga teamarbetet. Bägge arbetsgrupperna var överens om att 
utarbetandet av rangordningslistan ökat och framför allt förbättrat det 
tvärprofessionella samarbetet genom att förståelsen för varandras arbete och 
vilka insatser som de olika teammedlemmarna bidrar med i det dagliga arbetet 
har förbättrats. I projektet har man kunnat lyssna till varandra och diskutera och 
klargöra sina ställningstaganden på ett sätt som man hittills inte gjort i det 
dagliga arbetet. Båda grupperna planerar att förbättra sina stroke- eller 
teamronder så att fokus blir på respektive patients hälsotillstånd med bedömning 
av svårighetsgrad och åtgärd istället för som man hittills gjort prioriterat patient 
mot patient utan att ta med nyttan med de olika insatserna.  
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5.3. Arbetsgruppernas rangordning kontra rangordning i de 
nationella strokeriktlinjerna. 

 
En jämförelse gjordes av de rangordningar som arbetsgrupperna kom fram till 
med de rangordningar som finns i de Nationella strokeriktlinjerna 
(Socialstyrelsen 2006). Arbetsgrupperna har formulerat sina rangordningar på en 
större detaljeringsnivå jämfört med prioriteringarna i de nationella riktlinjerna  
(j fr tab.1). Dessutom utgår arbetsgruppernas prioriteringsobjekt från klinisk 
vardag och den typ av patienter som de vårdar medan de nationella riktlinjerna 
utgår från en mer övergripande nivå.  
I de nationella riktlinjerna formuleras hälsotillstånd på högre abstraktionsnivå 
och åtgärder är oftast mindre preciserade och vidare formulerat för omvårdnad 
och rehabilitering jämfört med de medicinska. Ett exempel från riktlinjerna som 
gäller omvårdnad och rehabilitering kan vara ”fallbenägenhet med åtgärd 
träning och övriga åtgärder i sjukhus och hemmiljö”. Ett annat exempel är 
”nedsatt ADL- förmåga med åtgärd bedömning och utprovning av hjälpmedel 
inklusive bostadsanpassning”. Ett medicinskt exempel kan vara ”intracerebral 
blödning med åtgärd kortisonbehandling”. Arbetsgrupperna har specificerat 
både hälsotillstånd och åtgärder utifrån sin kliniska verklighet vilket innebär att 
graden av detaljering är betydligt högre än i de nationella riktlinjerna.  
 
Att hälsotillstånden i riktlinjer inte är direkt jämförbara med gruppernas egna 
tillstånd kan också vara orsakat av att arbetsgrupperna arbetat tvärprofessionellt 
med åtgärder inom omvårdnad och rehabilitering vid stroke. Däremot har 
arbetsgrupperna använt de Nationella riktlinjerna för strokevård 2005 och 
Medicinskt och hälsoekonomiskt faktadokument (Socialstyrelsen 2006a och b) 
samt kunskapsammanställningen Omvårdnad vid stroke (Svensk 
sjuksköterskeförening 2005) för att söka vetenskapligt stöd för åtgärder som de 
valt.  

 
Det innebär att det behövs någon form av lokal anpassning av riktlinjerna för att 
de ska kunna överföras mer direkt i ett prioriteringsarbete i klinisk verksamhet.  
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6. REFLEKTION OCH TÄNKBAR UTVECKLING 
 

6.1 Utveckling av teamarbetet i ljuset av ökade krav på 
prioriteringar 
 
Av de Nationella riktlinjerna för strokesjukvård – beslutsstöd för prioriteringar 
2009 (preliminär version) framgår att vård på strokeenhet har avgörande 
betydelse för vårdens resultat. Det är inte någon enskild personalgrupps insatser 
som lyfts fram utan teamet som helhet d v s arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast, 
sjuksköterska och undersköterska med hjälp av kurator, logoped samt psykolog 
när det finns behov. Därför framstår det som oerhört betydelsefullt för 
kompetensutveckling och kvalitet i vården att yrkesgrupperna inte arbetar 
multiprofessionellt utan interdisciplinärt. När det gäller prioriteringsarbete så 
innebär det att tvärprofessionellt komma överens om hälsotillstånd, 
svårighetsgrad, nyttan av åtgärder och slutligen komma fram till en rangordning. 
Arbetsgrupperna i detta projekt fann att kunskapen om respektive yrkesgrupps 
insatser och kompetens ökade markant under projektets gång. De lyssnade mer 
på varandra i det dagliga arbetet och gjorde gemensamma bedömningar av 
patienternas hälsotillstånd. Det innebar också att de gemensamt i 
överenskommelse med patienten valde vilka åtgärder som de bedömde var till 
mest nytta för patienten. Båda arbetsgrupperna tyckte att det utvecklade 
samarbetet var ett av projektets viktigaste resultat. Detta kan vara ett resultat av 
mer öppna prioriteringsdiskussioner. 
 
Sandberg (2006) beskriver vad som kännetecknar ett team: Det utgörs av ett 
begränsat antal individer med tät kommunikation, ett gemensamt ansvar för den 
verksamhet som bedrivs och att de är relativt oberoende gentemot omvärlden. 
Teamet ska uppnå ett visst resultat och sträva mot vissa mål. Förutsättningarna 
för att lyckas varierar med de ideologier och arbetsmetoder som är rådande. 
Individerna i teamet har en speciell kompetens. När de får samverka under 
gynnsamma förhållanden uppstår en synergieffekt. Med det menas att helheten 
blir större än delarna; teamets totala kompetens kommer att överstiga summan 
av individernas enskilda kompetens. Faktorer som krävs för detta är kunskap, 
organisation, kultur och tekniska stödsystem (Sandberg 2006). Utifrån detta 
resonemang kan ett arbetsteam ge optimal omvårdnad och rehabilitering endast 
om dessa faktorer existerar och vårdarna tillåts samverka under gynnsamma 
omständigheter. 

 
Att kunskaper och träning i teamarbete anses viktigt för kvaliteten i vården 
framgår av att Institute of Medicine och QSEN (Quality and Saftey Education 
for Nurses) i USA lyft fram kompetens i teamarbete som en av 
kärnkompetenserna (Cronenwett m fl 2007).  
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Institute of Medicine och QSEN har tillsammans med övriga 
yrkesorganisationer i amerikansk sjukvård identifierat nödvändiga 
kärnkompetenser för dem som utbildas till medarbetare i morgondagens 
sjukvård. Dessa kärnkompetenser omfattar kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt inom följande sex områden: patientcentrerad vård, samverkan i 
team med andra yrkesgrupper, evidensbaserat arbete, förbättringsarbete och 
kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och informatikanvändning. 
Kärnkompetenserna innebär att alla utbildningsprogram för vården fokuserar på 
vårdtagarens situation i team och över disciplingränser. Ett sådant gemensamt 
utbildningsprogram skulle sannolikt underlätta ett tvärprofessionellt 
prioriteringsarbete. 

 
 

6.2 Prioritering av omvårdnad och rehabilitering 
 

Frågan är om alla insatser i en verksamhet ska eller kan prioriteras på ett 
transparent sätt? Till exempel Malmsten (1999) menar att basal omvårdnad 
handlar om att kroppsligt funktionsnedsatta personer behöver hjälp av andras 
händer för att sköta sin personliga hygien och sitt dagliga liv. Denna situation 
som är vanligt förekommande för personer som insjuknat i stroke, är i palliativ 
vård eller vårdas inom kommunal hälso- och sjukvård. Basal omvårdnad handlar 
om att bistå med funktioner som friska personer utför varje dag utan att 
reflektera över det. Att kunna gå, stå och resa sig, äta, sköta sina toalettbehov 
och sin personliga hygien är grundläggande för alla människor. Det är först när 
vi förlorar förmågan som vi inser hur viktig den är. Man kan aldrig bortprioritera 
insatser som ska tillgodose grundläggande mänskliga behov utan de ska alltid 
prioriteras högst. Frågan är om detta måste anges på ett explicit sätt? Däremot så 
finns det många olika åtgärder som kan vidtas till följd av funktionsnedsättning 
och som sinsemellan kan prioriteras olika, där vissa har god effekt – andra 
sämre.  
 
När det gäller insatser för vård- och rehabilitering, d v s att förbättra funktion, 
aktivitet och delaktighet i det dagliga livet, så måste en prioritering ske utifrån 
hälsotillståndets svårighetsgrad och effekt av åtgärd. Eftersom varje patient ska 
ha en individuell omvårdnads- och rehabiliteringsplan (Socialstyrelsen 2006a) 
kan teamet tillsammans lägga upp en plan för dessa insatser. I den formuleras 
delmål för den individuelle patientens träning, delmål som är mät- och 
utvärderingsbara (Nyman m fl 2005). En förutsättning för gott resultat är  
att patienter och närstående är delaktiga och får uttala sin syn på prioriteringarna 
i planen. 
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6.3. Erfarenheter av att använda den nationella modellen 
 

Det har inte framkommit skäl till att föreslå förändringar av den nationella 
modellen på något avgörande sätt för att göra den mer användbar inom 
omvårdnad och rehabilitering. Däremot efterlyser vi en typ av ”handbok” med 
tydligare exempel så att det går snabbare att förstå hur modellen bör användas i 
praktiken. Ansvaret för framtagning av den föreslagna handboken bör ligga på 
de professionella grupper som har intresse och specialkunskap inom dessa 
områden. De erfarenheter vi gjort av försöket att använda den nationella 
modellen tvärprofessionellt inom omvårdnad och rehabilitering presenteras 
nedan. 
 
 
6.4. Gemensam värdegrund  

 
En gemensam värdegrund är utgångspunkten för alla typer av prioriteringar 
inom hälso-och sjukvård. Med detta menas de etiska principer som finns 
redovisade i prioriteringsutredningen d v s människovärdes-, behovs- och 
solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprincipen. Trots att det framgår av det 
material som grupperna haft till sitt förfogande så har arbetsgrupperna inte 
medvetet använt den etiska plattformen som grund i sina diskussioner och inte 
heller uppfattat kopplingen mellan de etiska principerna och modellens begrepp.  
 
Deltagarna i den ena arbetsgruppen menar att behovs- och solidaritetsprincipen 
stämmer väl in på hur de tänkt. De hävdar att deras dagliga arbete genomsyras 
av ett etiskt tänkande. Den andra arbetsgruppen tycker också att de haft ett etiskt 
tänkande genom projektarbetet men att de inte medvetet använt terminologin. 
Samtidigt tror de i efterhand att det varit bra om de använt den etiska 
plattformen mer medvetet under arbetets gång. Detta bekräftar möjligen 
slutsatsen i PrioriteringsCentrums kartläggning (2007) att riksdagens beslut om 
prioriteringar och den etiska plattformen är relativt okänt bland 
sjukvårdspersonal. Kunskap om den etiska plattformen är nödvändig för att 
kunna arbeta med öppna prioriteringar på ett legitimt sätt. Därför är det 
nödvändigt att hälso- och sjukvårdspersonalen utbildas i den etiska plattformen 
och ständigt har en levande diskussion om etiska värderingar och använder den 
nationella modellen som bidrar till detta. 

 
 

6.5. Prioriteringsobjekt 
 

Prioriteringsobjektets utformning i modellen med både hälsotillstånd och åtgärd 
ger ett sätt att tänka som är grundläggande när det gäller att ta reda på 
tvärprofessionella åtgärder som ger störst patientnytta.  
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Det är ovanligt att diskutera patientnytta av åtgärder i den kliniska vardagen 
varför det är viktigt att i större utsträckning genomföra tvärprofessionella 
genomgångar och bli överens om bedömningarna. En tvärprofessionell 
bedömning av hälsotillstånds svårighetsgrad samt gradering av patientnytta av 
teamets möjliga åtgärder för en viss grupp av patienter blir en bra 
prioriteringsgrund. I det dagliga arbetet väljs de åtgärder som bedöms göra mest 
nytta för den individuelle patienten inom den tid som patienten har, d v s orkar 
med fysiskt och psykiskt.  
 
I Carlsson och medarbetare (2007) diskuteras att prioriteringsobjektets 
detaljeringsgrad beror på sammanhanget. En utgångspunkt är att fokusera på 
typfall som innefattar vanliga patienter d v s vård som representerar stor volym. 
Ett interdisciplinärt arbetande team i klinisk praxis kan behöva ha en gemensam 
fyllig beskrivning av den specifika patientgruppens hälsotillstånd som grund för 
sitt prioriteringsarbete. I annat fall finns det risk för att prioriteringsobjekten 
utformas så att fokus istället blir multiprofessionellt vilket riskerar att 
fragmentisera och därmed minska den gemensamma bedömningen av 
patientgruppens behov. Presentationen av prioriteringarna i de Nationella 
riktlinjerna för stroke är svåröverskådliga eftersom de delar upp patientgruppen 
med stroke i många undergrupper. När det gäller omvårdnad och rehabilitering 
på verksamhetsnivå där strokevården dessutom kan vara indelad i olika faser 
som akutvård, rehabilitering, vård vid särskilt boende är det antagligen 
nödvändigt att utgå från andra typer av patientbeskrivningar än diagnosen stroke 
som blir för övergripande. 

 
Det visade sig i detta projekt att det är svårt att beskriva en patientgrupp som 
hela teamet tolkade på samma sätt. Det skulle underlätta om det funnits exempel 
eller beskrivningar på typfall som innehåller omvårdnad och rehabilitering vid 
stroke som arbetsgrupperna kunde ha utgått ifrån. Hälsotillstånden är oftast 
komplicerade och innehåller många olika delar särskilt inom rehabiliteringsfasen 
Arbetsgrupperna har bedömt den sammantagna bilden när de bedömt 
patientgruppens hälsotillstånd. Nyttan av respektive åtgärd har också värderats 
med hänsyn till det sammantagna hälsotillståndet. Hälsotillstånden och 
åtgärderna kan bli många och som dokument för användning i praxis kan det bli 
svåröverskådligt utan avgränsningar. Prioriteringsobjekten måste vara mycket 
välbeskrivna så att alla som berörs tolkar dem på samma sätt. Det skulle 
möjligen underlätta tolkningen av den Nationella modellen för öppna vertikala 
prioriteringar om exempel på prioriteringsobjekt kunde beskrivas på ett mer 
pedagogiskt sätt. Förhoppningsvis kan dessa två arbetsgruppers erfarenheter och 
formuleringar bidra till ökad kunskap om hur prioriteringsobjekt kan beskrivas  
(j fr tabell 1, bil 2).  
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6.6. Insamling och värdering av fakta 
 

De fakta som ska samlas in och värderas vid prioriteringsarbete på nationell nivå 
ska bygga på granskning av vetenskaplig litteratur och konsensusdiskussioner. 
Hälsoekonomisk evidens är oftast inte möjligt att bedöma eftersom den typen av 
vetenskapliga studier är få inom omvårdnad och rehabilitering. Nationella 
riktlinjer tas fram genom noggranna evidensprövningar av olika 
forskningsstudier. Insatser inom omvårdnad och rehabilitering förekommer i 
liten utsträckning i dessa riktlinjer. Det innebär att t ex strokeriktlinjerna endast 
erbjuder ett begränsat underlag i ett prioriteringsarbete på verksamhetsnivå inom 
omvårdnad och rehabilitering. Det är därför viktigt att utveckla kompletterande 
processer för prioriteringar och beslutsstöd. Framtagning och värdering av ett 
fullständigt vetenskapligt underlag kan inte alltid vara ett krav i lokala 
prioriteringsarbeten. I realiteten kommer antagligen nationella riktlinjer och 
redan gjorda systematiska litteraturstudier utgöra basen för bedömning av 
patientnytta. När dessa är otillräckliga kompletteras de med personalens samlade 
kompetens och bedömning.  
 
Båda arbetsgrupperna har använt mycket stor, stor, måttlig och liten som 
gradering av hälsotillstånd och patientnytta. Evidens för patientnytta har i vissa 
fall hämtats ur Nationella riktlinjer för stroke eller ur 
kunskapssammanställningar. 1 När det inte funnits vetenskapliga bevis har deras 
egen erfarenhet använts vilket är rimligt eftersom en formell värdering ska 
fungera som stöd till en beslutsgrupp och inte ta över gruppens 
ställningstagande. Det är dock viktigt att det framgår hur fakta tagits fram och 
använts som grund för prioriteringarna. Denna erfarenhet visar att nationella 
riktlinjer behöver utvecklas. 
 
Yrkesföreningarna bidrar redan på olika sätt med kunskapsspridning till 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Ett stöd för det lokala 
prioriteringsarbetet är kunskapssammanställningar av forskningsresultat som 
underlättar faktainsamlingen i samband med prioriteringsarbete. Svensk 
sjuksköterskeförening har t e x nyligen tagit fram ett kunskapsunderlag för att 
identifiera personer med risk för fall och fallskador (www.swenurse.se). 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har sedan något år tillbaka återkommande 
artiklar i tidskriften Arbetsterapeuten om Forskning i praxis. Syftet är att 
yrkesverksamma arbetsterapeuter lättare ska få tillgång till forskningsresultat för 
att omsätta dem i praxis (www.fsa.akademikerhuset.se). Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund gör liknande satsning under rubriken Forskning 
pågår (www. sjukgymnastforbundet.se).  
                                           
1 I studiematerialet Samtal om prioriteringar (FSA, LSR, 2008, s 31) beskrivs hur hälsoekonomisk beräkning 
görs. 
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Även Vårdfacket presenterar forskare och forskningsresultat som kommenteras 
av annan forskare inom området (www.vardfacket.se). Organisationernas 
satsningar på kunskapsspridning kommer säkert att ökas under kommande år. 
 
Det finns också behov av att klargöra vad som menas med beprövad erfarenhet. 
I ett studiematerial från FSA och LSR (2008) skrivs att metoder som kan anses 
vara beprövade är de som ingår som del i arbetsterapeuters och sjukgymnasters 
grundutbildning och/eller metoder som är erkända av professionerna. Ett annat 
begrepp som är närbesläktat med beprövad erfarenhet är erfarenhetsbaserad 
kunskap som endast kan skaffas genom deltagande och handling samt reflektion 
(SSF 2006). Erfarenhetsbaserad kunskap byggs upp genom att man varit 
delaktig i och sett många situationer som kombineras med personlig mognad, 
teoretisk kunskap och förhållningssätt. Erfarenhetskunskapen är oftast inte 
granskad. Först när den blir synliggjord genom reflektion och samtal i en dialog 
med andra, kan den också granskas och utvecklas.  
 
Erfarenheter från projektet är att det går åt mycket tid till att tolka och förstå hur 
den nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar kan användas inom 
omvårdnad och rehabilitering vid stroke. Termerna i modellen är abstrakta vilket 
gör den svår att använda i sjukgymnastisk-, arbetsterapeutisk- och 
omvårdnadsverksamhet utan att termerna i viss mån modifieras. 
Arbetsgrupperna i projektet använde inte ICF termer (WHO 2001) varför det 
inte går att uttala sig om huruvida förståelse och användning skulle underlättas 
om fler ICF termer skulle ingå i modellen. Den frågan bör studeras ytterligare.  
 
Ahlström och medarbetare (2008) beskriver ett försök där två 
rehabiliteringsenheter i Kalmar län prövat den nationella modellen för 
prioriteringar. De har använt ICF (WHO 2001) och särskilt arbetat med att 
tydliggöra vad graderingen av mycket stor, stor etc. står för vid bedömning av 
svårighetsgrad och patientnytta. Förhoppningsvis kan deras struktur prövas av 
andra (vilket inte skett inom ramen för detta projekt) och eventuellt integreras i 
modellen och därmed underlätta användningen. 
 
Ett annat sätt att gradera hälsotillstånd kan vara att använda den beskrivning av 
beroendegrad som används i Nordic Assesment Score (NASS) 
(www.nordclass.uu.se). NASS är en manual som är utvecklad för att underlätta 
gruppering av rehabiliteringsvård. Den utgår från grad av oberoende/beroende i 
olika aktiviteter och situationer. NASS-instrumentet är baserat på ICF (WHO 
2001) och kan användas för bedömning av hälsorelaterat funktionstillstånd. 
Gradering av beroende görs i fyra nivåer: totalt beroende, omfattande beroende, 
delvis beroende och modifierad självständighet.  
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Totalt beroende skulle kunna vara jämförbart med mycket stort svårighetsgrad, 
omfattande beroende med stor svårighetsgrad, delvis beroende med måttlig och 
modifierad självständighet med liten svårighetsgrad. Innehållet i varje aktivitet 
beskrivs tydligt i instrumentet och vad som ingår i respektive beroendegrad. Ett 
exempel på arbetsblad skulle kunna se ut som i Fig. 3. 

 
Hälsotillstånd 
Åtgärd 
(prioriteringsobjekt) 

Tillståndets 
svårighetsgrad

Effekt av åtgärd Evidens för 
effekt 

Stroke med stort 
beroende vid gång  
 
Gångträning   
 

Måttlig risk 
förtida död  
 
Stor risk per-
manent skada  
 
Stor påverkan 
av livskvalitet 
 
 

Minskad 
funktionsnedsättning  
 
 
 
 
 
Ökad livskvalitet  

Evidensstyrka 
2  
 

Stroke med mycket 
stort beroende vid 
övre toalett 
 
ADL träning  

Stor risk per-
manent 
beroende 
 
Stor påverkan 
av livskvalitet 
 

Ökad delaktighet 
 
 
 
 
Ökad livskvalitet   

Gott 
vetenskapligt 
underlag 

Stroke med måttligt 
beroende vid ätande 
 
Träning av 
sväljfunktion 

Risk för 
permanent 
beroende 
 
Stor påverkan 
av livskvalitet 

Minskad 
funktionsnedsättning 
 
Ökad delaktighet 
Ökad livskvalitet  

Gott 
vetenskapligt 
underlag. 

  

Figur 3. Arbetsblad för bedömning av hälsotillstånd och svårighetsgrad. Modifierat 
efter Nordic Assesment Score. Manual 2009. 
 

 
6.7 Rangordning 

 
Det fjärde steget i modellen innebär en sammanvägning av fakta och 
rangordning. Modellen föreskriver 10 rangordningsnivåer vilket verkar rimligt 
för att det ska bli en spridning av de objekt som ska rangordnas. De båda 
arbetsgrupperna har i liten grad använt rangordning 8-10 vilket antyder att de 
bedömt att de flesta åtgärderna ger stor patientnytta för respektive hälsotillstånd 
och därför har rangordnats relativt högt. Det kan också bero på att åtgärderna i 
någon mån berör den grundläggande omvårdnaden som oftast rangordnas högt. 
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Kostnadseffektivitet har inte värderats. Ytterligare tolkningar kan vara att de 
åtgärder som görs bedöms vara de rätta eller att bristen på vetenskapligt 
underlag gör att åtgärder med liten effekt inte kan sorteras ut.  

 
6.8 Presentation av rangordningarna 

 
Hur rangordningslistorna ska presenteras för att bli någorlunda överskådliga har 
diskuterats många gånger i arbetsgrupperna. Om de ska användas i dagligt 
arbete måste de vara lätta att läsa och förstå. I rapporten från Kalmar län 
(Ahlström m fl 2008) framgår att även projektgruppen i detta arbete har haft 
svårigheter med att utforma en överskådlig dokumentation.  
 
Ahlström och medarbetare (2008) föreslår att behandlingsriktlinjer kopplas ihop 
med prioriteringsdokumentet. Deras faktainsamling var grundlig med 
genomgång av vetenskapliga artiklar vars resultat sammanställdes och 
bedömdes tillsammans med den kliniska erfarenhet som underlag i 
prioriteringsdokumentet. Behandlingsriktlinjer bygger på vetenskaplig 
faktabakgrund med nationella riktlinjer/kliniska riktlinjer/state of the art. De 
innehåller utredning, diagnostik, behandling och uppföljning med mätetal. Även 
multidisciplinär samverkan, vårdkedja och rangordning ingår. 
Behandlingsriktlinjer görs för en viss diagnos och inom arbetsterapi eller 
sjukgymnastik. Behandlingsriktlinjerna är således inte interdisciplinära. 
 
Styrgruppens erfarenheter från projektet har väckt idén om standardvårdplaner 
som kan utvecklas tvärprofessionellt för omvårdnad och rehabilitering utifrån 
prioriteringsdokumentet. En standardvårdplan ska baseras på en uppdaterad 
evidensbaserad kunskapsöversikt som ska innehålla en aktuell sammanställning 
av vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet för aktuell diagnos, 
problemområde, undersökning eller behandling (Socialstyrelsen 2006c). Det 
innebär att det är viktigt att standardvårdplaner tas fram av personer med god 
kompetens.  Standardvårdplaner (Edlund & Forsberg 2003) utgår från 
normalfallet inom en viss patientgrupp och ska ses som ett verktyg som ökar 
patientsäkerheten, underlättar för vårdpersonalen och frigör resurser för 
patientnära arbete. Vi bedömer att det är oerhört betydelsefullt för det praktiska 
teamarbetet och kvaliteten i vården att utvecklingsprocessen sker 
tvärprofessionellt. 

 
Att bygga omvårdnad och rehabilitering av personer som insjuknat i stroke på 
kunskapsbaserade öppna prioriteringar av hälsotillstånd och åtgärder är ett bra 
sätt att evidensbasera vården. Det finns en risk att patienters och närståendes 
upplevelser av sin situation inte uppmärksammas tillräckligt eftersom den 
nationella modellen inte lyfter fram upplevelser annat än som livskvalitet.  
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I den individuella patientsituationen måste stor hänsyn tas till patientens egna 
erfarenheter, upplevelser och förväntningar när det gäller åtgärderna i 
omvårdnads- och rehabiliteringsplanen (j fr Willman m fl 2006) vilket skulle 
kunna förtydligas i Nationella riktlinjer. 
 
Forskning visar att patienters och närståendes delaktighet i bedömning och 
beslut är bristfällig. Individernas egna mål med rehabilitering lämnas ofta åt 
sidan liksom deras trötthet och rädsla för att få en ny stroke (Benz 2001). 
Efraimsson (2005) beskrev hur äldre kvinnors möte med sjukhusvården 
gestaltade sig vid det samordnade vårdplaneringsmötet. Trots god utbildning och 
ett starkt familjestöd upplevdes maktlöshet under vårdplaneringssamtalet. Det 
genomfördes så att det både till omfattning, innehåll och samtalsform 
dominerades av de professionella vårdarna.  
 
Personer med stroke är både äldre och yngre, kvinnor och män och har olika 
kulturell bakgrund. Efter djupintervjuer med män och kvinnor i åldern 37-54 år 
formulerade Röding (2009) hypotesen att yngre personer med stroke är 
frustrerade och känner sig osynliga och utanför. Rehabiliteringen för de yngre 
uppfattades inte som tillräcklig på grund av att den inte i tillräckligt hög 
utsträckning utgick från de speciella behov som yngre personer med stroke har. 
 
Prioriteringarna får inte leda till åtgärder på gruppnivå som till varje pris ska 
genomföras utan anpassning till individens preferenser. Därför måste varje 
patient vara delaktig i utformningen av sin individuella vård- eller 
rehabiliteringsplan som bör byggas med vägledning av tvärprofessionellt 
framtagna rangordningslistor. 
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7. SLUTSATSER 
 

Det är angeläget att Vårdförbundet, FSA, LSR och SSF fortsättningsvis stödjer 
arbetet med öppna prioriteringar inom omvårdnad och rehabilitering eftersom 
erfarenheterna från projektet talar för att prioriteringsdiskussionen bidrar till 
ökat fokus på patienters behov och nytta med olika åtgärder samt förbättrar det 
tvärprofessionella samarbetet.  
 
Den nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar bedöms användbar 
även i det tvärprofessionella prioriteringsarbetet. Erfarenheterna av projektet 
visade att det tog lång tid att förstå hur modellen bör tillämpas inom den egna 
verksamheten. Å andra sidan så finns det inget annat beprövat alternativ än att 
använda den nationella modellen och på det sättet bidra till att den utvecklas och 
också kan presenteras mer pedagogiskt.  
 
Prioriteringsarbete bör ske på verksamhetsledningsnivå med alla yrkesgrupper 
involverade. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor kan själva ta 
initiativ till att tillsammans arbeta med öppna prioriteringar inom omvårdnad 
och rehabilitering.  
 
Det behöver utbildas personer inom landsting och kommuner som kan fungera 
som stöd i prioriteringsarbeten. Dessutom måste det finnas en särskild ledare 
inom olika professionella grupper som har högt förtroende i den egna gruppen 
och samtidigt är förtrogen med den nationella modellen för öppna vertikala 
prioriteringar. Syftet med prioriteringsarbetet måste vara klart formulerat och 
alla yrkesgrupper ska delta i arbetet. Legitimiteten för prioriteringsarbetet blir då 
större och tidsåtgången bör bli mindre.  
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      Bilaga 2 
 
 
Några exempel på hur de rangordnat och motiverat sina bedömningar gäller 
fallförebyggande åtgärder (Tabell 2), förflyttningsträning (Tabell 3) och 
information och undervisning om stroke (Tabell 4). Patientgruppens 
hälsotillstånd beskrivs som följer; patient med stroke och neglect vänster 
sida, svag i vänster arm och ben, saknar kroppsuppfattning om vänster sida, 
har subluxerad axel, sväljningssvårigheter och otydligt tal. Det innebär att det 
finns fallrisk, oförmåga att klä sig, gå och förflytta sig själv samt viss 
våghalsighet och bristande insikt i sin situation.  
 
Svårighetsgraden i tillståndet bedöms vara stor med risk för kvarstående 
funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och minskad självständighet. 
Matsituationen med nio olika möjliga åtgärder bedöms. Arbetsgruppen har 
med egna ord motiverat patientnytta, bedömt evidens samt rangordnat och 
motiverat med egna ord.  
 
 



 

 

Tabell 2. Gällivaregruppens rangordningstabell för fallförebyggande åtgärder för 
patient med stroke. 

 
Tillstånd Åtgärd 

(fallförebygg
ande) 

Patientnytta med 
motivering 

Evidens 
av 
pat.nytta 

Rangordning med 
motivering 

Stroke och 
neglect vä sida, 
sväljningssvårig-
heter …. 

Träna säker 
förflyttning 

Mycket stor; 
hjälp att hitta 
lämplig strategi 
för att göra 
förflyttningen 
säker. 

Nat. Riktl. 
s. 120; 
 

4. Tidskrävande, 
ingen garanti för att 
fallrisken minskar. 
Kan t o m öka om 
pat. blir mer 
motoriskt kapabel 
men saknar insikt. 

 Balansträning Stor; Ökar 
förutsättningarna 
för att kunna 
korrigera 
snedsteg, får 
bättre kropps-
uppfattning. Risk 
för fall minskar. 
Kan pröva 
gränser. 

Nat. Riktl. 
s. 120; 
Egen 
erfarenhet. 

4. Inte säkert att 
denna patientgrupp 
tillgodogör sig 
träningen. Tror att 
den är viktig eftersom 
den ingår i andra 
moment som 
förflyttning. 

 Muntlig 
information, 
undervisning 

Liten; Kan inte 
tillgodogöra sig 
muntlig 
information p g a 
bristande insikt. 

Nat. Riktl. 
s. 120; 
Egen 
erfarenhet 

9. Liten patientnytta. 
Krävs upprepad 
information. Osäker 
effekt. 

 



 

 

Tabell 3. Gällivaregruppens rangordningstabell för förflyttningsträning för patient med 
stroke. 
 
Tillstånd Åtgärd 

(förflyttnings-
träning) 

Patientnytta med 
motivering 

Evidens 
av 
pat.nytta 

Rangordning 
med motivering 

Stroke och 
neglect vä 
sida, 
sväljnings-
svårigheter … 

Stå i ståfälla Stor; Kommer upp 
och får belasta och 
sträcka kroppen. 
Motivationshöjande 
och psykologiskt 
viktigt. Kontraktur 
profylax. 

I Nat. Riktl. 
skrivs att 
träning av 
dagliga 
livets 
aktiviteter 
och 
uppgifts-
specifik 
träning är 
effektiv, 
men någon 
speciell 
metod är 
inte bättre 
än någon 
annan. 
 

4. Att kunna stå 
och belasta 
kroppen är bra. 
Kräver små 
resurser. 

 Ståträning 
med levande 
stöd 

Stor; Stå med 
levande stöd bättre 
än ståfälla om 
balans finns, bättre 
träning av knä och 
höftkontroll. Större 
flexibilitet och 
svårighetsgrad 
jämfört med 
ståfälla. 

Nat. Riktl. 
som ovan 

4. Större 
patientnytta men 
dyrare insats om 
man står lika 
länge som i 
ståfälla. Mer aktivt 
stående. 

 Stå/gå vid 
olika 
aktiviteter med 
levande stöd 

Stor; Ger ökad 
aktivitetsförmåga, 
större flexibilitet och 
svårighetsgrad. 
Motivationshöjande 
ökar självkänslan. 

Nat. Riktl. 
som ovan 

3. Så 
självständigt som 
möjligt utföra 
dagliga aktiviteter 
på ett säkert sätt. 

 Balans-, 
koordinations 
och 
styrketräning 

Stor; 
Grundläggande för 
att kunna stå. 

Nat. Riktl. 
som ovan 

4. Dessa moment 
är viktiga 
förutsättningar vid 
förflyttning. 
Däremot kan det 
vara svårt att 
utvärdera vad 
som ger störst 
effekt. 

 



 

 

Tabell 4. Gällivaregruppens rangordningstabell för undervisning om strokesjukdomen 
för patient med stroke. 
 
Tillstånd Åtgärd 

(undervis-
ning om 
strokesjd) 

Patientnytta med 
motivering 

Evidens av 
pat.nytta 

Rangordning 
med motivering 

Stroke och 
neglect vä 
sida, 
sväljnings-
svårigheter …. 

Utifrån pats 
frågor och 
funderingar 

Stor; Svarar på 
det pat. undrar 
över just nu. 
Utifrån frågorna 
bedöms vad pat. 
uppfattat av sin 
situation. Dialog 
ger bekräftelse till 
pat och bidrar till 
ökad självkänsla. 

I Nat. Riktl. 
och  
Omv. vid 
stroke ges 
belägg för 
informatione
ns 
betydelse. 
Val av 
pedagogisk 
metod och 
upplägg är 
vår egen 
erfarenhet. 

3. Det är viktigt att 
patienten blir sedd 
och lyssnad till. 

 Genomgång 
av 
informationsm
aterial om 
stroke 

Liten; På grund 
av bristande insikt 
om problemen. 
Återkommande 
genomgångarkräv
s. Checklista för 
att inte glömma 
viktig information, 

Som ovan 9. Liten effekt om 
pat. har bristande 
insikt i sin 
problematik. 

 Information till 
närstående 

Stor; Nytta för 
pat. om 
närstående får 
information och 
undervisning.. 
Viktigt att 
närstående 
förstår pat:s 
situation för att 
kunna ge rätt 
stöd. Närstående 
blir mer delaktiga 
i pat:s 
rehabilitering. 

Nat. Riktl. s. 
145-146; 
Omv. vid 
stroke s.50. 

3. Viktigt att göra 
anhöriga 
delaktiga. Billig 
åtgärd. 
Gruppverksamhet 
når flera anhöriga 
med samma 
personalkostnad. 
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