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FÖRORD 
 
Under de senaste fem åren har jag i mitt arbete vid PrioriteringsCentrum fått 
uppleva ett sådant accelererande intresse för prioriteringsfrågor och vilja till 
metodutveckling inom arbetsterapi och sjukgymnastik som på många sätt skulle 
jag vilja påstå saknar motstycke inom svensk hälso- och sjukvård idag. Från att 
vara i det närmaste en icke-fråga står viljan till systematiskt prioriteringsarbete 
högt både på verksamheternas agenda och hos de förbund som organiserar dessa 
yrkesgrupper. I denna rapport får ni ta del av det första systematiska försöket 
inom rehabilitering i Sverige att tillämpa den nationella modellen för 
prioriteringar i klinisk vardag. Jag har, med uppdrag att vara ett metodstöd, haft 
förmånen att på nära håll få följa detta arbete liksom jag tidigare följt 
modellprojektet i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) samt framtagande av den nationella 
modellen. Sammantaget ger detta mig anledning att fundera över var vi står idag 
när det gäller tillämpning av modellen. 
 
Det är uppenbart att det sätt att tänka som finns i modellen inte faller självklart 
på plats. Ändå menar de som prövat, som t ex nu projektgruppen i Kalmar län 
att den är helt självklar och rimlig. Vari ligger då svårigheten? En förklaring tror 
jag handlar om hur själva begreppet prioriteringar används. Fortfarande har det 
en negativ klang, förväxlas lätt med ransoneringar och därmed finns hos flera ett 
inbyggt motstånd mot att överhuvudtaget arbeta med frågan. Den första 
utmaningen att ta sig an är därför att lyckas förmedla bilden av 
prioriteringsarbete som ett sätt att uppnå en så rättvis vård som möjligt i 
bemärkelsen att riksdagens etiska plattform verkligen tillämpas. Att sedan göra 
prioriteringar öppet kommer alltid att vara svårt, oavsett vilken modell vi väljer. 
 
Ett annat problem verkar handla om behovsbegreppet. För många är stora behov 
synonymt med hur ”sjuk” man är. Mitt intryck är att många som arbetar i vården 
är vana att tänka endimensionellt när det gäller prioriteringar; antingen 
prioriterar man efter tillstånds olika svårighetsgrad eller prioriterar man efter hur 
angelägna olika åtgärder är. Att kombinera dessa båda aspekter i enlighet med 
riksdagens riktlinjer måste medvetandegöras och ges tid att sätta sig. 
 
I och med det projekt som här presenteras har flera viktiga steg tagits för att göra 
den nationella modellen ännu mer konkret och tillämpbar. Det finns nu t ex ett 
lovande initiativ att försöka definiera olika svårighetsgrader och olika grader av 
patientnytta, ett försök som också inrymmer ambitionen att använda sig av ICF:s 
begrepp. Även riskbedömningen, som också var ett område som i 
modellprojektet pekades ut som viktigt att utveckla, har här bearbetats.  



 

 

Liknande försök har gjorts t ex inom hjälpmedelsverksamheten i Västerbottens 
läns landsting 
(http://Websrv1.vll.se/Ramverk.nsf/Hjalpmedelshandbok?OpenFrameSet). Jag 
ser med spänning fram mot att andra verksamheter prövar och utvärderar dessa 
olika instrument och på så sätt bidrar till den fortsatta utvecklingen på området. 
  
I detta projekt har med rätta lagts mycket energi på att underlätta 
dokumentationen av prioriteringar bl a genom att integrera dessa med 
behandlingsriktlinjer. Arbete med behandlingsriktlinjer kan ibland uppfattas som 
artskillt från prioriteringsarbete trots att det i båda fallen handlar om att välja ut 
de insatser som ger den största nyttan vid olika tillstånd. Att förmedla 
sambandet mellan prioriteringsarbete och annat kvalitetsarbete är troligen viktigt 
för motivationen och känslan av sammanhang. Att integrera arbetet med 
behandlingsriktlinjer och prioriteringar har bl a diskuterats i LSR liksom av 
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, båda mycket lovvärda initiativ. 
 
Hur kan då det framtida användandet av den nationella modellen komma att se 
ut? Hittills har vi framför allt betraktat den som en tankemodell för prioriteringar 
på gruppnivå. Eva Arvidsson och medarbetare har dock undersökt hur 
primärvårdsläkare och sköterskor resonerat kring modellen i mer patientnära 
arbete (CMT 2007:6). Användbarheten på individnivå är högst intressant 
eftersom riksdagens riktlinjer för prioriteringar gäller för alla nivåer i sjukvården 
– också i mötet mellan den enskilda behandlaren och patienten. Oprövad är 
också användningen av modellen som resursstyrande samt hur öppenhet vad det 
gäller prioriteringar mot allmänheten bör se ut eller hur den skulle tas emot. När 
det gäller öppenheten i Kalmar län är den än så länge en intern öppenhet inom 
landstinget, vilket i sig fortfarande är ovanligt om vi ser till Sverige i stort. 
 
Det är naturligtvis fortfarande svårt att säga hur ett ”optimalt” prioriteringsarbete 
ska gå till. Vissa av de svårigheter som diskuteras i denna rapport och som har 
att göra med tolkningen av riksdagens riktlinjer, måste lösas på nationell nivå på 
initiativ från regeringen. Kunskapsstöd om prioriteringar byggs kontinuerligt 
upp t ex i form av det studiecirkelmaterial som nu finns tillgängligt via FSA och 
LSR. Att bygga upp och sprida goda exempel kommer också fortsättningsvis att 
vara viktigt för alla som vill starta ett mer systematiskt prioriteringsarbete. 
 



 

 

Till sist, stort tack till er i Kalmar län som vågat ge er in på vägar som ni inte 
alltid vetat vart de skulle leda och vågat prova utan att från början ha haft alla 
svaren och att jag fick vara med er på den resan. 
 
Linköping maj 2008-05-30 
 
Mari Broqvist 
Konsult 
PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Idag finns en nationell modell för hur öppna vertikala prioriteringar kan 
genomföras. Den är resultatet av de samlade erfarenheterna av att omsätta 
riksdagens riktlinjer för prioriteringar i praktiskt prioriteringsarbete. Modellen är 
framtagen av Socialstyrelsen, PrioriteringsCentrum samt flera vårdförbund och 
landsting gemensamt. Också FSA och LSR har ställt sig bakom den. Fram tills 
nu har det dock saknats praktisk erfarenhet av att tillämpa modellen inom 
arbetsterapi och sjukgymnastik. Men sedan drygt två år tillbaka har de båda 
rehabiliteringsenheterna Samrehab och Rehab Söder i Landstinget i Kalmar län 
med stöd av PrioriteringsCentrum bedrivit ett prioriteringsarbete i enlighet med 
modellen. Det är deras erfarenheter denna rapport handlar om. 
 
Prioriteringsarbetet har med nära stöd av verksamhetsledningarna letts av en 
projektgrupp bestående av arbetsterapeuter och sjukgymnaster från de båda 
enheterna som fungerat som handledare, ansvarat för metodutveckling och 
utbildning samt kontinuerligt utvärderat arbetet. Själva tillämpningen av den 
nationella modellen har ett antal utvecklingsgrupper inom olika 
specialistområden stått för. De har valt ut och rangordnat tillstånd och olika 
åtgärder som de ansett angelägna att ta fram prioriteringar för.  
 
Ett av syftena med prioriteringsarbetet i Samrehab och Rehab Söder var att få 
till stånd länsövergripande prioriteringar inom vissa verksamheter och/eller för 
vissa sjukdomstillstånd för en mer likvärdig vård. Idag finns elva sådana 
prioriteringsordningar presenterade på landstingets intranät och ytterligare ett 
tiotal är under bearbetning. Utöver vinsterna med det förbättrade samarbetet 
mellan länsdelarna har alltså den interna öppenheten i prioriteringarna ökat. Alla 
anställda kan lätt få fram prioriteringsordningarna via basenheternas hemsidor 
när man behöver det. Andra vinster av prioriteringsarbetet är att kännedomen 
och kunskapen om riksdagens riktlinjer för prioriteringar har ökat, att en större 
del av basenheternas verksamhet idag är faktabaserad än innan 
prioriteringsarbetet startade samt att den kliniska erfarenheten har tillvaratagits 
och dokumenterats på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Det har dessutom 
skett en utveckling av den nationella modellen som har blivit mer konkret vad 
det gäller svårighetsgrad och nytta. En majoritet av deltagarna i 
utvecklingsgrupperna har haft en positiv inställning till att arbeta med 
prioriteringar utifrån modellen och upplever också att de erhållit ett språk som 
gör det möjligt att kommunicera prioriteringar med politiker och 
landstingsledning. 
 
I rapporten presenteras också de frågor kring modellens olika steg som dykt upp 
under arbetets gång. Tre frågor har dominerat; syftet med prioriteringsarbetet, 
tolkningen av modellen samt dokumentationen av prioriteringsarbetet.  
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Syftet har inte alltid upplevts som helt klart och sambandet mellan 
prioriteringsarbetet och annat kvalitetsarbete som t ex framtagande av 
behandlingsriktlinjer har varit otydligt. När det gäller tolkningen av modellen 
har t ex graderingen av svårighetsgrad och patientnytta gett upphov till 
frustration. Också den skriftliga presentationen av prioriteringsordningarna har 
stundtals upplevts som krånglig och svår att förmedla till övriga medarbetare på 
ett användbart sätt. 
 
Alla de åtgärder som projektgruppen vidtagit för att underlätta de svårigheter 
som dykt upp delar de här med sig av i rapporten. Likaså pekar de ut viktiga 
förutsättningar för ett prioriteringsarbete (som t ex tid, kompetens, kontinuitet 
och legitima deltagare). Syftet med att pröva om den nationella modellen för 
öppna vertikala prioriteringar är användbar i Samrehabs och Rehab Söders 
prioriteringsarbete är uppnådd och det har inte framkommit något som ger 
anledning att ifrågasätta modellens grundstruktur. Förslag har dock givits bl a 
avseende bedömning av svårighetsgrad och patientnytta för att ytterligare 
underlätta tillämpningen. 
 
Nu planerar enheterna att gå vidare med sitt prioriteringsarbete, dels genom att 
fortsätta att ta fram behandlingsriktlinjer som kombineras med prioriteringar 
men också genom att ytterligare utveckla prioriteringsstödet för de enskilda 
medarbetarna i deras dagliga patientarbete. Om andra verksamheter i Sverige 
följer efter detta exempel från Kalmar län med att öppet redovisa hur de hanterar 
prioriteringar i sin verksamhet kommer ytterligare nya erfarenheter att hjälpa 
metodutvecklingen på traven. 
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1. INLEDNING  
 
 
”Nästa steg är att pröva principerna i arbetsmetoden i praktiskt 
prioriteringsarbete. Erfarenheter från ett sådant arbete är viktigt att 
dokumentera och sprida för den fortsatta utvecklingen av metoder och stöd i 
andras prioriteringsarbete.”  
 
Ovanstående citat är hämtat från rapporten ”Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
prövar metod för prioriteringar – ett samarbetsprojekt med FSA och LSR” 
(Broqvist 2006 s 56). I den rapporten redovisas ett antal förslag för att skapa mer 
medvetna och öppna prioriteringar inom rehabilitering och i bättre samklang 
med riksdagens riktlinjer än vad som dittills varit fallet. Ett av förslagen 
handlade om att praktiskt pröva den metod för prioriteringar som tidigare 
diskuterats i ett modellprojekt med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 
och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). Det är erfarenheter från 
ett sådant praktiskt prioriteringsarbete inom arbetsterapi och sjukgymnastik i 
Landstinget i Kalmar län (fortsättningsvis kallat prioriteringsprojektet) som vi 
kommer att presentera i denna rapport. Rapportens ”vi” utgörs av 
projektgruppens deltagare som också är rapportens författare tillsammans med 
Mari Broqvist från PrioriteringsCentrum. Som bakgrund ges en allmän inledning 
om vad prioriteringar inom hälso- och sjukvård är, riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar samt en presentation av den nationella modellen för öppna 
vertikala1 prioriteringar. 
 
 
1.1 Varför prioritera? 
 
Prioriteringar inom rehabilitering har gjorts så länge som själva företeelsen 
rehabilitering har existerat. Prioriteringar inom rehabilitering kommer alltid att 
behöva göras, liksom inom all annan vård. Någon kanske invänder att detta är 
ett onödigt pessimistiskt synsätt; ska inte istället strävan vara att arbeta för att få 
tillräckligt med resurser för att tillgodose behoven av rehabilitering i 
befolkningen? För att bättre förstå varandra är det i sammanhanget viktigt att 
definiera vad begreppet prioriteringar står för. 
 
 Att prioritera innebär att göra ett medvetet val mellan två  
 eller flera alternativ så att en rangordning sker och något  
 sätts före något annat2. 

                                           
1 Begreppet vertikala prioriteringar är inte helt entydigt men innebär i första hand prioriteringar som görs inom 
en sjukdomsgrupp, en klinik eller yrkesgrupp (Liss 2004). 
2 För mer utförliga begreppsdefinition se Liss P-E. 2004. Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och 
sjukvård – en begreppsanalys. rapport 2004:9. PrioriteringsCentrum, Linköping. 
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Så länge som inte allt kan göras för alla samtidigt måste någon typ av 
rangordning skapas – någon måste komma före någon annan som då får vänta. 
Detta är ett faktum som det är svårt att bortse från. Inte heller görs lika mycket 
för alla patienter. Några får långa rehabiliteringsperioder, andra korta, enstaka 
insatser. Några får låna kostnadsfria hjälpmedel, andra hänvisas till att själva 
köpa lämpliga produkter på öppna marknaden. Dessa val görs dagligen, ibland 
under stor vånda, ibland utan att de uppfattas som valsituationer. Prioriteringar 
sker inte bara i kliniskt arbete utan görs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. 
En rehabiliteringsenhet kan spegla många olika prioriteringar, t ex hur stor del 
av resurserna som läggs på den ena patientgruppen (t ex psykiatri) jämfört med 
en annan (t ex strokepatienter). På landstingsnivå kan det handla om hur stor del 
av tillgängliga resurser som överhuvudtaget ska avsättas till rehabilitering 
jämfört med t ex opererande verksamhet. 
 
Även om själva grundvalen för prioriteringar är resursbrist (att inte kunna göra 
allt för alla samtidigt) är det viktigt att påpeka att prioriteringar sker såväl i tider 
av stabilitet som vid nedskärningar men också då resurser tillförs sjukvården. 
Vid s k satsningar (d v s tillskott av resurser) görs val (medvetna eller 
omedvetna) mellan flera möjliga alternativ som t ex ”nya” patientgrupper eller 
nya behandlingsinsatser. Att prioritera innebär alltså inte att skära ned, även om 
begreppet ofta används så i vardagligt språkbruk. Att skära ned handlar istället 
om att ransonera vården, d v s att medvetet begränsa vården så att behoven av 
vård inte blir optimalt åtgärdade (utifrån vad som kunskapsmässigt vore 
önskvärt). Även om begreppet sällan används i sjukvårdsdebatter så finns det 
många exempel på ransoneringar som de flesta som arbetar inom offentlig vård 
väl känner igen. Det kan t ex handla om att acceptera en lägre grad av 
självständighet för en ”färdigrehabiliterad” patient (s k målransonering), att ha 
väntetider som inte upplevs som optimala utifrån de behov av vård som finns  
(s k tidsransonering) eller att helt enkelt lyfta bort vissa insatser från den offentliga 
vården trots att de förväntas göra nytta t ex vissa hjälpmedel (s k bortval). 
Ransoneringar kan läggas ut som generella sparbeting på all verksamhet (s k 
”osthyvel”) utan särskiljan mellan olika behov av vård. Önskvärt är dock att 
ransoneringar föregås av prioriteringar – vilka behov ska tillgodoses optimalt 
och vilka behov ska det inte?  
 
Att verka för användandet av en enhetlig terminologi när det gäller prioriteringar 
och ransoneringar är troligen ett viktigt steg oavsett om det handlar om samtal 
på den egna arbetsplatsen eller i mer övergripande sammanhang.  
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1.2 Riksdagens riktlinjer för prioriteringar 
 
Om utgångspunkten är att prioriteringar i vården inte går att undvika så är det 
frågan om på vilka grunder dessa ska ske. Ska köprincipen gälla, d v s att 
människor alltid får sina behov åtgärdade i den ordning de söker vården oavsett 
vad det gäller för typ av behov? Eller ska lotten få avgöra i vilken turordning 
eller vilken omfattning som vården ska tillgodose människors behov av vård? 
Då skulle ju alla ha samma chans att dra en vinstlott. De flesta medborgare i 
Sverige avfärdar väl dessa principer som orimliga som grund för prioriteringar. 
Det gjorde också riksdagen när den 1997 beslutade om vilka riktlinjer som ska 
gälla för prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård. Vad som kommit att 
kallas den etiska plattformen utgör kärnan i riksdagens riktlinjer och har 
inarbetats i nu gällande lagstiftning för hälso- och sjukvården (HSL 1982:763). 
Den etiska plattformen innebär att prioriteringar inom såväl landstingens och 
kommunernas hälso- och sjukvård ska grundas på  
 
Människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och 
samma rätt 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, ekonomiska och sociala 
förhållanden. 
 
Behovs- solidaritetsprincipen som anger att resurserna bör satsas på den 
människa eller den verksamhet som har de största behoven medan de med 
mindre behov ska stå tillbaka. Mer av vårdens resurser ska alltså ges de mest 
behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. 
Behovets storlek bör enligt Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) bedömas 
efter sjukdomens och skadans svårighetsgrad. Regeringen (Socialdepartementet 
1996/97) markerade att behovets storlek sannolikt också beror på dess 
varaktighet. Detta kan dock inte utgöra enda grunden vid en bedömning om en 
person har behov av vård eller ej. I behovsbegreppet ingår också nyttan med en 
insats; man har endast behov av det som gör nytta och motsatt kan det inte 
finnas behov av något som inte gör nytta. 
 
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. Att använda vårdens 
resurser på ett sätt så att de inte ger bästa möjliga hälsa innebär alltså att handla 
oetiskt enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Utöver dessa grundläggande etiska principer (som exemplifierades av fyra 
prioriteringsgrupper) har riksdagen dessutom på olika sätt förtydligat och 
markerat vad huvudmännen ska beakta vid prioritering.  
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I rapporten Vårdens alltför svåra val? (PrioriteringsCentrum 2007) 
sammanställs dessa intentioner i ett antal punkter (hämtade från 
Prioriteringsutredningens slutbetänkande SOU 1995:5, regeringens proposition 
1996/97:60 samt Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU14);  
 

• Att människor som till följd av sin sjukdom eller skada har nedsatt 
förmåga till självbestämmande eller tydliggörande av sina behov förtjänar 
speciell uppmärksamhet vad det gäller att få sina behov av vård bedömda. 
Bedömningen i det enskilda fallet avgör sedan hur prioriterad den 
personens behov av olika vårdinsatser ska vara.  

• Att behovstäckningen ska vara större för de som är högt prioriterade än 
för de som är lägre prioriterade.  

• Att samtliga effektiva vårdåtgärder ska ges hög prioritet när en sjukdoms- 
eller diagnosgrupp ges hög prioritet. I andra hand får en avvägning ske 
mellan olika åtgärder.  

• Att vårdåtgärder utan nytta inte bör användas och därmed inte ingå bland 
prioriteringsalternativen. 

• Att patienter men också en bredare allmänhet ska ha tillgång till 
information om på vilka grunder prioriteringar görs och vilka möjligheter 
man har att påverka dessa prioriteringar.  

• Att vid sjukdom och skada ska livskvalitetsrelaterade behov (som t ex 
symtomlindring) i princip väga lika tungt som hälsorelaterade behov (d v 
s botande insatser).  

• Att vid alla prioriteringar bör möjligheten till att stimulera till, instruera 
om och ge stöd för egenvård tas tillvara. 

• Att hälso- och sjukvård som är reglerad genom lagstiftning får anses 
garanterad resurser, t ex rättspsykiatrisk vård. 

• Att bedömning av den enskilda patientens behov kan leda till avsteg från
en generell prioriteringsordning. 

• Att huvudmännen har frihet att inte budgetera medel för det som ej anses 
prioriterat. Besluten är styrande för klinisk praxis men undantag får göras 
av sjukvårdspersonal om starka skäl föreligger. Politiker uppges ha ansvar 
för fördelning av resurser till olika verksamheter medan val av 
behandlingsmetod beskrivs som ett ledningsansvar. 

• Att olika samhällsaktörer ska samarbeta vad det gäller prioriteringar. 
 
Det har nu gått cirka tio år sedan riksdagen beslutade om dessa riktlinjer. 
Genomslagskraften av riktlinjerna har dock under årens lopp ifrågasatts bl a vad 
det gäller öppenheten i prioriteringar (Riksrevisionen 2004). Nyligen lät 
Socialstyrelsen därför på regeringens uppdrag PrioriteringsCentrum genomföra 
en bred uppföljning av riktlinjerna (PrioriteringsCentrum 2007).  
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Uppföljningen skulle bl a gälla i vilken grad riktlinjerna har kunnat omsättas i 
praktiskt arbete. Finns det problem i tillämpningen och vilka behov finns i så fall 
av förtydliganden eller förändringar av riktlinjerna? Med PrioriteringsCentrums 
kartläggning som grund har nu Socialstyrelsen lagt fram ett antal förslag till 
regeringen vad det gäller riktlinjerna för prioriteringar (Socialstyrelsen 2007). I 
korthet går förslagen ut på att reformera den etiska plattformen (bl a att ta bort 
eller kraftigt omarbeta prioriteringsgrupperna) och att utöka densamma med 
tydliga principer för generella avgränsningar i det offentliga åtagandet.  
 
 



6 

 

2. NATIONELL MODELL FÖR ÖPPNA PRIORITERINGAR 
 
Riksdagens riktlinjer för prioriteringar upplevs som värdefulla men är 
fortfarande till stor del okända och många tolkningsproblem uppstår när det 
kommer till praktisk handling. Mycket är dock gjort för att försöka konkretisera 
riktlinjerna. Flera viktiga aktörer som olika landsting, yrkesförbund och inte 
minst Socialstyrelsen har under flera år arbetat med metodutveckling på 
området. Ursprungligen drevs utvecklingen med fokus på läkarinsatser. För att 
se om den metod för prioriteringar som t ex Svenska Läkarsällskapet prövat 
också var tillämpbar för arbetsterapeuter och sjukgymnaster genomfördes 2005 
ett samarbetsprojekt (fortsättningsvis kallat modellprojektet) mellan 
PrioriteringsCentrum, FSA och LSR där modellen ingående diskuterades av 
företrädare för primärvård, geriatrik och specialistområdet ortopedisk, manuell 
terapi. Svaret blev ett otvetydigt ja, modellen borde fungera också inom 
rehabiliteringsområdet (Broqvist 2006). Flera försök inom omvårdnadsområdet 
kom fram till samma ståndpunkt (Jacobsson 2006, Vårdförbundet m fl 2004).  
 
Inom modellprojektet konstaterades dock att det fanns ytterligare att göra för att 
ta ännu ett steg mot en gemensam arbetsmodell som skulle kunna omfatta alla 
vårdprofessioner och gynna gränsöverskridande prioriteringsarbete. Att skapa en 
sådan modell ansågs ha flera fördelar - inte minst för att skapa samsyn i vad som 
bör ingå i vertikala prioriteringar, underlätta diskussioner och jämförelser samt 
för att kunna utnyttja material som andra tagit fram. På initiativ av 
Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum påbörjades sedermera ett arbete med 
att samla ihop de erfarenheter som hittills byggts upp i landet av att arbeta med 
systematiska vertikala prioriteringar (Carlsson et al 2007). Tillsammans med 
representanter från flera landsting och vårdförbund enades man kring vad som 
idag framstår som den mest rimliga praktiska tolkningen av riksdagens riktlinjer. 
Den arbetsmodell som blev resultatet av det arbetet har också FSA och LSR 
ställt sig bakom. Den nationella modellen består av följande steg; 
 

• Identifiering och avgränsning av område för prioritering 
• Identifiering av prioriteringsobjekt 
• Faktainsamling och värdering av fakta 
• Sammanvägning av fakta och rangordning 

 
Det är denna modell som tillämpats i prioriteringsprojektet inom 
rehabiliteringsenheterna i Landstinget i Kalmar län. Dess olika steg, så som de 
beskrivs i rapporten Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom 
svensk hälso- och sjukvård (Carlsson et al 2007) kommer därför att beskrivas 
nedan. 
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2.1 Att bestämma syfte med ett prioriteringsarbete 
 
Som i allt utvecklingsarbete är det viktigt att definiera syfte och mål med ett 
planerat prioriteringsarbete. Ett viktigt skäl till att diskutera hur prioriteringar i 
verksamheten ser ut och vad de grundas på är att alla som arbetar med hälso- 
och sjukvård är skyldiga att följa Hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar i syfte att uppnå en så rättvis vård som möjligt. Andra 
skäl till att prioriteringsarbeten har startats i Sverige har varit att verksamheten 
ska expandera eller minska, att verksamhetens uppdrag ska formuleras eller helt 
enkelt att personalen har känt en otillfredsställelse över arbetsbelastningen ”gör 
vi verkligen rätt saker?”. 
 
Det främsta syftet med ett prioriteringsarbete, enligt de aktörer som arbetat med 
den nationella modellen, är kanske ändå att skapa underlag för gemensamma 
diskussioner kring prioriteringar. Diskussionerna kan vara kopplade till ett 
kvalitetsarbete med fokus på kunskapsbaserad vård och kan handla om att skapa 
gemensamma indikatorer för olika åtgärder (t ex rimliga väntetider för olika 
tillstånd och insatser). De kan också vara kopplade till resursstyrning och 
påverka resursfördelningen i en verksamhet. Riksdagens riktlinjer säger ju att 
mer resurser ska styras till högt prioriterade tillstånd och åtgärder. I tider av 
resursbrist är det alltså tillstånd och åtgärder som rangordnats lågt som bör vara 
föremål för ransoneringar medan i tider av tillskott bör nya resurser tilldelas det 
som anses som högt prioriterat.  
 
Prioriteringar enligt den nationella modellen kan också leda till att vissa åtgärder 
bedöms som att de inte borde ha någon prioritet alls utan istället borde 
utrangeras från verksamheten. Det kan t ex handla om åtgärder där det finns stöd 
för att åtgärden faktiskt saknar effekt eller har sämre effekt/ökad 
komplikationsrisk än en annan åtgärd (som alltså bör väljas istället). Dessa 
åtgärder hamnar med andra ord på en s k ”icke-göra”-lista. Likaså förväntas 
modellen kunna vara användbar för att underlätta ett ordnat införande av nya 
metoder i vården (s k FoU-lista d v s forsknings- och utvecklingslista). Med 
ordnat införande avses en granskning av vilka behov av vård som den nya 
metoden skulle kunna tillgodose, dess patientnytta, kostnadseffektivitet och 
vetenskapliga grund i förhållande till redan etablerade metoder innan beslut tas 
om den ska införas som rutinsjukvård. 
 
Det är viktigt att påpeka att ”prioriteringslistor” som kan bli resultatet av ett 
prioriteringsarbete utgör en vägledning om prioriteringar för typfallet (jämför 
med t ex behandlingsriktlinjer). För att kunna göra en prioritering i det enskilda 
fallet måste alltid en individuell bedömning göras som kan leda till avsteg från 
en mer generell prioriteringsordning p g a komplicerande faktorer etc.  
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2.2 Att identifiera och avgränsa område för prioritering 
 
När ett prioriteringsarbete ska starta finns anledning att fundera över vad detta 
arbete ska omfatta. Den mest lämpliga indelningen i varje prioriteringsarbete 
måste anpassas till den situation som prioriteringen ska genomföras i. Gäller det 
att göra upp en prioriteringsordning enbart för en grupp sjukgymnaster på en 
vårdcentral eller gäller det prioriteringar av rehabiliteringsinsatser för en hel 
patientkategori, t ex strokepatienter, oavsett vårdform? Eller är syftet ännu  
större och gäller vårdinsatser överhuvudtaget för strokepatienter  
(som i Socialstyrelsens nationella riktlinjearbete)? Fördelen med att utgå från 
hälsoproblem/sjukdomsgrupper är att en sådan indelning utgår från ett 
patient/befolkningsperspektiv och berör flera verksamheter/huvudmän och flera 
yrkesgrupper vilket ger en mer allsidig belysning av prioriteringsdilemmat. 
Samtidigt är det ett stort arbete att organisera ett sådant övergripande 
prioriteringsarbete och ambitionen får inte bli ett hinder att genomföra 
prioriteringsarbete också i mindre skala, inom en avgränsad verksamhet.  
 
 
2.3 Att identifiera prioriteringsobjekt 
 
Själva arbetet med att prioritera startar med att bestämma vad som ska 
rangordnas. Det som rangordnas och som de som ska prioritera väljer mellan 
kallas prioriteringsobjekt. I den nationella modellen utgörs prioriteringsobjektet 
av hälsotillstånd eller hälsorisker kombinerat med åtgärd. Båda dessa aspekter 
måste vara med för att den etiska plattformen ska tillämpas. Att bara rangordna 
olika tillstånd innebär att man tar hänsyn till tillståndens svårighetsgrad men inte 
till nyttan med olika insatser. Att bara rangordna olika insatser innebär å andra 
sidan att man bara ser till nyttan med olika insatser och inte till hur svåra olika 
tillstånd är i förhållande till varandra. Exempel på prioriteringsobjekt kan vara; 
 

• Bröstcancer - operation 
• Ökad hälsorisk (t ex person äldre än 65år) - 

influensvaccinering 
• Misstänkt lunginflammation - läkarbedömning 
• Dagligrökare - behandling av utbildad rökavvänjare 

 
Att välja prioriteringsobjekt enbart efter diagnoser anses inte alltid vara 
tillräckligt när det gäller t ex rehabilitering.  
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Där behöver man kanske istället dela in tillstånd utifrån funktionsnedsättningar, 
aktivitetsbegränsningar, delaktighetsinskränkningar eller hindrande 
omgivningsfaktorer t ex; 
 

• Svårigheter vid personlig vård vid MS - 
hjälpmedelsutprovning 

• Strokepatienter med icke-fungerande socialt nätverk - 
anhörigstöd 

 
Likaså kan det vara viktigt att olika faser i ett sjukdomsförlopp delas upp i olika 
prioriteringsobjekt då svårighetsgraden av tillståndet kan variera över tid likväl 
som att olika insatser gör olika nytta i olika skeden (t ex RA tidigt skede – 
egenvårdsråd). Även bedömningar kan behöva tas med i en rangordning 
eftersom vissa bedömningar kan anses ha högre prioritet än andra beroende på 
hur allvarligt tillstånd som misstänks/hur snabbt åtgärder behöver sättas in.3 
 
Man tvingas ofta till en kompromiss mellan exakthet, fullständighet och praktisk 
hanterbarhet då prioriteringsobjekt ska anges. För att inte få ett ohanterligt stort 
antal objekt att rangordna rekommenderas att fokusera på typfall (t ex vanliga 
patienter eller klinisk verksamhet med påtaglig regelbundenhet), tillstånd eller 
åtgärder som representerar stor volym eller åtgärder som upplevs som 
kontroversiella (t ex etiska dilemma, dyr behandling, osäkerhet om nyttan). 
Sammanhanget där prioriteringar ska göras avgör detaljeringsgraden. 
 
 
2.4 Att samla och värdera fakta 
 
För att omsätta de etiska principerna i riksdagens riktlinjer för prioriteringar är 
det rimligt att vid prioriteringar ta hänsyn till; 
 

• svårighetsgraden för olika tillstånd 
• patientnyttan med olika åtgärder  
• kostnadseffektiviteten med dessa åtgärder4  

 

                                           
3 Vad som menas med bedömning anges inte i riksdagens riktlinjer bara att alla har rätt till bedömning om det 
inte är uppenbarligen obehövligt(2a§).    
4 Egentligen skulle det räcka att bedöma bara svårighetsgrad och kostnadseffektivitet eftersom förväntad 
patientnytta ingår i bedömningen av kostnadseffektivitet. Grunderna för en prioritering anses dock bli lättare att  
följa om både svårighetsgrad, patientnytta och kostnad redovisas separat. 
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När det gäller svårighetsgrad rekommenderas att sammanväga både aktuellt 
hälsotillstånd (d v s lidande, grad av funktionsnedsättning och livskvalitet) och 
prognos (d v s risk för förtida död, risk för funktionshinder5 och nedsatt 
livskvalitet). Hur dessa begrepp från regeringens proposition 
(Socialdepartementet 1996/97) ska förstås är inte helt självklart. Vad är det i 
realiteten som ska bedömas för att bestämma svårighetsgraden? I varje konkret 
prioriteringsarbete måste deltagarna klargöra vad de vägt in i sina bedömningar 
när det gäller svårighetsgrad. I ett längre perspektiv finns vinster i att använda en 
gemensam terminologi, oberoende av profession, då vårdbehov ska definieras 
och beskrivas. Man kan här få stöd av t ex ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health med utgångspunkt från WHO) som omfattar 
olika dimensioner av hälsa och funktionshinder, nämligen; 
 

• Strukturavvikelse; innebär en förlust av eller avvikelse i kroppsstruktur, 
d v s i organ eller lemmar (t ex avsaknad av hand/fingrar).  

 
• Funktionsnedsättningar; innebär en förlust av eller avvikelse i en 

fysiologisk funktion (t ex nedsatt ledstabilitet, smärta, nedsatt 
medvetenhet, motivation eller minne).  

 
• Aktivitetsbegränsningar; innebär svårigheter som en person kan ha att 

genomföra aktiviteter (t ex svårigheter att förflytta sig, att kommunicera 
eller att kunna bistå andra t ex ta hand om sina barn). 

 
• Delaktighetsinskränkningar; handlar om de sociala konsekvenserna av 

ett funktionshinder (t ex svårigheter att klara viktiga livsområden som 
utbildning, arbete och sysselsättning).6 

 
• ICF omfattar också bl a begrepp för fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivningsfaktorer som påverkar hälsotillståndet (t ex personligt stöd av 
familj eller allmänna sociala stödinsatser).  
 

Beroende på i vilket sammanhang prioriteringsarbetet görs kan en eller flera av 
dessa dimensioner vara aktuella. Inom rehabilitering avgörs ofta lidandets 
svårighetsgrad av hur stora aktivitetsbegränsningar som tillståndet medför.  
 

                                           
5 I nationella modellen användes ursprungligen ordet invaliditet. Socialstyrelsens terminologiråd rekommenderar 
dock att detta begrepp samt begreppet handikapp istället ersätts av funktionshinder vilket är den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. (Socialstyrelsens nyhetsbrev 
2007). Detta begrepp kommer fortsättningsvis att användas i denna rapport.  
6 Det finns ingen skarp gräns mellan aktivitet och delaktighet i ICF utan utrymme finns för olika användningssätt 
(Socialstyrelsen 2003). 
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I den nationella modellen föreslås att svårighetsgraden graderas enligt skalan 
mycket stor, stor, måttlig och liten. I den nationella modellen finns inga kriterier 
angivna för dessa steg men det anses viktigt att de som arbetar med prioriteringar 
redovisar vad de lägger in i de olika skalstegen. 
 
Den förväntade nyttan ska bedömas utifrån i vilken grad en åtgärd påverkar ett 
hälsotillstånd. Om det t ex är ett tillstånd som bedöms ha stor svårighetsgrad - i 
vilken grad minskar en åtgärd den svårighetsgraden? Eller om det finns en stor 
risk för ohälsa - i vad mån förhindrar den aktuella åtgärden att den risken 
inträffar? Dessutom ska komplikationsrisken med själva åtgärden vägas in i 
bedömningen av nyttan. Om komplikationsrisken är stor med en åtgärd anses det 
rimligt att tänka att nyttan med åtgärden bedöms som lägre. Också när det gäller 
patientnyttan rekommenderas skalan mycket stor, stor, måttlig och liten. 
 
Kostnadseffektivitet är en kvot mellan hälsoeffekt och kostnad av en åtgärd. 
Även om hälsoekonomiska studier ofta saknas bör man i lokala projekt 
åtminstone resonera om kostnader i de fall där dessa uppgår till sådana belopp 
att man upplever att de påverkar prioriteringar på ett avgörande sätt. 
 
Den nationella modellen innehåller också ett moment av värdering av fakta. Det 
innebär att underlaget som bedömningarna av svårighetsgrad och patientnyttan 
baseras på ska värderas. Kraven måste här anpassas till vilken aktör det är som 
arbetar med prioriteringar. Nationella projekt som t ex Socialstyrelsens 
riktlinjearbete har stora krav på systematik och fullständighet i sökningen efter 
evidens medan lokala projekt (beroende på resurser och möjligheter) istället 
kanske grundar sina bedömningar på den samlade beprövade erfarenheten som 
tas fram genom diskussioner i arbetslaget. Faktaunderlaget redovisas i så fall 
mer med egna ord. 
 
 
2.5 Att väga samman fakta och rangordna 
 
Trots önskemål från olika aktörer finns det hittills inget invändningsfritt sätt att 
kvantitativt räkna fram en prioriteringsnivå. Istället rekommenderas att man 
kvalitativt väger svårighetsgrad, nytta samt kostnad mot varandra i enlighet med 
riksdagens riktlinjer. Hur förhåller det sig då med evidens, kan bara de åtgärder 
där evidens finns vara högt prioriterar? Här finns ingen riktlinje att luta sig mot 
men praxis i Socialstyrelsens riktlinjearbete har blivit att åtgärder som är väl 
dokumenterade och visar god patientnytta har företräde framför sådana där det 
vetenskapliga underlaget saknas eller är svagt om allt annat är lika.  
 
Rangordningen föreslås att göras i en 10-gradig skala där 1 anger det som är 
högst prioriterat och 10 det som är lägst prioriterat.  
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Några kriterier för dessa grader finns ännu inte vilket t ex kan innebära att en 2:a 
inom ett prioriteringsarbete, t ex för en viss sjukdom, inte självklart kan 
likställas med en 2:a i ett annat prioriteringsarbete, för en annan sjukdom. Denna 
typ av s k horisontella prioriteringar (Liss 2004), d v s prioriteringar mellan 
olika sjukdomsgrupper eller olika verksamhetsområden, kräver fortsatta 
diskussioner där olika prioriteringsordningar jämförs och ånyo värderas för att 
uppnå konsensus.  
 
 
2.6 Att presentera en rangordning 
 
Att på något sätt redovisa grunderna för de bedömningar som ligger till grund 
för prioriteringar är en viktig del i arbetet med öppna prioriteringar. I den 
nationella modellen finns inga krav på hur en rangordning ska presenteras för 
olika intressenter. Presentationssättet måste anpassas efter syftet med 
prioriteringsarbetet så att det blir användbart till det som det är ämnat för. De 
delar som enligt riksdagens riktlinjer är viktiga i en prioritering är tillståndets 
svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet vilka därför bör redovisas, 
liksom den grund (t ex evidens, beprövad erfarenhet) som bedömningarna av 
dessa vilar på. Det finns dock fördelar med mer enhetliga presentationssätt för 
att underlätta kommunikationen mellan de som arbetar med systematiska 
prioriteringar. Ett förslag på en sådan presentation redovisas därför i den 
nationella modellen och redovisas längre fram i denna rapport när projektet i 
Landstinget i Kalmar län presenteras. 
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3. PRIORITERINGSPROJEKTET I LANDSTINGET I KALMAR 
LÄN 
 
Inom de båda rehabiliteringsenheterna Rehab Söder och Samrehab i Landstinget 
i Kalmar län hade arbetsterapeuter och sjukgymnaster under en längre tid 
efterfrågat metoder för prioriteringar samt en tydligare beskrivning av 
verksamheternas uppdrag. De hade på olika sätt försökt finna en struktur för att 
göra mer systematiska prioriteringar, men inte lyckats särskilt väl.  
 
Hälso- och sjukvården har förändrats vilket även påverkat rehabiliteringen i 
Kalmar län. Patientunderlaget har förändrats, dels genom en ökning av antalet 
äldre över 65 år, dels p g a att folksjukdomar som t ex stress, 
belastningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar har ökat. Även 
organisatoriska förändringar såsom nedläggningar av avdelningar inom 
slutenvården samt nedläggningar av äldreboenden har inneburit att allt fler 
vårdas och rehabiliteras i det egna hemmet eller i öppen vård. Kortare vårdtider i 
slutenvården har medfört att det krävs snabbare insatser från 
rehabiliteringspersonal i form av bedömningar och snabbt påbörjad 
rehabilitering. Dessutom har landstinget haft ett sparbeting som inneburit 
personalnedskärningar också inom rehabiliteringsområdet. Allt detta innebar en 
ökad press på personalen. 
 
För att tillförsäkra att de med störst behov av insatser får den vård de behöver 
var efterfrågan av tydligare prioriteringar stor inom verksamheterna. För att rätt 
insatser, baserade på kunskap och evidens, skall väljas på ett strukturerat och 
rättvist sätt behövdes en allmänt accepterad modell att utgå ifrån. Någon modell 
för prioriteringar eller annan förebild för hur ett prioriteringsarbete kan bedrivas 
hade dittills saknats. I samband med en prioriteringskonferens i Göteborg 2005, 
presenterades en sådan modell som gav inspiration till projektet ”Prioriteringar 
inom arbetsterapi och sjukgymnastik i Landstinget i Kalmar län”. 
 
 
3.1 Redovisning av prioriteringsprojektet 
 
Inledningsvis kommer syftet, organisationen och genomförandet av projektet att 
kort redovisas. Presentationen följer sedan stegen i den nationella modellen. 
Under varje steg kommenteras hur vi i Kalmar län lagt upp vårt arbete (ett 
exempel från arbetet i utvecklingsgruppen Hand ligger som bilaga1), vilka 
fördelar vi sett med det arbetssätt vi valt men också vilka svårigheter som 
uppstått och hur vi hanterat dessa svårigheter.  
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I kapitel 12 görs en sammanfattande reflektion kring vilka vinster projektet gett 
så här långt, hur den nationella modellen fungerat liksom själva arbetsprocessen 
och dess villkor samt slutligen vilka framtidsplaner som finns i Rehab Söder och 
Samrehab när det gäller prioriteringsarbete. 

 
 
3.2 Projektets syfte 
 
När projektet startade formulerade ledningen för rehabiliteringsverksamheterna 
följande förväntningar på vad prioriteringsarbetet på lång sikt skulle bidra till:  
 

• Att de åtgärder som utförs inom rehabiliteringsverksamheten ska bygga 
på kvalitetsarbete.  

• Att prioriteringar inom rehabilitering ska styras av patientbehovet och ge 
en rehabilitering som bygger på evidens, är patientnyttig och 
kostnadseffektiv. 

• Att ge personalen ett stöd och en ökad trygghet i det vardagliga 
prioriteringsarbetet vilket förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö. 

• Att beskriva arbetsterapins och sjukgymnastikens uppdrag. 
• Att öka förtroendet bland beställarna, genom att visa att besluten av öppna 

prioriteringar grundar sig på en etisk plattform och i högsta möjliga grad 
är evidensbaserade. 

 
Det mer kortsiktiga syftet med prioriteringsprojektet i Landstinget i Kalmar län 
har varit: 

• Att i praktiskt prioriteringsarbete prova användbarheten av den modell för 
prioriteringar som diskuterats i modellprojektet inom FSA och LSR 
(sedermera den nationella modellen för prioriteringar7).  

• Att få till stånd gemensamma prioriteringar för arbetsterapi och 
sjukgymnastik i Landstinget i Kalmar län, för i ett första skede, vissa 
utvalda verksamhetsområden och/eller sjukdomsgrupper. 

• Att dokumentera resultatet i en rapport i PrioriteringsCentrums 
rapportserie. 

 
 
3.3 Projektorganisation och deltagare 
 
Prioriteringsprojektet har genomförts inom länets rehabiliteringsverksamheter 
med fokus på prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik.  

                                           
7 Då projektet startade fanns ännu inte den nationella modellen publicerad (2007:1) men så snart denna 
publicerats var det den prioriteringsmodellen som tillämpades i projektet.  
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Alla arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom såväl sluten som 
öppenvårdsrehabilitering är organiserade i två basenheter; Rehab Söder (södra 
länsdelen) och Samrehab (norra länsdelen). Sammanlagt arbetar cirka 200 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster här. Andra professioner som arbetar i 
basenheterna är dietister, kuratorer, läkarsekreterare och undersköterskor. Rehab 
Söder innefattar Länssjukhuset i Kalmar med fyra enheter: Akutsoma, Geriatriska 
Rehabiliteringskliniken, Psykiatriska kliniken, Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken samt tre primärvårdsenheter: Kalmar-Torsås, Nybro-Emmaboda och 
Öland. Samrehab består av Oskarshamns sjukhus, Västerviks sjukhus med de 
båda enheterna Akutblocket och Rehab-Psyk samt fyra primärvårdsenheter; 
Västervik, Oskarshamn, Hultsfred-Vimmerby och Mönsterås-Högsby.  
 
Ur dessa båda rehabiliteringsenheter har en projektorganisation byggts upp 
bestående av projektets ledning, en projektgrupp och utvecklingsgrupper (figur 
1). 
 

 
Figur 1. Projektorganisationen 
 
3.3.1 Projektets ledning 
Projektansvariga har varit de båda verksamhetscheferna i Samrehab och Rehab 
Söder. Tillsammans med projektgruppen lade de fast ramarna för projektet. 
Verksamhetscheferna har också förankrat och presenterat projektet hos politiker, 
landstings- och sjukhusledningar samt skapat ekonomiska förutsättningar för 
genomförandet. Båda verksamhetscheferna har deltagit vid de 
utbildningstillfällen som genomförts samt återkommande medverkat vid 
projektgruppens möten. De har också tagit del av de prioriteringsarbeten som 
gjorts av utvecklingsgrupperna, innan dessa prioriteringsordningar presenterats 
på landstingets interna hemsidor.  
 

Projektets ledning 

Projektgrupp 

Utvecklingsgrupper
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Två av projektgruppens representanter är med i basenheternas ledningsgrupper 
och har varit den förmedlande länken mellan utvecklingsgrupperna och 
verksamhetsledningen.  
 
3.3.2 Projektgruppen 
En projektgrupp bestående av två arbetsterapeuter, en verksam inom 
slutenvården och den andra inom primärvården, samt tre sjukgymnaster med 
motsvarande arbetsfält, har varit de drivande i projektet. Eftersom kunskapen 
om den nationella modellen inte fanns inom enheterna fick gruppen först sätta 
sig in i denna för att sedan kunna fungera som handledare i det praktiska 
prioriteringsarbetet. Handledningen har inneburit att representanter från 
projektgruppen har deltagit vid möten i de utvecklingsgrupper som engagerats i 
projektet, dels när det varit aktuellt att informera om nya steg i projektet eller 
när utvecklingsgrupperna har bett om stöd. Tre av projektgruppens medarbetare 
var dessutom själva aktiva deltagare i utvecklingsgrupper.  
 
Projektgruppen har även ansvarat för att utveckla anvisningarna för tillämpning 
av den nationella modellen, genomfört utvärderingar samt initierat, planerat och 
genomfört utbildningsdagar. 
 
3.3.3 Utvecklingsgrupper 
Utvecklingsgruppernas uppgift i prioriteringsprojektet var att tränga in i 
modellens uppbyggnad och att sedan arbeta och dokumentera enligt den. 
 
Inom Samrehab har man sedan sex år haft grupper inom följande fem 
ämnesområden: Psykosomatik, neurologi, ortopedi, rörelse/stöd-hand och 
smärta. Dessa leds av arbetsterapeuter eller sjukgymnaster med eller på väg mot 
specialistkompetens8. Som en del i dessa arbetsterapeuters och sjukgymnasters 
särskilda uppdrag har ingått att bilda utvecklingsgrupper. Utvecklingsgrupperna 
har tidigare haft i uppgift att ta fram den kliniska kunskapen inom områden de 
funnit intressanta, bl a genom att praktiskt öva på olika undersöknings- och 
behandlingsmetoder, samt att koppla samman denna praktiska färdighet med 
tillgängliga evidens och befintliga vårdprogram/kedjor.  
 
Inom Rehab Söder hade man hösten 2005 börjat bilda utvecklingsgrupper men 
med ett mer tydligt uppdrag att ta fram behandlingsriktlinjer snarare än att träna 
undersöknings- och behandlingsmetoder. Dessa grupper fick också uppdraget att 
vara aktiva i prioriteringsprojektet.  

                                           
8  FSA och LS R utfärdar specialistkompetens i arbetsterapi respektive sjukgymnastik inom olika 
specialistområden. För specialistkompetens krävs bland annat magisterexamen med fördjupningsarbete inom 
specialiteten och yrkeserfarenhet inom specialistområdet. 
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Ambitionen var att ta fram grupper inom följande åtta ämnesområden:  
Neurologi, ortopedi, metabola syndromet, smärta- psykosomatik, andning-
cirkulation, pediatrik, gerontologi-geriatrik samt onkologi.  
 
Utvecklingsgrupperna var sammansatta av personer som hade anmält intresse av 
att delta i utvecklingsarbete inom det aktuella ämnesområdet. Ambitionen var 
också att grupperna skulle vara sammansatta av både arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster och komma från olika verksamhetsområden; d v s primärvård 
och sjukhusvård. En geografisk spridning var önskvärd i den meningen att flera 
olika enheter skulle vara representerade. Oftast bestod grupperna av deltagare 
från samma basenhet men inom något område arbetade grupperna 
länsövergripande (t ex inom handrehabilitering, Reumatoid Artrit och psykiatri). 
 
3.3.4 PrioriteringsCentrum 
Det fanns ett intresse hos PrioriteringsCentrum att i metodutvecklingssyfte följa 
ett praktiskt försök att tillämpa den nationella modellen för vertikala 
prioriteringar i klinisk verksamhet. Centrumet har därför stött projektet med 
projektmedel samt metodstöd där en person från centrat har följt 
projektgruppens arbete9 genom att delta i deras möten samt hållit i 
utbildningsinsatser för personalen under projekttiden. Dessutom har 
PrioriteringsCentrum genomfört en enkätstudie före projektstart och efter 
avslutat projekt med syfte att kartlägga om och på vilket sätt grunderna för 
prioritering förändrats under projekts gång. Resultatet från den studien planeras 
att redovisas senare i PrioriteringsCentrums rapportserie. 
 
 
3.4 Genomförandet  
 
Prioriteringsprojektet har i huvudsak genomförts i följande steg; 

1. Planering 
2. Utbildningsinsatser och information till hela personalgruppen 
3. Prioriteringsarbete i utvecklingsgrupper  
4. Utvärderingar under projekttiden  
5. Resursdag  
6. Utveckling av begrepp och anvisningar för tillämpning av den nationella 

modellen. 
7. Spridning av framtagna prioriteringar 

 

                                           
9 Mari Broqvist, PrioriteringsCentrum. 
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3.4.1 Planering 
Före projektstart hade Samrehabs ledningsgrupp kontaktat PrioriteringsCentrum 
i sökandet efter modeller och erfarenheter från eventuella prioriteringsprojekt 
inom rehabilitering. Efter att vid prioriteringskonferensen i Göteborg hösten 
2005 ha hört om FSA:s och LSR:s modellprojekt väcktes idén att prova om 
modellen var användbar i Samrehabs och Rehab Söders prioriteringsarbete. 
Senare under 2005 sammankallade ledningsgrupperna för 
rehabiliteringsverksamheterna en projektgrupp, stöd från PrioriteringsCentrum 
beviljades och planeringen av en gemensam utbildningsdag för alla anställda i 
rehabiliteringsverksamheterna påbörjades.  
 
3.4.2 Utbildningsinsatser och information till hela personalgruppen 
Projektet startade med en gemensam utbildningsdag för all personal inom 
Samrehab och Rehab Söder i syfte att tidigt i projektet introducera den 
nationella modellen på bred front och öka medvetenheten om riksdagens 
riktlinjer för prioriteringar. Samma utbildningsprogram genomfördes under två 
dagar för att all personal skulle ges möjlighet att delta. Även 
rehabiliteringspersonal från kommunal rehabilitering samt privata 
sjukgymnaster i länet inbjöds för att sprida projektets tankar till 
rehabiliteringsaktörer som Samrehab och Rehab Söder har nära samarbete med. 
Landstingets sjukvårdsdirektör och utvecklingsdirektör samt sjukhuscheferna 
inbjöds (varav utvecklingsdirektören deltog) också för att höja medvetenheten 
hos sjukvårdsledning och politiker gällande prioriteringar inom området 
arbetsterapi och sjukgymnastik samt för att informera om prioriteringsprojektet.  
 
Under utbildningsdagen gavs flera tillfällen till diskussioner och tillämpning av 
prioriteringsmodellen i mindre grupper. Dagen avslutades med en genomgång 
av det planerade prioriteringsarbetet. Samtliga arbetsplatser inom Rehab Söder 
och Samrehab uppmanades att ta fram förslag på tio prioriteringsobjekt 
(beskrivs utförligare under Kapitel 5).  
 
Utöver den inledande utbildningsdagen har hela personalgruppen haft tillgång 
till information om prioriteringsprojektet via respektive basenhets hemsida på 
landstingets intranät. I halvtid informerades alla arbetsplatser, i samband med 
arbetsplatsträffar, om hur långt man kommit i projektet (bl a mer utförliga 
anvisningar för prioriteringsarbetet). Under hösten 2008 planeras för en ny 
seminariedag för all personal där resultatet av prioriteringsprojektet ska 
presenteras men framför allt ska dagen vara en avstamp för det fortsatta 
prioriteringsarbetet inom verksamheterna.  
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3.4.3 Prioriteringsarbete i utvecklingsgrupper  
Själva prioriteringsarbetet har bedrivits i enheternas utvecklingsgrupper som 
fick i uppdrag att prova den nationella modellen. När utvecklingsgrupperna 
påbörjade sitt arbete med den nationella modellen deltog alltid en eller två 
personer ur projektgruppen som stöd. Direktiven angående arbetsgången i 
prioriteringsarbetet var följande:  
 

1. Utifrån det/de objekt ni valt; finns det undergrupper som behöver 
definieras? Ex lumbago – behöver den delas upp i t ex tidsförlopp, 
symptombild, aktivitetsbegränsning etc. 

2. Ta ställning till tillståndets svårighetsgrad. Vilket tillstånd har störst 
svårighetsgrad; väg in risken av utebliven behandling. Risken skall 
bedömas i 10stor, måttlig eller liten risk. 

3. Koppla hälsotillstånd med en eller flera åtgärder. 
4. Bedöm patientnyttan; effekten av åtgärden på aktuellt hälsotillstånd till 

liten/måttlig eller stor nytta11 och effekt på risk. 
5. Samla in stöd för effekt av åtgärden, både eventuellt evidens samt den 

samlade erfarenheten i gruppen. 
6. Skatta kostnadseffektivitet (antal behandlingar/tidsåtgång/dyrbar 

utrustning) i förhållande till nyttan. 
7. Sammanväg och rangordna objekten utifrån fakta från punkt 1-6 ovan. 

 
En schematisk beskrivning, hämtad ifrån den nationella modellen, där de etiska 
principerna har tolkats i ett antal centrala komponenterna (svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnadseffektivitet) lämnades till utvecklingsgrupperna som 
stöd i det fortsatta arbetet (figur 2).  

                                           
10 Denna skala kom senare att revideras i och med den nationella modellen till mycket stor, stor, liten och 
måttlig. 
11 Även denna skala ändrades till mycket stor, stor, måttlig och liten med tillägget ingen nytta. 
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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 2.  De centrala komponenterna som bör beaktas vid prioritering enligt nationell 
modell12. 
 
För dokumentation av prioriteringsobjekten, insamlade fakta och rangordningen 
uppmanades utvecklingsgrupperna att använda nedanstående arbetsblad (figur 
3), vilken är en något förändrad variant13 från det arbetsblad som 
rekommenderas i nationell modell. 
 
 

                                           
12 Ur ”Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård” Per Carlsson m fl, 
PrioriteringsCentrum 2007:1 (s 23). 
 
13 Avvikelser från den nationella modellens arbetsblad är följande: Tillägget ”ingen” under rubriken patientnytta, 
samt tilläggen inom parentes och under de övriga rubrikerna samt ”icke.göra” under rubriken rangordning. 
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Gradering i arbetsbladet vid vertikal prioritering 
 
Datum:                      Utvecklingsgrupp:                                                Kontaktperson: 
 

 
 
Figur 3.  Arbetsblad för fakta och rangordning. 
 
 
Utvecklingsgrupperna valde ett eller flera prioriteringsobjekt att arbeta med 
fram till steget rangordning. När alla fakta var insamlade och dokumenterade i 
ovanstående arbetsblad skickades dessa arbetsblad på remiss till alla 
arbetsplatser för att få in förslag på rangordning av tillstånd/åtgärder. Senare 
ändrades detta förfaringssätt till att utvecklingsgrupperna själva fick föreslå 
rangordningstal/inhämta synpunkter från motsvarande utvecklingsgrupp i andra 
länsdelen och därefter skicka rangordningen vidare till verksamheternas ledning 
för kännedom innan de publicerades på verksamheternas interna hemsidor.  
 
Utvecklingsgrupperna har träffats mellan sju och 20 gånger sammanlagt under 
projekttiden. Deltagarantalet i varje grupp har varierat mellan tre och elva 
personer.  
 
3.4.4 Utvärderingar under projekttiden 
Prioriteringsarbetet har regelbundet utvärderats. En första utvärdering gjordes 
när prioriteringsarbetet pågått ett halvår. Utvecklingsgrupperna fick svara på 
vilka prioriteringsobjekt man valt att arbeta med, hur långt man kommit med 
dessa och hur man planerade att fortsätta sitt arbete.  
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De fick också kommentera modellen; vad som varit lätt samt vilka svårigheter 
eller otydligheter de upplevt. Varje utvecklingsgrupp lämnade ett gemensamt 
svar och samtliga grupper besvarade frågorna.  
 
En andra utvärdering gjordes efter att prioriteringsprojektet pågått ytterligare 
några månader. En enkät (bilaga 2) skickades ut till alla grupper som arbetat 
med den nationella modellen samt till cheferna inom Rehab Söder och 
Samrehab (totalt 99 personer). Den slutliga svarsfrekvensen, efter påminnelse, 
var 72 procent. Enkäten innehöll fem frågor där man ombads ta ställning till 
modellens användbarhet vad gäller evidens, patientnytta och kostnadseffektivitet 
samt i vilken utsträckning modellen kan vara ett prioriteringsstöd och bidra till 
att beskriva arbetsterapins och sjukgymnastikens uppdrag. 
 
Ytterligare en utvärdering, med samma frågor, gjordes under februari 2008. 
Syftet var att få en bild av hur deltagarna i utvecklingsgrupperna, efter att ha 
arbetat med prioriteringsmodellen i två år, såg på användbarheten av modellen 
och om tolkningarna av begreppen upplevdes som lättare än vid tidigare 
utvärderingar. Dessutom efterfrågades hur prioriteringsmodellen i fortsättningen 
kunde användas inom rehabiliteringsverksamheterna. Svarsfrekvensen för den 
sista utvärderingen var 53 procent. 
 
3.4.5 Resursdag 
För att få tillfälle att diskutera och föra processen med prioriteringsarbetet vidare 
initierades en s k resursdag när projektet pågått i cirka ett år. Eftersom 
erfarenheterna av att tillämpa den nationella modellen inom rehabilitering var 
synnerligen begränsade behövde vi få hjälp med att belysa de frågeställningar 
som kommit upp i projektet. Kommentarerna till frågorna i den andra 
utvärderingen samt samlade erfarenheter från diskussionerna i 
utvecklingsgrupperna sammanfattades till 16 frågeställningar (bilaga 3) som 
ställdes till de inbjudna resurspersonerna. Dessa frågeställningar rörde bl a 
resonemang kring hur svårighetsgrad, nytta och kostnadseffektivitet bör 
bedömas samt hur man kan tänka kring rangordningen. Frågan om hur 
prioriteringar av sjukskrivna förhåller sig till människovärdesprincipen lyftes 
också fram. 
 
Inbjudan gick till medlemmar i samtliga utvecklingsgrupper, områdescheferna 
inom Rehab Söder och Samrehab, landstingspolitiker med särskilt ansvar för 
sjukvårdsfrågor, landstingets utvecklingsdirektör och sjukvårdsdirektören. Cirka 
100 personer deltog inklusive utvecklingsdirektören och tre politiker. Dagen 
innehöll föreläsningar där inbjudna föreläsare från FSA, LSR, 
PrioriteringsCentrum och Socialstyrelsen belyste de frågeställningar som 
formulerats i projektet. Dagen blev också ett möte för erfarenhetsutbyte och 
resonemang kring modellen.  
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För att få underlag till att arbeta fram en ökad tydlighet av bedömningen kring 
svårighetsgrad och patientnytta delades deltagarna in i grupper och diskuterade 
vad som karaktäriserar tillstånd med de olika svårighetsgraderna liten, måttlig, 
stor och mycket stor och hur dessa definitioner skulle kunna användas inom 
respektive diagnosområde. Deltagarna fick också lämna förslag på hur de bäst 
dokumenterar sitt prioriteringsarbete i modellens arbetsblad samt bestämma 
vilka prioriteringsobjekt man ville arbeta vidare med i grupperna. Det blev en 
dag som visserligen väckte många nya frågor men som också gav många en 
större insikt om vad prioriteringsmodellen kan tillföra i verksamheternas 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 
 
3.4.6 Utveckling av begrepp och anvisningar för tillämpning av den 
nationella modellen. 
De frågeställningar som ställts samman och som belystes av föreläsarna under 
resursdagen samt resultatet av gruppdiskussionerna blev ett underlag för 
projektgruppens vidare arbete. Vår uppgift under våren 2007 var att försöka 
förtydliga modellen bl a genom att ange vad som kan beaktas vid bedömning av 
tillståndens svårighetsgrad samt vid patientnytta och vad de olika skalstegen står 
för. Anvisningarna (bilaga 4) förtydligades också vad det gäller hur stöd för 
effekt ska dokumenteras, kostnadseffektivitet samt vad rangordningen ska ske i 
förhållande till. Dessa anvisningar måste fortfarande betraktas som ett 
arbetsmaterial som får utvärderas efterhand de prövas. 
 
3.4.7 Spridning av framtagna prioriteringar 
De rangordningar som hittills gjorts finns nu att läsa om på en intern hemsida i 
Landstinget i Kalmar län. Prioriteringsordningar för elva tillstånd är här 
presenterade. Några är stora sjukdomsgrupper som t ex RA och kronisk smärta, 
där flera olika faser beskrivs och förslag på flera åtgärder har värderats. Andra 
tillstånd och åtgärder är betydligt mer avgränsade och preciserade. De områden 
som är genomarbetade och ligger på den interna hemsidan är: 

• ALS -utprovning av elrullstol  
• Carpaltunnelsyndrom -konservativa och  postoperativa åtgärder  
• Distal radiusfraktur - efterförlopp, information och träning  
• Epicondylalgia - akut, subakut, kronisk   
• Fallbenägenhet olika funktionsnedsättning och åtgärder - fallbenägenhet 

grupp1, fallbenägenhet grupp 2, fallbenägenhet grupp 3  
• Fotledsfraktur - belastningsbar fraktur och utprovning av rullstol, ej 

belastningsbar fraktur och utprovning av rullstol  
• Huvudvärk - olika svårighetsgrader och åtgärder  
• Höftledsoperation - bakre snitt, hjälpmedelsutprovning  
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• MS olika stadier och åtgärder - EDSS 0-1.5, EDSS 2.0-2.5, EDSS 3.0-6.5,  
EDSS 7.0-9.5  

• RA vuxen med nedsatt aktivitetsförmåga (at d v s arbetsterapi), 
referenslista (at), stabil sjukdom och utan omfattande leddestruktioner (sg 
d v s sjukgymnastik), stabil sjukdom och omfattande leddestruktioner 
(sg), medicinskt välkontrollerad RA (sg)  

• Långvarig smärta 
 

Flera av utvecklingsgrupperna vill omsätta dessa prioriteringsarbeten i form 
av behandlingsriktlinjer. Arbete har därför pågått parallellt med att ta fram 
rubriker för behandlingsriktlinjer där bedömningen av svårighetsgrad, 
patientnytta, kostnadseffektivitet, evidens och rangordning också skulle ingå.   
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4. HUR VI VALDE PRIORITERINGSOMRÅDE 
 
Vi övergår nu till att beskriva prioriteringsarbetet i Rehab Söder och Samrehab 
enligt varje enskilt steg i den nationella modellen. Det första steget efter att 
syftet var definierat (sid 14), handlade om att bestämma vad arbetet skulle 
omfatta och därmed hur det skulle organiseras.  
 
 
4.1 Tillvägagångssätt  
 
I prioriteringsprojektet har vi valt att utgå från patientgrupp/sjukdomsgrupp. 
Valet av patientgrupper för prioriteringsarbetet styrdes av vilka specialiteter vi 
hade utvecklingsgrupper för i länet och därmed arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster som kunde antas vara intresserade av att arbeta med 
prioriteringar. Utvecklingsgrupperna fick i sin tur fritt välja vilka 
patientgrupper/sjukdomsgrupper de ville belysa.  
 
 
4.2 Upplevda fördelar 
 
Vi såg det som en fördel att använda redan etablerade fora, i detta fall 
utvecklingsgrupper, i prioriteringsarbetet. Vi tror att vi sparade tid på detta, då 
både intresse för utvecklingsarbete, stor kompetens och erfarenhet inom 
respektive område samt vanan att söka evidens redan fanns här. I många av 
grupperna fanns en kreativ kombination av arbetsterapeuter och/eller 
sjukgymnaster med både lång klinisk erfarenhet men även relativt nyutbildade 
yrkesverksamma, med vana av artikelsökning och faktagranskning.  
 
En annan fördel var att utvecklingsgrupperna täckte in en förhållandevis stor del 
av verksamheterna samt att de utgick från patientgruppen oavsett om patienterna 
omhändertas i primär- eller slutenvård. De länsövergripande grupperna borgade 
för en ökad samstämmighet i omhändertagandet i länet och ett mindre beroende 
av olika organisationsformer. 
 
 
4.3 Upplevda svårigheter 

 
Prioriteringsprojektet har varit omfattande och på så sätt komplicerat att styra. 
Det är dels ett geografiskt stort område som omfattats av arbetet, dels har många 
individer i utvecklingsgrupperna involverats, individer som i sin tur 
representerade ett ännu större antal medarbetare. Vi har två stora basenheter med 
delvis olika kulturer som skulle komma samman i ett gemensamt arbetssätt 
kring prioriteringar.  
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Emellanåt har vi pendlat mellan hopp och förtvivlan, optimism och misströstan 
när det har gällt att hålla ihop arbetet och driva det framåt.  
 
I de utvecklingsgrupper inom Rehab Söder som inte redan var etablerade vid 
projektets start tog det längre tid att komma igång med prioriteringsarbetet. 
Processen att bilda en grupp tar tid. I dessa grupper fanns inte heller någon 
sammankallande person utsedd från början med uppgift att få igång gruppen 
medan Samrehabs grupper var väl inarbetade och hade en gruppledare som 
fungerade som sammankallande. Ytterligare en svårighet var att 
utvecklingsgrupperna inte hade uppdraget prioriteringar på agendan från början. 
Det ursprungliga uppdraget för dessa grupper var att ta fram den kliniska 
kunskapen och där kunde prioriteringsarbetet upplevas som ett avsteg från detta. 
I en av grupperna sa deltagarna bl a: ”Ska vi inte få hålla på med det som är 
bland det roligaste med att vara sjukgymnast, att få diskutera med kollegor, 
fortbilda sig, utvecklas?” 
 
Det fanns också områden inom rehabilitering där verksamheterna inte lyckades 
sätta samman en utvecklingsgrupp, som t ex andning-cirkulation och pediatrik. 
Gruppen för metabola syndromet startade, men upphörde p g a för få deltagare. 
Alla verksamhetsfält har därmed inte ännu fått tillfälle att sätta sig in i den 
nationella modellen.  
 
Eftersom patientgrupper/sjukdomsgrupper valdes som prioriteringsområde och 
representationen i utvecklingsgrupperna var geografiskt spridd, blev avstånden 
en försvårande faktor när grupperna skulle träffas. Några hade i 
inledningsskedet svårt att få kontinuitet i sitt arbete.  
 
Projektledningen har valt att bedriva prioriteringsarbetet med stor valfrihet 
snarare än att styra inom vilka områden prioriteringar borde tas fram. Följden 
har blivit att en begränsad del av verksamheten genomlysts i detta arbete och 
ledningen har ännu inte hunnit värdera betydelsen av just de 
prioriteringsordningar som tagits fram. 
 
 
4.4 Åtgärder för att undanröja hinder  

 
Projektgruppen har lagt ner mycket tid på att hjälpa till i uppstarten av 
utvecklingsgrupperna. I Rehab Söder t ex som saknade sammankallande 
personer gick projektgruppen in och arrangerade det första mötet.  
 
För att överbrygga de geografiska avstånden delade deltagarna i 
utvecklingsgrupperna upp arbetsuppgifterna för att var och en skulle kunna driva 
arbetet framåt mellan mötestillfällena.  
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De använde sig av videokonferenser och telefonmöten samt kommunicerade 
med varandra via e-post. Om vi i stället utgått från ett verksamhetsområde som 
t ex primärvården i Västervik hade det troligen förenklat och minskat 
tidsåtgången. Fördelen med att få en prioriteringsordning som hade förankring 
inom hela länet var dock så stor att den bedömdes uppväga svårigheterna. 
 
Vi i projektgruppen har under arbetets gång mer och mer sett sambandet mellan 
de fakta som diskuteras i den nationella modellen och det som ingår i 
behandlingsriktlinjer och att det i hög grad är samma underlag som används. 
Framtagandet av behandlingsriktlinjer och prioriteringsarbete kan ske parallellt.  
Detta samband har vi försökt tydliggöra för deltagarna som hellre ville arbeta 
med behandlingsriktlinjer än prioriteringar. I Rehab Söder har man som tidigare 
nämnts också tagit fram anvisningar för hur behandlingsriktlinjer och den 
nationella modellen kan sammanföras i ett dokument (se kap 10). 
Projektgruppen har också i utvecklingsgrupperna diskuterat nyttan och behovet 
av prioriteringsarbete för att öka motivationen. Vi upplever att flertalet 
medarbetare efterhand insåg att arbetet med modellen kan komma patienterna 
till godo, p g a det stöd som diskussionerna i grupperna och framtagandet av 
fakta givit för valet av insatser. En drivkraft för utvecklingsgrupperna blev också 
insikten om att de onekligen utgör en kunskapsresurs inom sina respektive 
områden och därmed har ett ansvar vid denna typ av utvecklingsarbete. 
 
När det gäller den begränsade genomlysningen av verksamheten som blev 
följden av att deltagarna själva fick välja vilka prioriteringar de ville arbeta med, 
har vi under projektet inte funnit anledning att ändra på detta. Vi har istället 
behållit fokus på det kortsiktiga syftet i projektet, som var att pröva den 
nationella modellens användbarhet som redskap vid prioriteringar inom 
Samrehab och Rehab Söder samt att skapa gemensamma prioriteringar för vissa 
sjukdomsgrupper. I det framtida prioriteringsarbetet framstår det dock som 
viktigt att ha en tydligare strategi för valet av vilka patientgrupper/ eller 
verksamhetsområden som ska ingå. 
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5. ERFARENHETER AV ATT VÄLJA 
PRIORITERINGSOBJEKT  
 
När området för prioriteringsarbetet, i detta fall olika specialistområden, var 
fastlagt så övergick arbetet, i enlighet med den nationella modellen, till nästa 
steg; att välja ut de tillstånd och åtgärder som skulle rangordnas eller med andra 
ord att välja prioriteringsobjekt. 
 
 
5.1 Tillvägagångssätt  
 
Varje arbetsplats inom Rehab Söder och Samrehab fick på den inledande 
utbildningsdagen i uppdrag att ta fram tio olika prioriteringsobjekt och inom tre 
veckor skicka dessa till projektgruppen. Vi valde att låta samtliga medarbetare,  
d v s även de som inte var med i någon utvecklingsgrupp, vara delaktiga i 
framtagandet av prioriteringsobjekt.   
 
Rekommendationen var att välja tillstånd som antingen var vanligt förkommande 
i respektive verksamhet eller tillstånd som arbetsterapeuterna/sjukgymnasterna 
av annan orsak såg behov av att belysa ur ett prioriteringsperspektiv. De utvalda 
tillstånden skulle dessutom kopplas ihop med en åtgärd i enlighet med 
rekommendationen i den nationella modellen. Arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster uppmanades att diskutera yrkesvis och oberoende av varandra för 
att få en bredd av prioriteringsobjekt att arbeta med. På vissa arbetsplatser visade 
det sig att deras resonemang skilde sig åt; sjukgymnasterna angav oftare diagnos 
eller funktionsnedsättning medan arbetsterapeuterna oftare utgick ifrån en 
aktivitetsbegränsning eller delaktighetsinskränkning. 
 
Totalt kom det in ungefär 450 förslag på prioriteringsobjekt, som sinsemellan 
såg väldigt olika ut bl a vad det gällde detaljeringsgraden. Insatserna 
formulerades oftast mycket allmänt t ex: ”Funktionsupprätthållande träning vid 
kroniska besvär/sjukdomar”. Huvudsakligen var det beskrivningar av olika 
tillstånd som lämnades in. Väldigt få förslag innehöll både tillstånd och åtgärd. 
De inlämnade förslagen på prioriteringsobjekt kan kategoriseras i följande 
grupper:  
 

• Sjukdomsgrupp/diagnos (t ex stroke, neurologi, gonarthros) 
 

• Konsekvenser av sjukdom/skada (t ex oro, fallrisk, förflyttningsproblem 
hos äldre med ålderssvaghet och fallbenägenhet). 
 

• Åtgärd (t ex hjälpmedelsutprovning, uppföljning av elrullstol). 
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• Kombinerat tillstånd/ åtgärd (t ex sena stadier av neurologisk sjukdom och 

kontrakturprofylax). 
 

• Fas i sjukdomsförloppet (t ex kroniska besvär, nytillkomna besvär, 
nydebuterad RA). 

 
Alla föreslagna prioriteringsobjekt grupperades utifrån de olika 
utvecklingsgruppernas specialistområden och skickades ut till respektive grupp 
som valde ut det objekt de ville arbeta med. Uppmaningen var att välja ett 
förhållandevis avgränsat prioriteringsobjekt. Valen gjordes ofta utifrån något 
gruppen upplevde som angeläget och intressant att diskutera t ex sådant som de 
har stor volym av i sin verksamhet eller där de kände sig osäker på nyttan med 
olika insatser. Utifrån det/de objekt grupperna valde ombads de ta ställning till 
om det fanns undergrupper som behövde definieras (t ex RA – behöver den 
delas upp i t ex tidsförlopp, symptombild, aktivitetsbegränsning e t c?). 
 
Drygt trettio prioriteringsobjekt valdes ut och elva av dem presenterades i april 
2008 på landstingets interna hemsida. Ett tiotal prioriteringsordningar var då 
nästan klara för presentation och ytterligare var påbörjade.  
 
 
5.2 Upplevda fördelar 
 
Sammankopplingen av tillstånd och åtgärd har inneburit ett nytt sätt att tänka 
som leder till att vi och våra kollegor i högre grad än tidigare tar hänsyn till 
nyttan av olika åtgärden. Det har också inneburit att svårighetsgrad och nytta i 
högre grad kopplas ihop och att en mer sammantagen bild utgör underlag för 
prioritering än vad som troligen skulle ha varit fallet annars. 
 
Vi såg det som en fördel att samtliga medarbetare primärt fick vara delaktiga i 
att ta fram prioriteringsobjekt. Objekten blev på så sätt förankrade i det kliniska 
vardagsarbetet. Förhoppningen var också att delaktigheten skulle göra att ett 
intresse för prioriteringar skulle väckas och att när prioriteringarna sedan 
presenterades på hemsidorna intresset för att ta del av innehållet skulle vara 
större än om man inte alls involverats i arbetet. Vi såg det också som en fördel 
att utvecklingsgrupperna sedan själva fick välja det objekt de ville arbeta med 
för att öka motivationen att starta med prioriteringsarbete. 
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5.3 Upplevda svårigheter 
 
Arbetet med att definiera prioriteringsobjekt upplevdes olika svårt på olika 
arbetsplatser. Flera hade problem med att koppla ihop tillstånd med åtgärd. 
Många utgick från sjukdomsgrupp utan koppling till åtgärd då de tänkte på 
prioriteringar. En anledning till det kan vara att i klinisk vardag så blir 
sjukdomen eller skadan första fokus innan ställningstagande gjorts tills vilka 
insatser som är lämpliga. En annan anledning kan vara att den 
prioriteringsordning som presenterades av Prioriteringsutredningen i ”Vårdens 
svåra val” (SOU 1995:5), i stor utsträckning utgick från olika tillstånd (t ex 
kroniska sjukdomar) och dessa prioriteringsgrupper kände alla i verksamheterna 
till. Att ta fram kopplingen tillstånd och åtgärd verkade vara ett nytt sätt att 
tänka för våra medarbetare.  
 
På några arbetsplatser hade personalen mycket lätt att plocka fram ett stort antal 
objekt och tyckte i stället att problemet låg i att begränsa sig och välja ut vad 
som var viktigast att titta på utifrån ett prioriteringsperspektiv. Det var också 
svårt att avgränsa prioriteringsobjekten, några blev alldeles för omfattande för 
att praktiskt kunna gripa sig an (som t ex stroke). Diskussioner fördes också om 
varje åtgärd skulle belysas för sig eller om det kunde vara hela åtgärdspaket som 
analyserades som t ex carpaltunnelsyndrom och konservativ behandling (som 
omfattar både ergonomi, ortos och nervglidning). I klinisk vardag sker ofta en 
sådan kombination av insatser. 
 
Innan vi i projektgruppen var tillräckligt insatta i modellen så var det svårt att 
förmedla hur prioriteringsobjekten skulle avgränsas och informationen till 
medarbetarna om vad ett prioriteringsobjekt är, var i början otydlig. 
 
 
5.4 Åtgärder för att undanröja hinder  
 
Vid den inledande utbildningsdagen informerades om vad ett prioriteringsobjekt 
är. Deltagarna hade också fått diskutera i grupper kring några prioriteringsobjekt 
enligt den nationella prioriteringsmodellen. För de arbetsplatser där man sedan 
hade svårt att föreslå prioriteringsobjekt eller att avgränsa dessa till mer 
hanterbara objekt, fanns projektgruppen att tillgå som en diskussionspartner. Det 
primära syftet i detta projekt var att prova den nationella modellen och det syftet 
fick vi ofta komma tillbaka till, då deltagarna i sin önskan att göra ett 
prioriteringsarbete som skulle ha en praktisk nytta, ibland ville ge sig på mycket 
omfattande och komplexa tillstånd och åtgärder. 
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Tankesättet att koppla samman både tillstånd och åtgärd behöver helt enkelt tid 
att sätta sig och orsaken till detta, d v s tillämpning av riksdagens riktlinjer, 
behöver upprepas. Detta har också gjorts och i takt med att deltagarna i 
utvecklingsgrupperna satt sig in mer i modellen har det känts mer självklart för 
dem att koppla ihop tillstånd och åtgärd. 
 
Vi har rekommenderat utvecklingsgrupperna att vid avgränsning av 
prioriteringsobjekt tänka efter hur detaljerat de måste ange tillstånd och åtgärd 
för att det ska ha någon betydelse för den fortsatta bedömningen av 
prioriteringen (t ex är det olika patientnytta, stöd för effekt, kostnadseffektivitet 
beroende på om tillståndet delas in i ytterligare undergrupper?). Om det blir för 
detaljerat kan det uppfattas att prioriteringsordningen blir oöverskådlig och 
därmed svårare att använda kliniskt. Vårt budskap har också varit att ett alltför 
övergripande prioriteringsobjekt kan innebära att det inte ger vägledning i hur 
man bör prioritera.  
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6. ERFARENHETER AV ATT BEDÖMA SVÅRIGHETSGRAD  
 

För att tillämpa riksdagens riktlinjer för prioriteringar behöver, enligt den 
nationella modellen, fakta insamlas kring; 
 

• Tillstånds svårighetsgrad 
• Patientnytta/ Effekt av åtgärd 
• Kostnadseffektivitet 

 
Vi kommer nedan att beskriva dessa steg vart och ett för sig, även om det 
praktiska arbetet i utvecklingsgrupperna inte alltid var så uppdelat utan kunde 
inrymma diskussioner kring alla dessa dimensioner på ett mer integrerat sätt. 
 
 
6.1 Tillvägagångssätt 
 
Direktivet till utvecklingsgrupperna när det gällde att bedöma svårighetsgrad var 
att efter steg ett då de bestämde vad som skulle rangordnas skulle grupperna ta 
ställning till tillståndets svårighetsgrad och risken av utebliven behandling. 
Svårighetsgraden skulle graderas enligt skalan mycket stor, stor, måttlig eller 
liten.  
 
För att komma fram till svårighetsgrad förde grupperna framför allt diskussioner 
då de fann mycket lite stöd i den vetenskapliga litteraturen för att få stöd i att 
bedöma detta. Aktivitetsförmåga användes ofta för att beskriva tillståndets 
svårighetsgrad, särskilt då aktiviteter som hade att göra med ADL/personlig 
vård. Olika grader av funktionsnedsättning (som t ex smärta/lidande) 
diskuterades också. I vissa fall användes olika etablerade bedömningsinstrument 
t ex VAS som smärtskattning, Katz ADL-trappa samt vid Multipel Scleros den 
s k EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale) vid bedömningen av 
svårighetsgrad. Tillståndets varaktighet ansågs också som viktigt och de 
kroniska sjukdomarna bedömdes genomgående ha en större svårighetsgrad just 
p g a den livslånga varaktigheten.  
 
Bedömningen av svårighetsgraden ansågs också påverkas av arbetsförmåga, 
påverkan på livskvaliteten, risken för permanent sjukdom/skada samt påverkan 
på delaktighet i sociala sammanhang. Patienternas egna resurser t ex 
copingförmåga (och oro för tillståndet), aktuell livssituation och sociala nätverk 
sågs också som väsentligt att ta med i bedömningen. Patientupplevelsen av det 
egna lidandet var en annan aspekt kring svårighetsgrad som diskuterades mycket 
och konstaterades vara en viktig faktor i den professionella bedömningen. 
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I den nationella modellen anges, att för att beakta ett hälsotillstånds 
svårighetsgrad behöver också hänsyn tas till risk för; 

• Förtida död 
• Permanent skada/sjukdom 
• Försämrad livskvalitet 

 
Till att börja med var det ingen som uppfattade att uteblivna arbetsterapeutiska 
eller sjukgymnastiska insatser skulle kunna leda till förtida död. Men vid 
diskussionerna kom det fram flera exempel på att man genom att påverka såväl 
funktionsnivå som aktivitets- och delaktighetsnivå, kunde motverka förtida död. 
Därför ansågs det relevant att även ta hänsyn till denna risk vid bedömningen av 
svårighetsgrad.  
 
 
6.2 Upplevda fördelar 
 
Att få tillfälle att reflektera över vad man väger in i begreppet ”svårighetsgrad” 
upplever vi har gett ett annat perspektiv och vidgat synen och vetandet kring 
olika tillstånd i verksamheten. Det ger också perspektiv på det egna 
verksamhetsområdet i relation till sjukdomar och skador inom andra 
verksamhetsområden ”hur svårt är det jag arbetar med i relation till annat?”. 
Tydligheten om vad som menas med olika svårighetsgrader har ökat. 
 
Nyttan med preventiva åtgärder har tidigare varit föremål för diskussioner i 
verksamheterna men har då upplevts som svår att motivera på ett hållbart sätt. 
Upplevelsen i utvecklingsgrupperna var att den typen av åtgärder nu kunde 
belysas ur ett annat perspektiv i och med modellen och vinsten med den typen 
av insatser kunde lättare lyftas fram. Till exempel gällde detta smärtpatienter 
som söker tidigt och där man ser risken att utveckla ett kroniskt smärtbeteende. 
Denna patientgrupp bör kanske bedömas, med hänsyn just till denna risk, som 
ett tillstånd med större svårighetsgrad än om man inte hade beaktat risken vid 
utebliven insats. 
 
 
6.3 Upplevda svårigheter 
 
Bedömning av tillståndets svårighetsgrad var ett av de moment som 
rapporterades vara mest besvärligt i arbetet och som gav upphov till många 
diskussioner. Deltagarna efterfrågade tidigt i projektet anvisningar för hur man 
skulle bedöma svårighetsgraden. En av frågeställningarna gällde vad 
svårighetsgraden vid ett tillstånd ska sättas i relation till.  
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Ska den jämföras med all ohälsa som sjukvården har att hantera eller ska 
jämförelse bara ske inom den egna verksamheten (t ex psykiatri) eller inom en 
enskild sjukdomsgrupp t ex demens?  
 
En annan frågeställning handlade om vad som skulle vägas in i bedömningen. 
Hur tas t ex omgivningsfaktorer som när- eller frånvaro av närstående med i den 
sammantagna bedömningen av svårighetsgrad? Deltagarna saknade också 
definitioner på graderingen mycket stor, stor, måttlig och liten svårighetsgrad. 
Behovet av ett mer enhetligt sätt att resonera blev tydligt; vilken innebörd ska 
läggas i de olika graderna? 
 
Bedömningen av risk som en faktor när man ska komma fram till ett tillstånds 
svårighetsgrad kändes främmande för många. Hur bedömer man sammantaget 
svårighetsgraden för tillstånd som i sig inte är så allvarliga utan t ex orsakar en 
kort tids nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning, men obehandlad kan bidra till 
att personen i fråga drabbas av depression eller annat mycket svårt tillstånd med 
stora sociala konsekvenser? Riskbedömningen blev med andra ord ibland 
mycket omfattande och långtgående. 
 
Ofta hamnade också diskussionerna på individnivån och det var svårt att tänka i 
typfall och på gruppnivå eftersom ohälsans konsekvenser uppfattas så olika 
mellan olika individer. 
 
 
6.4 Åtgärder för att undanröja hinder  

 
I början av prioriteringsarbetet fanns uppenbart otillräcklig vägledning när det 
gällde att bedöma svårighetsgrad. Projektgruppen erfor snart att det var 
nödvändigt att ge utvecklingsgrupperna tydligare ramar och direktiv för detta.  
 
Frågan kring vad svårighetsgrad rimligen kan relateras till togs upp med de 
inbjudna föreläsarna på resursdagen. Budskapet där var att den praxis som 
hittills finns kring att diskutera svårighetsgrad (t ex i Socialstyrelsens 
riktlinjearbete) talar för att tillstånd ska relateras till andra tillstånd inom det 
område som är aktuellt för prioriteringar. Gäller det t ex prioriteringar inom RA 
så ställs olika tillstånd som kan vara aktuella vid den sjukdomen i relation till 
varandra. Gäller prioriteringsordningen för stroke så ställs de olika tillstånden 
som kan uppstå vid den sjukdomen i relation till varandra. Gäller det däremot att 
prioritera mellan olika sjukdomar i exempelvis rörelseorganen eller inom 
psykiatri måste olika sjukdomstillstånd jämföras med varandra inom det aktuella 
verksamhetsområdet, eller som i vårt fall inom respektive utvecklingsgrupps 
område. 
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Den andra, stora frågan gällde vad som skulle vägas in vid bedömningen av 
svårighetsgrad. För att underlätta utarbetade projektgruppen ett 
diskussionsunderlag ”Underlag för diskussion om tillståndets svårighetsgrad”, 
(tabell 1) där man stegvis tar fram underlag för bedömning av svårighetsgrad. 
Underlaget tog fasta på de förslag som tagits fram av utvecklingsgrupperna 
under resursdagen. Projektgruppen beslöt att utgå från ICF:s terminologi i syfte 
att göra detta mer bekant för medarbetarna. Begreppen i det internationella 
klassifikationssystemet ICF har också varit uppe till förslag då den nationella 
modellen togs fram. Långsiktigt menade de aktörerna att en mer enhetlig och 
distinkt begreppsapparat som kan förstås av olika yrkeskategorier kan underlätta 
ett gemensamt prioriteringsarbete.  
 
I diskussionsunderlaget kan man ta ställning till vilken påverkan som det 
aktuella tillståndet oftast har i kroppsfunktionen, hur stort hjälpbehovet är i 
dagliga aktiviteter, vilka begränsningar tillståndet innebär för delaktighet, hur 
lång varaktighet tillståndet brukar ha samt risken vid utebliven insats. Observera 
att varje variabel i diskussionsunderlaget bedöms för sig och alltså kan variera i 
svårighetsgrad inom ett och samma tillstånd.  
 
Diskussionsunderlaget spreds till grupperna så snart det färdigställts med 
betoningen att det skulle ses som ett material i ständig utveckling. Den senaste 
versionen redovisas i tabell 1 och har ännu inte hunnit utvärderats. 
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 Funktions-

nedsättningar 
Innebär en förlust av 
eller avvikelse i en 
fysiologisk funktion 
(t ex nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller minne).  

Aktivitets-
begränsningar  
Innebär svårigheter 
som en person kan ha 
att genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå andra 
t ex ta hand om sina 
barn). 

Delaktighets-
inskränkningar  
Handlar om de 
sociala konsek-
venserna av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning) 
 

Var-
aktig
-het 

Risk vid 
utebliven 
åtgärd 
 
 
 

Svårighets
- grad 
 
Den 
samman- 
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor  Patientgruppen klarar 
ej /har mycket stor 
svårighet att klara 
den/de aktuella 
aktiviteterna. Är helt 
beroende av hjälp i 
den/de aktuella 
aktiviteterna. 
 

Patientgruppen 
klarar ej aktuell 
social 
funktion/funktio
ner, har mycket 
stora svårigheter 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
> 10 
år till  
livs-
långt 
till-
stånd 

Mycket stor 
risk för  
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Stor  Patientgruppen har 
stora svårigheter att 
utföra den/de aktuella 
aktiviteterna. Till stor 
del beroende av hjälp 
i den/de aktuella 
aktiviteterna. 

Patientgruppen 
har stor svårighet 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
1 till 
10 år 

Stor risk för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Måttlig  Patientgruppen har 
svårt att utföra den/de 
aktuella aktiviteterna. 
Behöver hjälp delvis 
hjälp med den/de 
aktuella aktiviteterna. 

Patientgruppen 
har svårighet 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
> 3 
mån 
till 1 
år 

Måttlig risk 
för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Liten  Om än med någon 
svårighet kan 
patientgruppen utföra 
den/de aktuella 
aktiviteterna. 
Behöver ingen hjälp. 

Om än med 
någon svårighet 
klarar patient-
gruppen den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
< 3 
mån 

Liten risk 
för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Tabell 1. Underlag för diskussion om tillståndets svårighetsgrad. 
 
Det rekommenderas också i diskussionsunderlaget att  

• bedömningsinstrument som är relevanta för tillståndet kan användas för 
att ta fram graden av funktionsnedsättning;  

• hänsyn tas till om tillståndet kräver hjälp i form av personligt stöd men  
däremot inte till om aktiviteten kräver hjälpmedel eller ej för att kunna 
utföras; 

• kortare varaktighet minskar svårighetsgraden, medan längre varaktighet 
ökar svårighetsgraden. 

• risk bedöms enligt aspekten försämrat tillstånd alternativt risk för 
allvarligt tillstånd.  
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Nedan följer ett exempel (tabell 2) på hur diskussionsunderlaget har använts för 
att resonera kring svårighetsgrad för tillståndet RA: Stabil sjukdom och utan 
omfattande leddestruktioner.  

  
 Funktionsnedsättning

ar 
Innebär en förlust av 
eller avvikelse i en 
fysiologisk funktion 
(t ex nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller minne).  
 

Aktivitets-
begränsningar  
Innebär svårigheter 
som en person kan ha 
att genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå andra 
t ex ta hand om sina 
barn). 
 

Delaktighets-
inskränkningar  
Handlar om de 
sociala konse-
kvenserna av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning) 
 

Var-
aktig
-het 

Risk vid 
utebliven 
åtgärd 
 
 
 

Svårighets
- grad 
 
Den 
samman- 
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor   .  
> 10 
år till  
livs-
långt 
till-
stånd 

 Eftersom 
tillståndet är 
livslångt, 
risken för 
försämring 
bedöms som 
stor och på-
verkan  på 
funktion 
som måttlig 
beskrivs den 
samman-
tagna 
bedöm-
ningen av 
tillståndets 
svårighets-
grad som 
måttlig trots 
att på-
verkan av 
aktivitet och 
delaktighet 
bedöms som 
liten. 
 
Måttlig 
 

Stor     
 

Stor risk för 
försämring.  

 

Måttlig Tillståndet innebär en 
måttlig funktions-
nedsättning. 

 .  
 

  

Liten  Behöver ingen hjälp 
och har en liten 
aktivitetsnedsättning. 

Med någon 
svårighet klarar 
patientgruppen 
de aktuella 
sociala 
funktionerna 

 
 

  

Tabell 2. Underlag för diskussion om svårighetsgrad vid RA. 
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Även om ingen utvärdering hunnit ske av den senaste versionen är det vårt 
intryck att anvisningarna har hjälpt grupperna att sortera upp vad som ska ingå i 
bedömningen av svårighetsgrad. Vi är medvetna om att kanske inte alla 
perspektiv som vore önskvärda finns med men tror att förenklingar är 
nödvändiga för hanterbarheten. 
 
Den sista frågeställningen gällde hur risk ska graderas vad det gäller 
svårighetsgrad. Våra diskussioner har här gått fram och tillbaka och det finns, 
som vi ser det, flera möjliga vägar att resonera kring risk; 

1. Risk bedöms enbart utifrån hur stor risken är att en försämring av 
tillståndet sker (mycket stor risk för försämrat tillstånd, stor risk för 
försämrat tillstånd osv.) om ingen insats görs. I detta fall tar man inte 
hänsyn till hur stor själva försämringen är. 

2. Risk bedöms enbart utifrån hur stor försämring som kan uppstå om 
inget görs (från mycket allvarligt tillstånd - till ingen försämring). Hur 
stora dessa risker är bedöms inte.  

3. Risk bedöms enbart utifrån hur stor risken är för ett visst tillstånd (t ex 
allvarligt tillstånd) om inget görs. Risk för andra försämringar (t ex 
mindre nedsättning av aktivitetsförmåga) bedöms inte.  

4. Risk kan också bedömas både utifrån hur stor risken är att en försämring 
av tillståndet sker och hur stor denna försämring är, d v s olika grader av 
försämringar (risk för mycket allvarligt tillstånd, risk för stor nedsättning 
av kroppsfunktion/ aktivitets/ delaktighetsförmåga, måttlig nedsättning 
etc.). Bedömningen blir då mycket komplex.  

Fokus kan alltså antingen vara på riskens storlek eller riskens konsekvenser. 
Vi har valt att fortsätta pröva att bedöma risk enligt aspekten riskens storlek 
för försämrat tillstånd alternativt risk för ett visst tillstånd (risk för allvarligt 
tillstånd). Frågan vad som är viktigast när man bedömer risk inom 
arbetsterapi och sjukgymnastik får nog fortfarande betraktas som icke 
färdigdiskuterad. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

7. ERFARENHETER AV ATT BEDÖMA PATIENTNYTTA  
 
Ett annat viktigt steg i prioriteringsarbetet var att ta ställning till vilken 
patientnytta olika åtgärder ger vid ett visst tillstånd. 
 
 
7.1 Tillvägagångssätt 
 
Direktivet till utvecklingsgrupperna när det gällde att bedöma patientnyttan var 
att värdera effekten av respektive åtgärd både på tillståndet som sådant och 
effekten på de risker som eventuellt fanns förknippade med tillståndet. I den 
nationella modellen uttrycks patientnytta i mycket stor, stor, måttlig och liten 
vilket vi också valt att göra. Vi fann det också relevant att ta med ingen nytta, då 
det kan förkomma insatser som saknar evidens och/eller där den beprövade 
erfarenheten inte ger stöd för en insats. 
 
Utvecklingsgrupperna började ofta med att diskutera förutsättningslöst vilka 
erfarenheter och vilket kunskapsunderlag som fanns i gruppen. I många fall, där 
deltagarna utgick från ett tillstånd, listade man sedan vilka olika åtgärder man 
använde sig av eller kände till vid behandling/träning. Nästa steg var ofta att de 
delade upp mellan sig att ta fram det faktaunderlag de kunde hitta som styrkte 
eller motsade användandet av åtgärden. I de flesta grupperna fanns det 
arbetsterapeuter och/eller sjukgymnaster som var vana vid artikelsökning. I vårt 
prioriteringsarbete har inte funnits tidsutrymme för någon systematisk 
genomgång av hela det aktuella kunskapsläget, men i de fall man fann SBU-
rapporter14 eller Cochrane-genomgångar15, gav det naturligtvis tyngd åt den 
rangordning som sedan följde.  
 
 
7.2 Upplevda fördelar 
 
I detta prioriteringsarbete har stort fokus hamnat på att söka evidens och att 
försöka kunskapsbasera de åtgärder som utförs inom arbetsterapi och 
sjukgymnastik. Samrehabs utvecklingsgrupper har sedan tidigare varit vana att 
söka evidens och de som leder grupperna har i flera fall magisterkompetens och 
en vana av artikel- och evidenssökning.  

                                           
14 SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens 
metoder. 
15 En Cochrane-översikt är en systematisk översikt över studier, som undersöker effekten av en specifik 
behandling. 
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I Rehab Söder hade man redan innan prioriteringsarbetet startade intentionen att 
ta fram behandlingsriktlinjer som skulle bygga på evidens. Evidensbasering har 
varit en drivkraft i projektet och många har uttryckt att just detta varit 
tillfredsställande med arbetet. 
 
Diskussionerna kring nyttobegreppet har också lett till att man i grupperna har 
tagit sig tid att diskutera och sammanställa de kliniska erfarenheterna man har av 
olika åtgärder och dessutom vägt det mot den evidens man funnit.  
 
 
7.3 Upplevda svårigheter 
 
När det gäller att fastställa patientnytta har det många gånger varit svårt att hitta 
information om åtgärders effekt/nytta. I några grupper saknades någon med 
kunskap av att söka evidens och vana vid artikelgranskning. Detta försvårade 
arbetet och tärde på motivationen. Det fanns också en rädsla för att det skulle 
ställas krav på att allt som görs inom rehabiliteringsenheterna ska vara 
evidensbaserat och att tekniker och behandlingsmetoder där det ”bara” finns 
beprövad erfarenhet inte ska få användas. Frågan ställdes också om hur 
kvantitativa studier skulle bedömas i relation till kvalitativa studier.  

 
Liksom begreppet svårighetsgrad vållade också begreppet patientnytta en del 
problem när det gällde tolkningen av vad som ska ingå i begreppet. På samma 
sätt som när det gällde svårighetsgrad saknade deltagarna definitioner på 
graderingen mycket stor, stor, måttlig och liten patientnytta. Det var också 
genomgående ovant att hålla sig till gruppnivå och det fick upprepas många 
gånger vid gruppträffarna att de måste tänka på gruppnivå; hur upplevs 
vanligtvis detta tillstånd när det gäller t ex patientnytta? 
 
 
7.4 Åtgärder för att undanröja hinder  
 
Som hjälp har, då det behövdes, både en internt framtagen mall och annat 
nationellt material (t ex material från SBU) för hur man värderar och 
dokumenterar resultat av artikelsökning använts. I de fall där deltagarna funnit 
artiklar eller annat material som de ville stödja sig på i rangordningen gavs 
rekommendationen att ange den evidensstyrka som framkommer i den funna 
systematiska genomgången och ange referens. Om det fanns stöd i enstaka 
artiklar skulle det kort beskrivas med ord och på samma sätt ange 
referenshänvisning. Även klinisk erfarenhet uppmanades att redovisas med ord. 
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För att dämpa kraven när det gäller att söka evidens och oron för att bara det 
som är beforskat eller kvantitativt värderat ska få tillämpas i klinisk vardag har 
handledarna återkommande poängterat vikten av den samlade kliniska 
erfarenheten i prioriteringsarbetet. Det har varit en styrka i de grupper där den 
samlade kompetensen hos arbetsterapeuter respektive sjukgymnaster har bestått 
av både äldre och mycket kliniskt erfarna medarbetare med mindre forskarvana 
samt yngre medarbetare med vana av att söka evidens i olika databaser. Dessa 
grupper får ses som optimalt sammansatta för prioriteringsarbete, då många 
insatser inom rehabilitering fortfarande är obeforskade, men utifrån klinisk 
erfarenhet ansedda som effektiva. 
 
I den utvärdering som gjordes när projektet varit i gång ett halvår, kom många 
frågeställningar fram som gällde hur patientnytta ska bedömas. Dessa, 
tillsammans med frågeställningar som projektgruppen fångat upp, 
sammanställdes och bearbetades på den resursdag som anordnades. Resultatet 
blev att ett motsvarande diskussionsunderlag som för svårighetsgrad togs fram 
av projektgruppen vad gäller bedömningen av patientnytta/effekt av åtgärd där 
det framgår vad som bör beaktas vid bedömningen och hur man kan tänka vid 
graderingen av patientnyttan. Även detta diskussionsunderlag har bearbetats och 
formuleringar i texten har tillkommit i försök att förtydliga bedömningen av 
patientnytta ytterligare (tabell 3). 
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 Funktionsned-
sättningar 
Innebär en förlust 
av eller avvikelse i 
en fysiologisk 
funktion (t ex 
nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller 
minne).  
 
 

Aktivitets- 
begränsningar 
Innebär 
svårigheter som en 
person kan ha att 
genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå 
andra t ex ta hand 
om sina barn). 
 

Delaktighets- 
inskränkningar 
Handlar om de 
sociala 
konsekvenserna 
av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning). 
 
 

Var-
aktig-
het av 
effekt 

Effekt på risk  Patient- 
nytta/ 
effekt av 
åtgärd 
 
Den 
samman-
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor Åtgärden påverkar i 
mycket stor grad 
funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i mycket hög grad 
aktivitets-
begränsningen/arna.
 

Åtgärden 
påverkar i 
mycket hög grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

> 10 år  
 

Mycket stor 
effekt på risk 
för försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 
 
 
 
 
 

Stor  Åtgärden påverkar i 
stor grad funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i hög grad 
aktivtets-
begränsningen/arna.
 

Åtgärden 
påverkar i hög 
grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna.  

 
1 till 10 
år 

Stor effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Måttlig  Åtgärden påverkar i 
måttlig grad 
funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i måttlig grad 
aktivitets-
begränsningen/arna.
  

Åtgärden 
påverkar i 
måttlig grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

 
> 3 mån 
till 1 år 

 Måttlig effekt 
på risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Liten  Åtgärden påverkar i 
liten grad funktions-
nedsättningen/arna. 
 

Åtgärden påverkar 
i liten grad 
aktivitets-
begränsningen/arna.
  
 

Åtgärden 
påverkar i liten 
grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna.  

 
< 3 mån  

Liten effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Ingen  Åtgärden påverkar 
inte funktions-
nedsättningen. 

Åtgärden  påverkar 
inte aktivitets-
begränsningen/arna.
 
 

Åtgärden  
påverkar inte 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

 
 

Ingen effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

 
Tabell 3. Underlag för diskussion om patientnytta/effekt av åtgärd. 
 
 
Som kommentar till diskussionsunderlaget om patientnytta/effekt av åtgärd 
framhålls att även vid tillstånd som bedöms ha en liten svårighetsgrad, kan 
åtgärden ge mycket stor nytta som t ex då en liten aktivitetsbegränsning helt 
försvinner i och med den åtgärd som görs.  
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Nedan följer ett exempel (tabell 4) på hur diskussionsunderlaget har använts för 
att bedöma patientnytta/effekt vid RA; stabil sjukdom och utan omfattande 
leddestruktioner med åtgärden högintensivt träningsprogram två ggr/veckan.  

 
 Funktionsned-

sättningar 
Innebär en förlust 
av eller avvikelse i 
en fysiologisk 
funktion (t ex 
nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller 
minne).  
 
 

Aktivitets- 
begränsningar 
Innebär 
svårigheter som en 
person kan ha att 
genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå 
andra t ex ta hand 
om sina barn). 
 

Delaktighets- 
inskränkningar 
Handlar om de 
sociala 
konsekvenserna 
av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning). 
 
 

Var-
aktig-
het av 
effekt 

Effekt på risk  Patient- 
nytta/ 
effekt av 
åtgärd 
 
Den 
samman-
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor Åtgärden påverkar i 
mycket stor grad 
funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden 
ger en ökad 
funktionell 
förmåga 
med både 
ökad 
muskel-
styrka och 
kondition.  
Minskad 
benägenhet 
för 
depression 
och ångest. 
Inga kända 
biverkningar 
av åtgärden. 
 
 
 
 

Stor   Åtgärden påverkar 
i stor grad den 
måttliga aktivtets-
begränsningen/arna 

   
 

Stor effekt på 
risk för 
försämring . 

Stor 

Måttlig   Åtgärden på-
verkar i måttlig 
grad delaktig-
hetsinskränkning
en/arna. 

 
> 3 mån 
till 1 år 

   

Liten  
 

   
 

  

Ingen  
 

  
 

  

 
Tabell 4. Underlag för diskussion om patientnytta högintensivt träningsprogram två 
ggr/veckan.  
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8. ERFARENHETER AV ATT BEDÖMA 
KOSTNADSEFFEKTIVITET 
 
Utvecklingsgrupperna hade också, i enlighet med den nationella modellen, att ta 
ställning till kostnaden för olika åtgärder och resonera kring åtgärdens 
kostnadseffektivitet. 
 
 
8.1 Tillvägagångssätt 
 
Direktivet till utvecklingsgrupperna när det gällde kostnadseffektivitet var att 
skatta denna (antal behandlingar/tidsåtgång/dyrbar utrustning) i förhållande till 
nyttan. Deltagarna konstaterade att det fanns väldigt lite evidens angående detta 
både inom arbetsterapi och sjukgymnastik. De grundade därför istället sina 
uppskattningar av kostnadseffektivitet på diskussioner i grupperna och menade 
bl a att nyttan kan vägas mot kostnaden på så sätt att om nyttan är stor så kan 
kostnaden tillåtas vara större. Diskussionerna kunde också handla om olika sätt 
att nå ett och samma behandlingsresultat till olika kostnad. Som 
kostnadseffektiva metoder lyftes bl a gruppbehandlingar fram som goda 
exempel. Relativt lite personalresurser (billig insats) ansågs ibland kunna ge 
samma nytta för många fler än vid individuell behandling. 
 
Liksom tidigare diskussioner inom arbetsterapi och sjukgymnastik (Broqvist 
2006) diskuterade också vissa utvecklingsgrupper, t ex inom 
verksamhetsområdet smärta-psykosomatik, prioriteringar av personer som var 
eller som löpte risk att bli långtidssjukskrivna. Beroende på vilket 
verksamhetsområde deltagarna arbetade inom var de mer eller mindre medvetna 
om risken att kränka människovärdesprincipen då kostnadseffektiviteten 
förordades som den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid rangordningen. 
Långtidssjukskrivna lyftes också fram som en politiskt prioriterad grupp.  
 
 
8.2 Upplevda fördelar 
 
Trots vissa svårigheter att bedöma kostnadseffektivitet, resonerade sig de flesta 
av utvecklingsgrupperna fram till ett ställningstagande. Flera ansåg att 
diskussionerna utifrån modellen bidrar till en ökad medvetenhet om att välja de 
insatser som är mer kostnadseffektiva. Deltagarna menade att de inte längre 
utför behandlingar slentrianmässigt utan gör sina val utifrån en mer samlad 
bedömning av patientnytta, evidens och alternativ insats. 
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8.3 Upplevda svårigheter 
 
Uppskattningen av kostnadseffektivitet vållade mycket diskussioner i 
utvecklingsgrupperna och upplevdes i allmänhet som komplicerat. Här fanns lite 
faktaunderlag att luta sig mot. Frågan om vad som ska räknas in när man 
bedömer kostnadseffektiviteten ställdes ofta samt frågan om var man söker 
studier om kostnadseffektivitet och med vilka sökord.  
 
I gruppernas diskussioner var det inte alltid som kostnaden balanserades mot 
den nytta man kunde uppnå med vissa insatser utan kostnaden i sig för olika 
insatser fick stå i fokus. Till exempel ställdes inte alltid nyttan vid 
gruppbehandlingar i relation till nyttan med individuella behandlingar (en 
gruppbehandling kan ju vara mindre kostnadseffektiv än en individuell 
behandling för att den i och för sig är billigare per deltagare men ger en sämre 
individuell patientnytta). 
 
Deltagarna i utvecklingsgrupperna ställde sig också frågan: Kostnadseffektiv - 
för vem? För patienten, för anhöriga, för vården, för samhället etc?  
Människovärdesprincipen när det gäller t ex personers funktion i samhället 
upplevdes som besvärlig att omsätta i praktiken t ex när det gäller sjukskrivna 
kontra icke sjukskrivna. 
 
 
8.4 Åtgärder för att undanröja hinder  
 
Vi försökte på olika sätt klargöra hur utvecklingsgrupperna skulle förhålla sig 
till detta med kostnadseffektivitet. Rekommendationen var att referera till studie 
om sådan fanns (vilket är relativt ovanligt inom arbetsterapi och sjukgymnastik), 
att ange graderingen stor, måttlig eller liten och att med ord beskriver vad de 
grundar sin värdering på. I beskrivningen av den nationella modellen skriver 
författarna att när uppgifter om kostnadseffektivitet helt saknas och det inte ens 
går att skatta den får man bedöma enbart svårighetsgrad och patientnytta 
(Carlsson et al 2007). Detta var också vårt budskap till utvecklingsgrupperna. 
Budskapet på resursdagen var att i kostnadskalkylen bör bl a vägas in tidsåtgång 
ställt mot behandlingseffekt samt övrig bedömbar resursåtgång (t ex 
hjälpmedelskostnader). Vid bedömning av kostnadseffektivitet ska alltid en 
jämförelse göras mellan olika behandlingsalternativ. Inom hälsoekonomi anses 
det rimligt att ibland också överväga externa effekter d v s nytta och kostnader 
som tillfaller andra än den individ som är direkt berörd av en vårdåtgärd (t ex 
fördyring av kommunala insatser).  
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9. ERFARENHETER AV ATT RANGORDNA  
 
Det sista steget i själva prioriteringsarbetet innebar, i enlighet med den 
nationella modellen, att utvecklingsgrupperna skulle rangordna de olika tillstånd 
och åtgärder som de samlat fakta om och/eller diskuterat i grupperna. 
 
 
9.1 Tillvägagångssätt  
 
För att få in synpunkter från övriga kollegor skulle utvecklingsgrupperna skicka 
ut prioriteringsobjekten på ”remiss” till alla arbetsplatser efter att svårighetsgrad, 
nytta och kostnadseffektivitet bedömts. Varje arbetsplats fick förutom att lämna 
synpunkter på faktabedömningen också föreslå rangordning mellan de 
tillstånd/åtgärder som tagits upp varefter utvecklingsgrupperna fastslog det 
rangordningstal som skulle gälla.  
 
I valet av hur högt eller lågt prioriterat olika prioriteringsobjekt bör vara har 
deltagarna i utvecklingsgrupperna försökt göra en sammanvägning av de olika 
delarna i modellen; svårighetsgrad, patientnytta, kostnad och faktabas. 
Svårighetsgraden hade i många grupper avgörande betydelse för den slutliga 
rangordningen, särskilt när det gällde hur tillståndet påverkade livskvaliteten. 
Exempelvis kunde ett tillstånd med stor svårighetsgrad och relativt liten nytta av 
insatsen rangordnas högt. Man accepterade således en mindre nytta om 
svårighetsgraden var stor.   
 
Annat som har påverkat diskussionerna om prioriteringen som inte har med den 
nationella modellen att göra har varit diskussioner om huruvida patienter 
prioriteras utifrån vem som är remittent. Ska patienter som remitteras av läkare 
för arbetsterapi eller sjukgymnastik prioriteras före de som söker på egenremiss?  
 
Tidsaspekten togs upp och synades och vi kom fram till att åtgärden inte 
behöver vara högre prioriterad för att den behöver göras inom snar tid. För vissa 
åtgärder är exakt tid viktig, t ex utprovning av ortos eller mobilisering i 
anslutning till avgipsning. För andra åtgärder gör några veckors väntetid ingen 
skillnad på resultatet, t ex ledskyddsinformation vid nydebuterad artrossjukdom 
trots att insatsen är lika angelägen. Dessa prioriteringsobjekt kan med andra ord 
trots olika akuthet vara lika prioriterade.  
 
Kostnadseffektivitetsmåttets betydelse har diskuterats tidigare. En insats, som 
befunnits mer kostnadseffektiv, t ex gruppbehandling vid ett specifikt tillstånd 
jämfört med individuell behandling, rangordnades högre.  
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Andra exempel är kompressionshjälpmedel vid lymfödem som rangordnas högre 
än den tidskrävande insatsen manuellt lymfdränage liksom självträning jämfört 
med täta behandlingar hos arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utgångsläget i detta 
resonemang är att de olika behandlingsformerna ger likvärdig nytta. 
 
En aspekt som också sänkt prioriteringsgraden i gruppernas diskussioner är när 
en patient återkommer med samma åkomma t ex ont i ryggen som han/hon 
behandlats för flera gånger tidigare (t ex ryggregim och information). Det 
faktum att patienterna återkommer säger något om nyttan med insatsen varför 
det kanske är andra insatser som borde prioriteras högre för denna 
”återkommande” patientgrupp. 
 
 
9.2 Upplevda fördelar 
 
Det var en positiv erfarenhet att diskutera prioriteringar utifrån den etiska 
plattformen och rangordningen upplevdes ge ett stöd i kliniskt arbete. 
Diskussionerna där svårighetsgrad, patientnytta och kostnadseffektivitet vägdes 
mot varandra tydliggjorde vilka åtgärder som ska prioriteras. Genom att 
utvecklingsgrupperna var sammansatta av medarbetare från olika verksamheter 
(sjukhusvård respektive primärvård) blev det tydligt att olika insatser 
prioriterades olika vid olika tidpunkter beroende på var i ”vårdkedjan” 
patientgruppen befann sig vilket måste anses rimligt.  
 
 
9.3 Upplevda svårigheter 
 
Det är många variabler som vägs samman vid prioriteringar. Eftersom det från 
början upplevdes svårt att bedöma de flesta variablerna så var det ännu svårare 
att sätta en siffra på allt sammanvägt.  
 
Utvecklingsgrupperna kände sig osäkra på vad de skulle göra den sammantagna 
rangordningen i förhållande till. Några uppfattade skalan för rangordning 1-10 
som för många steg, speciellt i början av arbetet. Några andra förslag 
diskuterades dock inte. Frågan är hur många 1-or man kan ha i en kommande, 
mer komplett prioriteringsordning. Vilken vägledning kommer det egentligen att 
ge i praktisk vardag om väldigt mycket anses lika högt prioriterat och vad ska 
det praktiskt innebära för tillstånd och åtgärder med lägre rangordning?   
 
Förfaringssättet med en remissrunda visade sig ganska snart ohanterbart. Alltför 
många, vitt skilda förslag på rangordningstal skapade förvirring, då deltagarna i 
utvecklingsgrupperna inte visste hur kollegorna ute på arbetsplatserna resonerat 
sig fram till rangordningstalen.  
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Olikheterna tolkades så att de kunde bero på att kollegorna som inte deltagit i 
arbetet inte hade den fullständiga bakgrunden till rangordningen. En annan trolig 
orsak till den stora skillnaden i synen på rangordning var att olika verksamheter 
prioriterar olika tillstånd och insatser olika högt beroende på vad de sätts i 
relation till. Verksamheterna i Samrehab och Rehab Söder omfattar ju både 
öppen och sluten vård och det är troligt att då arbetsterapeuten eller 
sjukgymnasten t ex möter en patient med stroke i olika faser i sjukdomsförloppet 
har de olika prioritering för samma åtgärd. När det var många rangordningslistor 
på remiss samtidigt blev det också svårt att få logistiken att fungera. 
 
 
9.4 Åtgärder för att undanröja hinder  
 
Istället för att skicka ut rangordningen på remiss ändrades rutinerna så att 
utvecklingsgrupperna själva föreslår rangordningstalen idag. Finns det en 
motsvarande utvecklingsgrupp i den andra basenheten bör de granska varandras 
prioriteringsobjekt och ge förslag på rangordning. Detta känns motiverat då vi 
förutsätter att de som innehar den största kompetensen inom respektive 
verksamhetsområde är med i utvecklingsgrupperna och dessutom i och med 
prioriteringsarbetet har skaffat sig det samlade aktuella kunskapsläget och 
därmed bör ha verksamhetens förtroende att rangordna. De genomförda 
rangordningarna lämnas sedan vidare till verksamheternas projektledning för 
kännedom innan de presenteras på enheternas interna hemsidor. 
 
Utifrån erfarenheter bl a från Socialstyrelsens riktlinjearbete rekommenderade 
projektgruppen följande för att underlätta rangordningen: 
 
1. Om tillståndet/sjukdomen består av olika faser och/eller svårighetsgrad 
rangordnas prioriteringsobjekten inom tillståndet. 
 
2. Om inte detta är aktuellt, rangordnas prioriteringsobjekten i förhållande till de  
tillstånd/sjukdomsgrupper som finns inom utvecklingsgruppens 
verksamhetsområde.  
 
Vad det gällde den tiogradiga skalan för rangordning bedömde 
utvecklingsgruppen att fördelarna med att ha flera steg övervann den eventuella 
tveksamhet som fanns till tio skalsteg i början. Att ha färre steg skulle kunna 
innebära att många tillstånd och åtgärder hamnar på samma prioriteringsnivå 
och att vägledningen när det gäller prioriteringen därmed minskar. 
Vi behöver dock resonera vidare om hur rangordningen ska förstås i det kliniska 
vardagsarbetet t ex vad rangordningen säger om vilka patienter som behöver 
komma in tidigt. 
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10. HUR PRESENTERADES PRIORITERINGSORDNINGEN 
OCH FÖR VEM? 
 
Vad ska presenteras när det gäller prioriteringar, för vilka och på vilket sätt? Den 
frågan har återkommande diskuterats i detta projekt.  
 
 
10.1 Tillvägagångssätt vid dokumentation av prioriteringarna 
 
Dokumentationen av de genomarbetade prioriteringsobjekten har skett i det 
arbetsblad som rekommenderats i den nationella modellen och som även använts 
i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  
 
10.1.1 Upplevda fördelar 
Eftersom arbetsbladet är beprövat i olika sammanhang såg vi en fördel i att 
använda det för att presentationerna av prioriteringarna ska bli mer enhetliga och 
förhoppningsvis, i ett längre perspektiv, också kunna förstås av andra 
intressenter. 
 
Dokumentationen som utvecklingsgrupperna har gjort för att komma fram till 
rangordningen är värdefull då den beskriver vad rangordningen grundar sig på. 
 
10.1.2 Upplevda svårigheter 
Dokumentationen vållade dock vissa problem. Det visade sig att grupperna 
dokumenterade olika mycket. För de som hade en omfattande dokumentation 
var det svårt att få plats med den text och information man ville få med och även 
rent datatekniskt var det krångligt att få in texten i rutmönstret och 
överskådligheten blev lidande. Arbetsbladet fick då kompletteras med bilagor 
och text på andra papper. Särskilt när texten i en ruta sträckte sig över två sidor 
var det besvärligt att följa innehållet (för exempel på dokumentation se bilaga 
5). I de fall där utvecklingsgrupperna hade en fåordig dokumentation var det å 
andra sidan problem för andra att följa vad de grundade sin bedömning och 
rangordning på. 
 
Många klagade över prioriteringsmodellen, men menade i själva verket 
arbetsbladet. Det var svårt i diskussionerna att skilja på ”modellen” och 
dokumentation av prioriteringsarbetet i arbetsbladet.  
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10.1.3 Åtgärder för att undanröja hinder 
För att underlätta dokumentationen och som ett försök för att presentationen av 
prioriteringarna skulle se så lika ut som möjligt, tog vi fram en rekommendation 
där förslaget är att dokumentera kort i själva arbetsbladet och sedan hänvisa till 
ytterligare text i bilagor samt bifoga referenslista (bilaga 3, sid 6-7).  
Trots detta förtydligande har ändå dokumentationen fortsatt att vålla problem. 
Ett försök gjordes att inte skriva in texten i tabellform utan mer löpande men 
med samma rubriker som i det rekommenderade arbetsbladet (figur 4).  
 
 
Prioriteringsområde: Långvarig smärta 
 
Gradering i rangordningslistan vid vertikal prioritering 
 
Datum: 
2008-02-08 

Utvecklingsgrupp: 
Smärta och psykosomatik 

Kontaktperson: 
Maria Afrell, Eva Barath, 
Margareta Jacobsson, Gun Kronvall
 

 
 
Hälsotillstånd och åtgärd 
I. Långvarig smärta utan komplex smärtproblematik 
Definition: Har lokal, stabil, avgränsad smärta. Patienten fungerar i dagligt liv och är inte sjukskriven, har låg 
sjukvårdskonsumtion. Screening för riskfaktorer är gjord och patient bedömd ha låg risk för att utveckla generaliserad 
smärtproblematik. 
 
Åtgärder: 

A. Fysisk träning för funktion och smärtlindring 
B. TENS                   
C. Akupunktur 
D. Basal kroppskännedom   
E. Avspänningsteknik 

Övriga aktuella metoder inom sjukgymnastik tas inte upp här 
 
 
 
Tillståndets svårighetsgrad 
Mycket stor/Stor/Måttlig/Liten 
 
Liten - måttlig 
 
 
Patientnytta/effekt av åtgärd 
Mycket stor/Stor/Måttlig/Liten/Ingen 
 
A. Kan ha stor effekt för denna patientgrupp. 
B-E. Erfarenhetsmässigt kan dessa åtgärder ha positiv effekt för vissa individer. 
 
 
Stöd för effekt 
Stark/Måttlig/Litet /(Ev. redovisa med ord) 

A. SBU rapport 2006 s. 371 (1). Starkt stöd (evidens 1) att aktiv, specifik och professionellt ledd träning ger 20-30% 
bättre smärtlindrande effekt än behandling där patienten inte aktiveras fysiskt.     

B. SBU rapport 2006 s. 363 (1). Måttlig stöd (evidens 2) för  knäledssmärta, otillräckligt vetenskapligt underlag, 
motsägande resultat. Behandlingsriktlinjer Akademiska sjukhuset, Uppsala för TENS (2). Erfarenhetsmässigt god 
effekt för vissa. 

C. SBU rapport 2006 s. 399 (1). Starkt stöd för effekt jämförbar med annan behandling vid nack-, länd-, skulder- och 
armbågssmärta. Erfarenhetsmässigt god effekt för många. 

D. Basal kroppskännedom är en nordisk metod som ännu inte är tillräckligt vetenskapligt utvärderad för gruppen 
långvarig smärta. Dock finns ett antal studier gjorda som visar på ett positivt resultat (3-7). Erfarenhetsmässigt har 
Basal kroppskännedom god effekt för många med smärtproblematik. 
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E. SBU rapport 2006 s. 384 (1). Otillräckligt och motstridigt stöd för långvarig smärta (1). En systematisk 
reviewartikel (8) ingår i SBU-rapportens granskning. Erfarenhetsmässigt har avspänning stor effekt för många. 
Avspänning är otillräckligt utvärderad som en isolerad metod men ingår ofta i multimodalt arbetssätt.   

 
 
 
 
 
Uppskattad kostnadseffektivitet 
Stor/Måttlig/Liten -(Redovisa med ord) 
 
Måttlig – stor 
Alla dessa metoder har låg kostnad och är kostnadseffektiva om de ökar funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga.  
 
 
Rangordning 
1-10 (1 är högsta och 10 är lägsta prioritet)/Icke göra/FoU 
A.       1 Fysisk aktivitet har starkt stöd inom forskningen, egenvård. 
B, C.  7  Denna patientgrupp har inte så stort behov av smärtlindring, TENS som egenvård. 
D.       3  Detta är ett utvecklingsområde, leder till egenvård. 
E.       1 Avspänningsteknik är en grundfärdighet som alla smärtpatienter kan ha  glädje av. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Figur 4. Exempel på dokumentation från prioriteringsområde långvarig smärta 
 
Det här utförandet underlättade för de som prövade, men vilket av sätten att 
dokumentera som föredras generellt och som blir mest överskådligt för läsaren, 
är ännu inte utvärderat. I sammanhanget har också diskuterats om 
dokumentationen av prioriteringarna kan presenteras tillsammans med 
behandlingsriktlinjer. Förhoppningen är att det skulle vara enklare att 
dokumentera i denna form (figur 5). Detta arbetsblad är inte heller utvärderat. 
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Behandlingsriktlinjer Prioriteringsmodell Kommentar 
Faktabakgrund 
 

Hälsotillstånd och åtgärd 
 

 

State-of-the-art 
(SOTA)/Nationella 
riktlinjer/Kliniska riktlinjer 
 

 Finns oftast inte specifikt 
för sjukgymnastiska och 
arbetsterapeutiska insatser 

Indikationer/utredning 
 

Tillståndets svårighetsgrad 
 

 

Diagnostik 
 

Tillståndets svårighetsgrad 
ev. 

 

Behandling – åtgärder och 
alternativ 
 

• Hälsotillstånd och åtgärd 
 
• Stöd för effekt 
 
• Uppskattad 
kostnadseffektivitet 
 

 

Rangordning av 
behandlingsalternativ (används 
prioriteringsmallen står den 
som referens) 
 

• Rangordning 1-10  
 
 

 

Uppföljning – mål och mätetal 
 Patientnytta/effekt av åtgärd  

Multidisciplinär samverkan 
 

  

Vårdkedja, PV, ÖV, SV, 
kommun 
 

  

Patientföreningar 
 

  

Referenser – använd 
referenssystem tex. Vancouver. 

  

 
Figur 5. Överensstämmelse mellan behandlingsriktlinjer och nationella modellen för 
prioriteringar 
 
 
10.2 Öppenhet inom landstinget 
 
Att sprida de prioriteringsordningar som arbetats fram är viktigt för att uppnå ett 
gemensamt synsätt som syftar till att patienterna ska få lika kvalitet i 
behandlingen oavsett var i länet de får sin behandling och för att skapa trygghet 
hos personalen kring prioriteringar. Prioriteringsordningarna har därför lagts ut 
på verksamheternas respektive hemsidor i landstingets intranät. Där kan alla 
landstingsanställda ta del av det som dokumenterats.  
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I samband med en planerad konferens hösten 2008 för all personal i Samrehab 
och Rehab Söder är det tänkt att de prioriteringsordningar som tagits fram 
presenteras och diskuteras. 
 
Prioriteringsordningarna är tänkta som ett internt arbetsredskap men ska givetvis 
även kommuniceras med politikerna i landstinget. Vi har varit öppna gentemot 
den politiska ledningen om vårt projekt och en fortsatt återkoppling är viktig. De 
har inbjudits till tidigare seminarie- och resursdagar och planeras att bjudas in 
till höstens seminarium också. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har stöttat 
projektet och visat intresse. Vi har i nuläget inte för avsikt att redovisa och 
diskutera gjorda prioriteringar direkt med medborgarna, utan prioriteringarna är 
i första hand ett internt stöd för personalen.  
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11. RESULTAT AV UTVÄRDERINGAR I 
UTVECKLINGSGRUPPERNA 
 
Under projekttidens gång genomfördes tre utvärderingar i de utvecklingsgrupper 
där prioriteringsarbetet bedrevs samt för områdescheferna inom Rehab Söder 
och Samrehab. Den första gjordes efter ett halvårs arbete. Själva modellen 
uppfattades då av flera grupper som otydlig och svår att arbeta efter. En grupp 
uttryckte att ”inget har varit lätt” och man var tveksam till om arbetet skulle 
leda någonstans. Flera grupper saknade kriterier för tillståndets svårighetsgrad 
och patientnytta. Effekt på risk vid utebliven insats var svårt att ta ställning till 
liksom evidensgraderingen. Flera grupper ansåg att ”viktiga samtal” skedde vid 
varje träff och att arbetet gick framåt, att det gick lättare. Deltagarna var också 
positiva till att använda en gemensam modell och att förankra dokumentationen 
i hela länet. 
 
Därefter gjordes två utvärderingar i enkätform, varav den första utfördes 
efter knappt ett års arbete (2006) med den nationella modellen och den andra 
efter två år (2008). Enkäten innehöll fyra frågor med svarsalternativ och 
möjlighet att kommentera frågorna. Dessutom fanns en öppen fråga där 
utvecklingsgrupperna och cheferna fick lämna synpunkter på hur 
prioriteringsmodellen skulle kunna användas i fortsättningen inom 
verksamheterna. Nedan redovisas resultatet av utvärderingarna med en kort 
sammanfattning av kommentarerna till frågorna.  
 
När utvärderingen gjordes år 2006 ansåg den övervägande delen av deltagarna i 
utvecklingsgrupperna och cheferna, som svar på fråga 1, att modellen i viss 
utsträckning kunde bidra till att patienter får rätt åtgärd. Efter två år finns en 
tendens till att en större andel svarat ”i stor utsträckning”. 
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Figur 6. I vilken utsträckning kan prioriteringsmodellen medverka till att patienterna 
får rätt åtgärd utifrån evidens och patientnytta? (År 2006 n=71, år 2008 n=55) . 
 
I kommentarerna till utvärderingen år 2006 betonades vikten av evidensbasering 
för att uppnå bästa patientnytta, men också att den kliniska erfarenheten måste 
tas tillvara. Länsövergripande riktlinjearbete lyftes också fram som en positiv 
effekt av prioriteringsarbetet. Vid den senaste utvärderingen 2008 beskrevs 
prioriteringsmodellen som ett redskap för att ge vägledning om lämpliga 
behandlingsalternativ. Där poängterades också vikten av att de prioriteringar 
som tagits fram implementeras i verksamheten.  
 
På den andra frågan; i vilken utsträckning modellen kunde bidra till att patienter 
får kostnadseffektiv behandling, svarade den övervägande delen år 2006 att 
detta stämde i viss utsträckning. Efter två år finns en tendens till att andelen som 
har svarat ”i stor utsträckning”, har ökat. 
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Figur 7. I vilken utsträckning kan prioriteringsmodellen medverka till att patienterna 
får kostnadseffektiv behandling? (År 2006 n=71, år 2008 n=55) . 
 
 
Vid första frågetillfället var man i sina kommentarer lite undrande inför 
begreppet kostnadseffektivitet. År 2008 uttrycktes en större medvetenhet 
angående kostnadseffektivitet där både åtgärdens effekt och rimlig arbetsinsats 
lyftes fram som faktorer att väga in. 
 
På fråga 3; i vilken utsträckning modellen kan komma att utgöra ett 
prioriteringsstöd för personalen, ansåg den största delen år 2006 att modellen i 
viss eller i mycket stor utsträckning kunde fungera så. År 2008 finns en tendens 
att andelen som svarat i stor utsträckning och i mycket stor utsträckning har 
minskat samt att andelen som svarat i viss utsträckning har ökat. Tendensen är 
här med andra ord den motsatta än vid tidigare frågor; tilltron till modellen som 
prioriteringsstöd för personalen i vardagen har minskat. 
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Figur 8. I vilken utsträckning kan modellen komma att utgöra ett prioriteringsstöd för 
personalen? (År 2006 n=71, år 2008 n=55) . 
 
 
Kommentarerna till fråga 3 speglas båda gångerna av en förhoppning att 
modellen skulle vara ett stöd i de dagliga prioriteringarna för personalen. 2008 
angavs att modellen kan skapa en trygghet hos både medarbetare och patienter. 
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0

10

20

30

40

50

60

70

Inte alls I viss
utsträckning

I stor
utsträckning

I mycket stor
utsträckning

inget svar/ vet ej

sv
ar

sf
ör

de
ln

in
g 

i p
ro

ce
nt

2006
2008

 
Figur 9. I vilken utsträckning kan prioriteringsarbetet bidra till att beskriva 
arbetsterapins och sjukgymnastikens uppdrag för förvaltningsledning och politiker? 
(År 2006 n=71, år 2008 n=55) . 
 
Enligt svaren på fråga 4 finns ingen direkt skillnad mellan utvärderingarna - det 
finns fortfarande en stor tilltro till att prioriteringsarbetet skulle kunna hjälpa till 
att beskriva verksamheternas uppdrag.   
 
Vid 2008 års utvärdering framkommer i kommentarerna många tankar om 
möjliga sätt att utnyttja prioriteringsarbetet vid kommunikation med ledning och 
politiker. De svarande framhöll att det bl a kan användas för att beskriva vårt 
uppdrag och när det gäller fördelning av resurser. 
 
Den sista frågan var en öppen fråga och löd: Hur kan prioriteringsmodellen i 
fortsättningen användas inom våra verksamheter? 
 
Här framkom flera förslag och det var tydligt att respondenterna ser en nytta i att 
fortsätta prioriteringsarbetet i verksamheterna. Dels i utvecklingsgrupperna, för 
att fortsättningsvis ta fram länsövergripande behandlingsriktlinjer, men också 
för att öka medvetenheten hos alla medarbetare; att göra prioriteringar utifrån 
evidens, patientnytta och kostnadseffektivitet. De svarande vill även kunna 
använda prioriteringsmodellen för att synliggöra och minimera de åtgärder som 
har låg eller ingen evidens och /eller låg kostnadseffektivitet. 
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12. AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
 
Rehab Söder och Samrehab står nu vid ett vägskäl när det gäller 
prioriteringsarbetet. Fasen där den nationella modellen provats är avslutad och 
nu sker planeringen framåt. Det har varit lärorikt att arbeta med modellen och 
även om mycket kvarstår att göra så har en stor del av personalen fått en bred 
erfarenhet att utgå ifrån i det fortsatta prioriteringsarbetet.  
 
Nedan görs ett försök att sammanfatta de slutsatser vi dragit av 
prioriteringsarbetet; dels vad det gäller utformningen av den nationella 
modellen, dels kring själva arbetsprocessen med att bedriva ett 
prioriteringsarbete och vi avslutar med att blicka framåt. Kapitlet inleds med en 
sammanfattande bild av vinsterna med prioriteringsprojektet. 
 
 
12.1 Vad vi uppnått med vårt arbete så här långt 
 
Vi som deltagit i projektgruppen och fungerat som handledare skulle vilja 
sammanfatta vinsterna av prioriteringsprojektet på följande sätt; 
 

• Kännedomen och kunskapen om riksdagens riktlinjer för prioriteringar 
har totalt sett ökat i verksamheten.  

• Upplevelsen är att förhållandevis många från utvecklingsgrupperna är 
positiva till att arbeta med prioriteringsmodellen och arbetet upplevs ha 
lett fram till många lärande samtal och möten. Modellen ansågs vara ett 
bra arbetsredskap, en tankemodell för prioriteringar.  

• Ett förbättrat samarbete har uppnåtts mellan rehabiliteringsenheterna i 
länet.  

• Eftersom en del grupper arbetar länsövergripande med prioriteringar har 
ökade förutsättningar för en likvärdig behandling i länet uppnåtts. 

• Öppenheten i prioriteringarna har ökat. Alla anställda kan lätt få fram 
prioriteringsordningarna via basenheternas hemsidor när man behöver det 
vilket också ökar förutsättningarna för likvärdig behandling. 

• En större del av basenheternas verksamhet är idag faktabaserad än innan 
prioriteringsarbetet startade.  

• Den kliniska erfarenheten har tillvaratagits och dokumenterats på ett mer 
systematiskt sätt än tidigare. 

• Modellen har blivit mer konkret vad det gäller svårighetsgrad och nytta 
och är därmed lättare att tillämpa i verksamheterna.  

• Upplevelsen är att prioriteringsmodellen har givit ett språk som 
underlättar kommunikationen med politiker och landstingsledning. 
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12.2 Slutsatser kring den nationella modellen 
 
Vår erfarenhet är att det tar lång tid och kräver mycket tankearbete att tränga in i 
den nationella modellen för att förstå hur den kan användas. Vi menar dock att 
inget har framkommit i vårt försök att tillämpa modellen som ger anledning till 
att förändra den på något avgörande sätt. Här nedan kommenteras de delar av 
modellen som vi anser mycket viktiga att hålla fast vid men också det som 
ytterligare kan förtydligas eller exemplifieras för att modellen ska utgöra en 
ännu bättre vägledning i kommande prioriteringsarbeten på andra håll i Sverige.  
 
Vi har inga invändningar vad det gäller hur rekommendationen om 
prioriteringsområde är utformad i modellen. 
 
Att prioriteringsobjekt är utformade på det sätt som de är i modellen, dvs utgörs 
både av tillstånd och åtgärd, ser vi som oerhört värdefullt och viktigt eftersom 
detta sätt att tänka på intet sätt verkar vara en självklarhet bland kliniskt 
verksamma idag. Fortfarande hör vi bland kollegor att det är de svårast sjuka 
som ska prioriteras i första hand medan bedömningen av patientnytta i alltför 
hög grad kommer i andra hand vid prioriteringar. 
 
Vad det gäller rekommendationen i nationella modellen om de fakta som ska 
samlas in och värderas vid prioriteringar upplever vi också dem som högst 
relevanta. Vi har dock sett ett stort behov av att precisera vad som ska beaktas 
vid bedömningen av svårighetsgrad och patientnytta samt att tydliggöra vad 
graderingen av dessa fakta (d v s mycket stor, stor etc) står för. Kanske kan den 
tankestruktur som utvecklats i detta projekt (och som bygger på ICF) vara 
möjlig att tillämpa också inom andra verksamhetsområden och av andra 
professioner och så småningom integreras i modellen för att ge ännu bättre 
vägledning. Som vi ser det ger detta sätt att tänka en bättre möjlighet att bedöma 
varje tillstånd för sig utan att i samma utsträckning som idag behöva jämföra  
t ex svårighetsgraden vid olika tillstånd med varandra. 
 
När det gäller faktagranskning instämmer vi i att det är syftet med 
prioriteringsarbetet som måste avgöra om man vill arbeta mer på djupet med 
artikelsökning eller utgå från befintlig kunskap och beskriva den. Även om vi 
valt att lägga stor vikt vid evidenssökning så är vi övertygade om att modellen 
går att tillämpa på båda sätten. 
 
Vi har inga invändningar vad det gäller hur rekommendationen kring 
rangordning är utformad i modellen. 
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Slutligen har detta med att presentera en rangordning vållat praktiska problem. 
För att inte dokumentationen i sig ska vara ett hinder i prioriteringsarbetet 
behövs antagligen flera goda exempel än det arbetsblad som förordas i modellen 
på hur prioriteringar kan presenteras för att upplevas så användbara som möjligt. 
Vi har förslag på alternativ dokumentation men de är ännu ofullständigt prövade 
och inte heller utvärderade men att länka ihop prioriteringar med 
behandlingsriktlinjer kan vara en framkomlig väg. 
 
 
12.3 Slutsatser kring arbetsprocessen 
 
När det gäller erfarenheter av att arbeta med prioriteringar har vi dels kunnat dra 
vissa slutsatser som har att göra med själva arbetsprocessen utifrån de olika 
stegen i den nationella modellen, dels mer allmänt om villkoren i ett 
prioriteringsarbete. 
 
12.3.1 Slutsatser om prioriteringsarbete utifrån nationella modellens steg 
Våra erfarenheter när det gäller att välja prioriteringsområde är följande: 

• För att hitta det bästa sättet att dela in och organisera ett 
prioriteringsarbete behöver man definiera ett tydligt syfte med arbetet. 

• Den praktiska nyttan med ett prioriteringsarbete är viktigt att kunna 
förmedla till de som ska delta i arbetet. 

• För att få fram inom vilka områden i verksamheten det är särskilt 
angeläget att arbeta med prioriteringar bör ledningen och arbetsplatserna 
välja prioriteringsområde i nära samarbete. 

• Om ett syfte är att generellt öka förståelsen för prioriteringar bland 
personalen är det viktigt att låta prioriteringsarbetet omfatta stora delar av 
verksamheten så att många medarbetare i någon mån blir delaktiga. 

• Att låta redan etablerade forum för utvecklingsarbete styra inriktningen på 
prioriteringsarbetet gör att arbetet kan komma igång snabbt. 

• Det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan behandlingsriktlinjer och 
prioriteringar för att detta inte ska upplevas som två helt åtskilda 
kvalitetsarbeten. 

 
Våra erfarenheter när det gäller att välja prioriteringsobjekt: 

• Det är av största vikt att de som leder ett prioriteringsprojekt har stor 
kännedom och egen erfarenhet av att arbeta med den nationella modellen 
så att man förstår konsekvenserna av att välja olika typer av 
prioriteringsobjekt.  

• Vilka prioriteringsobjekt som är angelägna att bearbeta i ett 
prioriteringsarbete bör tas fram i samråd mellan verksamhetens ledning 
och de kliniskt verksamma. 
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• Det är viktigt med tydlig information om hur man tar fram 
prioriteringsobjekten. Viktigt att betona är då kopplingen mellan tillstånd 
och åtgärd för att uppfylla riksdagens riktlinjer för prioriteringar. 

• En avvägning behöver göras av detaljeringsgrad på prioriteringsobjekten 
beroende på vad prioriteringsarbetet ska användas till. 

 
Våra erfarenheter när det gäller att bedöma svårighetsgrad: 

• För att lättare kunna bedöma svårighetsgrad behöver det klargöras vad 
som ska ingå i bedömningen. 

• Även gradering av tillståndets svårighetsgrad behöver klargöras (t ex 
innebörden av mycket stor svårighetsgrad). Vår förhoppning är att vårt 
diskussionsunderlag kommer att spridas och utvärderas. 

• Om inte gradering av svårighetsgrad definieras blir det viktigt att beskriva 
vad svårighetsgraden hos olika tillstånd ska relateras till (t ex hur svårt ett 
tillstånd är i jämförelse med andra tillstånd inom samma sjukdomsgrupp). 
Sådana jämförelser kan leda till att svårighetsgraden omvärderas 
efterhand. 

• Det är viktigt att klargöra för alla deltagare att det inte finns någon 
sanning utan istället stimulera till diskussion kring svårighetsgrad. 

 
Våra erfarenheter när det gäller att bedöma patientnytta: 

• För att lättare kunna bedöma patientnytta behöver det klargöras vad som 
ska ingå i bedömningen av nytta/effekt av åtgärd.  

• Även graderingen av patientnytta/effekt av åtgärd behöver klargöras.  
• Kravet på evidenssökning får inte bli så stort att det blir ett hinder för 

prioriteringsarbetet.  
• Det är viktigt att bygga på den kunskapsbas som är möjlig utifrån de 

förutsättningar, t ex tid, som finns för att arbeta med prioriteringar. 
• Det är viktigt att ta tillvara både den kliniskt erfarna medarbetaren och 

den mer vetenskapligt skolade i prioriteringsarbetet och låta perspektiven 
berika varandra. 

 
Våra erfarenheter när det gäller att bedöma kostnadseffektivitet: 

• För att underlätta bedömningen av kostnadseffektivitet behöver man
ge exempel på vilka kostnader som bör beaktas i ett prioriteringsarbete.
 • Eftersom få hälsoekonomiska studier finns så är det viktigt att istället 
stimulera resonemang kring hur kostnaden påverkar aktuell prioritering. 

• Påminnelse kan behövas om att alltid sätta kostnaden i relation till den 
nytta en insats ger och i relation till en alternativ insats. 

• Fokus bör vara på kostnaden för en insats, men om samhällskostnaden vid 
utebliven insats är stor bör detta på något sätt bevakas och kommenteras. 
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Våra erfarenheter när det gäller att rangordna; 

• Det är viktigt att redan från början av ett prioriteringsarbete ha klargjort 
referensramen, d v s vad man ska rangordna i förhållande till (t ex inom 
ett sjukdomstillstånd eller mellan olika sjukdomstillstånd). 

• Personer med god kompetens inom det aktuella prioriteringsområdet bör 
delta i rangordningen. 

• Rangordning av samma tillstånd och åtgärd kan, helt rätt, få olika prioritet 
beroende på i vilken fas och i vilken vårdform bedömningen sker. 

• Innebörden av en fastlagd prioriteringsordning i den kliniska vardagen 
behöver diskuteras och klargöras. 

 
Våra erfarenheter när det gäller dokumentation och presentation av 
prioriteringar; 

• Dokumentationen måste kunna beskriva och ge tillräckligt mycket fakta 
för att läsaren ska kunna förstå vad rangordningen bygger på samtidigt 
som den bör vara lättläst. 

• Det är viktigt att fundera över hur olika typer av dokument kan integreras 
för att undvika dubbelarbete (t ex prioriteringar och behandlingsriktlinjer). 

• Interna hemsidor kan vara användbara forum för att sprida information 
om olika prioriteringsordningar. 

 
12.3.2 Slutsatser om allmänna villkor för prioriteringsarbete 
Vissa villkor har visat sig vara särskilt viktiga i vårt prioriteringsarbete. Dessa 
villkor hör samman med;  
 

• Tidsfaktorn 
• Kompetens 
• Kontinuitet 
• Legitim deltagare 

 
Tidsfaktorn har visat sig viktig att ta ställning till i prioriteringsarbetet. Till att 
börja med rådde det i vårt projekt oklarhet om hur mycket tid medarbetarna i 
utvecklingsgrupperna fick lägga på prioriteringsarbetet. Detta trots att ledningen 
uppfattade att de hade varit tydliga med att prioriteringsarbetet var viktigt och 
skulle få ta betydande tid i anspråk. Medarbetarna upplevde dock ett hinder i 
form av de krav som finns på effektivitet i deras dagliga verksamheter och 
känslan av att prioriteringsarbetet tog tid från patientarbete.  
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För att ytterligare förtydliga ”tillåtelsen” att ta sig tid för projektet, fastställde 
verksamheternas ledning att tidsåtgången för prioriteringsarbetet skulle vara fyra 
timmar för mötestid i utvecklingsgrupperna plus uttag av fyra timmar egen 
utvecklingstid, per månad för deltagarna i utvecklingsgrupperna. Ledningens 
engagemang har varit viktigt för att ge acceptans till utvecklingsgruppernas 
arbete och den tidsåtgång som krävts.   
 
Från början var förväntningarna sådana att prioriteringsarbetet skulle fortskrida i 
ungefär samma takt i alla utvecklingsgrupper. Efterhand har insikten ökat om att 
arbetet förlöper i varierande takt, att man gör olika erfarenheter i olika grupper 
och detta måste det finnas en acceptans för. Vi skulle vilja poängtera att för att 
bedriva förändringsarbete med delaktighet som varit ambitionen i detta projekt 
krävs insikt om att prioriteringsarbete är en process som måste få ta tid. 
 
Kompetens visade sig vara en annan viktig faktor, både när det gäller kompetens 
om den nationella modellen och om faktagranskning. Den nationella 
prioriteringsmodellen var relativt okänd för alla inblandade i vårt landsting vid 
projektstarten och uppbyggnaden av vår kompetens har fått ske parallellt med att 
prioriteringsarbetet fortskred. Metodstöd av någon som har god kompetens och 
erfarenhet av den nationella modellen är ovärderligt. Eftersom vi inte själva var 
så insatta i modellen fanns troligen en otydlighet i anvisningarna och 
handledningen från projektgruppen i början av projektet. Eftersom modellen inte 
heller hade provats praktiskt inom rehabilitering fanns inte denna erfarenhet att 
inhämta, utan vi har själva fått söka oss fram till lämpliga arbetssätt. Det har 
visat sig viktigt för oss i projektgruppen att sätta oss in i modellen genom att 
själva faktiskt delta i utvecklingsgruppernas prioriteringsarbete. Vi tror också att 
viss, återkommande, utbildning är viktig för alla inom den enhet där ett 
prioriteringsarbete ska bedrivas; om den etiska plattformen samt om de 
vanligaste begreppen som används i prioriteringsarbetet. Detta känns viktigt för 
att alla ska känna delaktighet och bli medvetna om att alla gör prioriteringar 
dagligen.  
 
Eftersom vårt prioriteringsarbete skulle grundas på evidens fordrades att det 
fanns kunskap i grupperna både för artikel- och evidenssökning men också för 
att värdera de fakta man fann. Kan det upplevas som alltför svårt att söka och 
granska vetenskapliga artiklar? Vi har tidigare kommenterat att de grupper där 
man hade kombinationen av stor klinisk erfarenhet och kunskap att söka evidens 
och granska de fakta man fann, hade den optimala sammansättningen. 
Avsaknaden av publicerad forskning har varit besvärande och är en stor 
nationell och även internationell fråga både inom arbetsterapi och 
sjukgymnastik. 
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Ett tredje viktig faktor för arbetet med prioriteringar har handlat om kontinuitet. 
Den process som arbetet med modellen inneburit, gör att det inte varit lätt för 
nya medarbetare att komma in i utvecklingsgrupperna efter hand, då man inte är 
på samma kunskapsnivå vad det gäller tillämpningen av den nationella 
modellen. Det har under projekttiden varit en stor personalomsättning i flera 
grupper och arbetsterapeuter och sjukgymnaster som slutat i grupperna har inte 
alltid ersatts av nya. Omsättning av personal är något att alltid räkna med i 
arbeten som sträcker sig över en längre tid varför man måste fundera över hur ny 
personal på bästa sätt ska introduceras i prioriteringsarbete.  
 
En annan aspekt av kontinuitet har handlat om informationen mellan olika 
aktörer. Det finns flera led i kommunikationen mellan utvecklingsgrupper, 
projektgrupp och verksamhetsledning vilket ibland, särskilt i början av projektet, 
orsakade missförstånd och viss fördröjning i utvecklingsgruppernas arbete. Efter 
hand som projektet har fortskridit har former hittats för att hantera detta vilket vi 
tror är viktigt. Till exempel har tre av projektgruppens medarbetare själva varit 
aktiva deltagare i utvecklingsgrupper och därmed fått en större insyn i det 
praktiska arbetet med modellen. Detta har setts som en stor fördel när det gällde 
förståelsen för de svårigheter som dykt upp under arbetets gång.  
 
Utvecklingsgrupperna har gått tillväga på lite olika sätt, mycket beroende på 
inställningen hos dem som deltagit i prioriteringsarbetet. Någon arbetsplats inom 
slutenvården tyckte att det var svårt att överhuvudtaget tänka på att prioritera; 
möjligheten att prioritera upplevdes som starkt begränsad vad det gällde vilka 
tillstånd som skulle bli föremål för sjukgymnastik och arbetsterapi. Andra, d v s 
läkare eller avdelningspersonal, upplevdes ofta styra vilka insatser 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster skulle utföra och vilka patientgrupper som 
prioriterades. Ytterst handlar detta om vem som har befogenhet att ta fram 
prioriteringsordningar eller uttryckt på ett annat sätt; vem som är legitim 
deltagare i ett prioriteringsarbete. Bland annat diskuterades under projektets 
gång vilken roll politikerna skulle ha. Deltagarna kunde se en fara i om politiker 
misstolkar prioriteringslistorna och styr verksamheten alltför detaljerat. På den 
resursdag som genomfördes under projektet var dock budskapet från de politiker 
som deltog att det är verksamheten, inte politiker, som ska göra de vertikala 
prioriteringarna. 
 
Inställningen till prioriteringar hos de sammankallande i utvecklingsgrupperna 
har förstås varit särskilt viktig. Att identifiera och motivera nyckelpersoner är 
något som vi tror spelar stor roll i ett sådant stort förändringsarbete som detta 
prioriteringsprojekt har inneburit.  
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12.4 Tankar om vårt framtida prioriteringsarbete 
 
Många diskussioner i projektgruppen under projekttiden har handlat om hur vi 
på bästa sätt kan gå vidare med prioriteringsarbetet. Vad är viktigt att arbeta med 
framgent, vilka mål vill vi uppnå och hur kan vi göra det? Vi har under 
projektets gång bl a konstaterat att vi inte har täckt in alla diagnosområden. 
Sjukdomsgrupper där det saknades utvecklingsgrupper blev inte belysta utifrån 
prioriteringsmodellen. I en fortsättning är det viktigt att systematiskt planera 
vilka diagnosgrupper som behöver täckas in i prioriteringsarbetet. Hit hör t ex 
vanliga sjukdomsgrupper inom de båda rehabiliteringsenheterna, områden som 
tar mycket resurser i anspråk, kontroversiella områden och patientgrupper som 
på något sätt uppfattas som eftersatta. De båda basenheternas ledningsgrupper 
planerar sådana uppdrag till utvecklingsgrupperna. Ett exempel som nämnts i 
sammanhanget är lymfdränagebehandling, som är en tidsmässigt mycket 
resurskrävande behandling där det finns olika behandlingsalternativ och som 
kan vara lämplig att belysa med hjälp av modellen. 
 
Vi kan konstatera att vi ännu inte kan svara på frågan för vilka 
patientgrupper/tillstånd som arbetsterapeuternas och sjukgymnasternas insatser 
gör mest nytta inom våra rehabiliteringsenheter. Detta beror på att hittills inte 
hela patientflödet vid en mottagning eller avdelning undersökts. För att ta 
ställning till om resurserna är rätt fördelade och placerade inom basenheterna 
krävs att hela verksamheter analyseras utifrån en prioriteringsordning. Detta är 
en möjlig fortsättning i vårt framtida prioriteringsarbete. Behandlande 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster prioriterar redan i dag mellan olika tillstånd 
framför allt i primärvården, vilket kommer att kräva att vi så småningom 
försöker oss på mer s k horisontella prioriteringar. 
 
Modellen kommer med stor sannolikhet också fortsättningsvis att vara ett stöd i 
vårt prioriteringsarbete och vi ser flera framtida vinster med att fortsätta använda 
den. Det kan t ex handla om att planera utbildningar, då prioriteringsordningar 
kan ge stöd till var kunskapsnivån behöver fyllas på. Den kan också ge underlag 
för vilka åtgärder som bör hamna på icke-göra-lista och utrangeras från 
verksamheten samt bidra till att ytterligare en större del av åtgärderna blir 
evidensprövade. Även när nya behandlingsåtgärder är aktuella att ta in i 
verksamheten kan prioriteringsmodellen användas. En översyn av den 
sjukgymnastiska öppenvårdsverksamheten i länet ska göras och förhoppningen 
är att vårt nya arbetssätt med prioriteringar ska komma till användning i det 
arbetet.  
 
Vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes en skatteväxling i länet mellan landsting 
och kommuner och all hemsjukvård fördes över till kommunerna.  
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Det innebar att uppdraget för både sjukgymnaster, men framförallt för 
arbetsterapeuter i primärvården, förändrats och begränsats (t ex vad det gäller 
hjälpmedelsförskrivning). För att beskriva det nya uppdraget är förhoppningen 
att prioriteringsmodellen kan användas.  
Arbetet i utvecklingsgrupperna kommer nu att fortsätta och ytterligare 
sammanlänkas med framtagandet av behandlingsriktlinjer. Utvärderingarna har 
också visat att modellen förväntas kunna fungera som ett tankestöd i den 
kliniska vardagen vid prioriteringar mellan individer vilket är en möjlighet som 
bör undersökas närmare.  
 
Förväntningarna på ett prioriteringsarbete kan vara orimligt höga och resultatet 
av ett prioriteringsarbete kan därmed uppfattas som alltför begränsat och 
ofullständigt. Att prioritera kommer dock aldrig att vara enkelt. Vi har lärt oss 
att det tar lång tid att sätta sig in i ett systematiskt prioriteringstänkande. Det är 
en process som nog inte helt kan förbigås, men möjligen hjälper våra nu vunna 
erfarenheter till för att underlätta andras processer. I det fortsatta arbetet med 
prioriteringar har vi nu en erfarenhet och ett underlag som gör att vi lättare kan 
bedöma vad som är rimligt att uppnå.  
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Bilaga 1 
 
ETT EXEMPEL FRÅN EN UTVECKLINGSGRUPP 
 
Nedan följer ett exempel från det prioriteringsarbete som utförts i den 
länsövergripande utvecklingsgruppen Hand. Gruppen består av tretton 
arbetsterapeuter och två sjukgymnaster som arbetar inom olika områden i 
primärvård och slutenvård. Vid fem mötestillfällen under en period på ett år 
deltog sju arbetsterapeuter och en sjukgymnast i arbetet med 
prioriteringsmodellen. Två av dessa tillfällen ägnades i stort sett enbart till 
prioriteringsmodellen. Vid de andra tre tillfällena behandlades även andra 
frågor. Varje mötestillfälle varade ca två timmar.  
 
Vid första tillfället gav en handledare från arbetsgruppen information om 
prioriteringsmodellen. Deltagarna diskuterade vilken av de diagnoser som fanns 
bland de gemensamt listade prioriteringsobjekten som gruppen skulle välja att 
arbeta vidare med. Diagnosen carpaltunnelsyndrome (CTS) valdes för att den är 
vanlig, både finns inom slutenvård och primärvård och uppfattades som relativt 
enkel att beskriva.  
 
Nästa möte repeterades prioriteringsmodellen och gruppen gick gemensamt 
igenom hur man söker vetenskapliga artiklar. Man gjorde en uppdelning av olika 
åtgärder kopplade till diagnosen både för konservativ och postoperativ 
behandling. Gruppens deltagare fick var och en ansvar att på egen hand söka 
artiklar utifrån denna uppdelning.  
 
Vid tredje tillfället genomfördes en videokonferens där deltagarna presenterade 
hur långt de hade kommit i sitt arbete med artikelsökning inom respektive 
område. Vid konservativ behandling av CTS förekommer flera åtgärder som 
tillsammans är relevanta enligt klinisk praxis: ortos/handledstöd, 
svullnadsbehandling, nervglidningsövningar och ergonomisk rådgivning. Vid 
litteratursökningen för att söka stöd för effekt fann deltagarna oftast studier där 
resultatet efter interventionen av en åtgärd beskrivs eller en åtgärd jämfört med 
en annan åtgärd t ex medicinering. I det kliniska arbetet kombineras åtgärder 
efter de symtom patienterna har, som en "paketåtgärd". Resultatet av 
sökningarna ledde till att deltagarna valde att dela in CTS i tre olika tillstånd 
relaterat till besvärsgrad och att de olika åtgärderna specificerades var för sig 
eftersom det visade sig att olika åtgärder har mer eller mindre beroende på 
besvärsgraden. Gruppen utgick från SBU´s definitioner av evidensgrader men då 
det inte fanns mycket studier gjorda så blev det viktigt att även beskriva 
deltagarnas egna kliniska erfarenhet.  
 



 

 

14 gruppdeltagare deltog i resursdagen där grupperna fick ställa frågor om 
tillämpningen av modellen. Upplevelsen var att det efter den dagen blev något 
lättare att arbeta vidare med det egna prioriteringsobjektet. 
 
Vid fjärde tillfället diskuterade gruppen hur de skulle dokumentera sitt 
prioriteringsarbete, hur mycket skulle skrivas in, vad skulle bifogas som bilagor 
etc. Deltagarna funderade på vad som måste vara med för att det skulle bli 
läsbart för den som inte varit med i diskussionen men som ska ta del av och ha 
användning av det gruppen kommit fram till. De hade också fortsatta 
diskussioner kring graderingen av svårighetsgrad i förhållande till ADL-
förmåga, funktionsförmåga, skadans komplexitet, smärta och arbetsförmåga; 
”Vilka bedömningsinstrument använder vi och kan vi gradera svårighetsgraden 
utifrån dem?”  
 
Efter att rangordningslistan varit på remissrunda sammanställde gruppen de 
synpunkter som kommit. De synpunkter som kommit in var relativt 
samstämmiga och det var lätt att enas om rangordningstal. 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Delutvärdering i prioriteringsprojektet: 
 
Vänligen besvara enkäten i datorn. Ange svarsalternativ A, B, C eller D för 
varje fråga 1 – 4.  
 
När du är klar med svaret, gå till Arkiv - Skicka till - E-postmottagare. (Kolla 
att Ingrid Göransson står som mottagare.) Skicka. 
  
 
 
 

1. I vilken utsträckning kan prioriteringsmodellen medverka till att 
patienterna får rätt åtgärd utifrån evidens och patientnytta?  
 

a) Inte alls 

       b) I viss utsträckning 

c) I stor utsträckning 

d) I mycket stor utsträckning                                      

Ange svarsalternativ:...........  

 
Kommentar:....................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2.   I vilken utsträckning kan prioriteringsmodellen medverka till att 
patienterna får kostnadseffektiv behandling? 
 

a) Inte alls 

       b) I viss utsträckning 

c) I stor utsträckning 

d) I mycket stor utsträckning                                      

Ange svarsalternativ:..........  

 
Kommentar:....................................................................................................  



 

 

 
........................................................................................................................  
 

3.    I vilken utsträckning kan modellen komma att utgöra ett prioriteringsstöd 
för personalen? 

 
a) Inte alls 

       b) I viss utsträckning 

c) I stor utsträckning 

d) I mycket stor utsträckning                                      

Ange svarsalternativ:...........  

 
Kommentar:....................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

 
 
 
 4.  I vilken utsträckning kan prioriteringsarbetet bidra till att beskriva 

arbetsterapins och sjukgymnastikens uppdrag för förvaltningsledning och 
politiker? 
 

a) Inte alls 

       b) I viss utsträckning 

c) I stor utsträckning 

d) I mycket stor utsträckning                                      

Ange svarsalternativ:...........  

 
Kommentar:....................................................................................................  
 
........................................................................................................................  

 
5. Lämna gärna synpunkter på hur det fortsatta arbetet i prioriteringsprojektet 
kan utformas:  
 
........................................................................................................................  



 

 

Bilaga 3 
 
Projekt prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik i 
Kalmar Län 
 
 
Frågor från utvecklingsgrupperna som framkommit vid uppföljning av 
projektet och frågor ställda inför resursdagen den 17 januari 2007. 
 
Under arbetet med modellen har synpunkter kommit att flera finner det svårt att 
arbeta med modellen. Det som påtalats då är bl.a. att man saknar definitioner på 
skalorna och vad man ska relatera till.  
 
 

1. Man saknar definitioner på liten, måttlig och svår. Hur resonerar man ang. 
t ex tillståndets svårighetsgrad? Svårighetsgrad i förhållande till vad?  
 

2. Till synes ”lindriga” tillstånd, d v s med liten svårighetsgrad, kan 
obehandlade få stora konsekvenser. Hur bedömer man risken vid 
utebliven behandling för sådana tillstånd? 
 

3. Vilket arbetssätt är att föredra; att utgå från ett hälsotillstånd/problem och 
en åtgärd och söka evidens för den – d.v.s. få bekräftat att det man gör är 
det bästa? Eller; att utgå från ett hälsotillstånd och söka evidens vad gäller 
olika behandlingar/åtgärder utan specificera dem.  

 
4. Hur skattas patientnytta? Saknas även definitioner på liten, måttlig, stor. 

 
5. Vilken evidensgradering ska användas?  

 
6. Hur bedöms kvantitativa resp. kvalitativa studier? 

 
7. Svårt att uppskatta kostnadseffektivitet och att rangordna. Vad ska räknas 

in när man bedömer kostnadseffektiviteten? Det finns få studier.  
 

8. Tips önskas om var man söker studier om kostnadseffektivitet och vilka 
sökord som rekommenderas? 

 
9. Rangordningen har många skalsteg. Varför? 

 
10. Rangordning i förhållande till vad?  

 



 

 

11. Hur arbetar man med prioriteringar inom vården både nationellt och 
internationellt? 

 
12. Det finns farhågor om att prioriteringsarbetet skulle kunna få negativa 

effekter för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Man är oroad över att det 
kommer att ställas krav på att allt vi gör ska vara evidensbaserat och att vi 
inte ska få använda tekniker och behandlingsmetoder som vi ”bara” har 
beprövad erfarenhet för. Många studier inom rehabilitering har ingen hög 
evidensgrad, men säger inte att behandlingen inte gör nytta. Hur ser Du på 
dessa farhågor? 

 
13. Finns det en fara i att politiker misstolkar prioriteringslistorna och att de 

kan komma att styra vår verksamhet för mycket? 
 

14. Gör socialstyrelsen uppföljning av landstingens prioriteringsarbete? 
 

15. Det förekommer att personer som är i arbete får högre prioritet p.g.a. av 
de samhällskostnader som sjukskrivning innebär. Hur hanteras denna 
fråga i förhållande till människovärdesprincipen?  

 
16. Vilka framtidsvisioner finns kring prioriteringsarbete? 

 
 

 



 

 

Bilaga 4 

 
 
 

 

Rehab Söders och Samrehabs 
 

Anvisningar för tillämpning av den 
nationella modellen 

 
 
 

      
      Detta är ett material som är i ständig utveckling… Lämna 

gärna konstruktiva förbättringsförslag till arbetsgruppen! 
 



 

 

Prioritering: uppdrag till utvecklingsgrupper 
 
Prioriteringsprojektet har pågått i snart ett år och går nu in i en andra fas. De 
flesta utvecklingsgrupper har provat modellen och skaffat sig erfarenheter av 
den.  
F o m januari 2007 finns en nationell modell för öppna vertikala prioriteringar, 
som nu ersätter den modell vi tidigare använt i projektet. Det är fortfarande 
samma aspekter som ska beaktas, men vissa begrepp är utbytta. Arbetsgruppen 
har också beslutat att ändra arbetsgången pga. synpunkter från 
utvecklingsgrupper och arbetsplatser.  
 
Arbetsgången i prioriteringsarbetet består i att: 
 

8. Utifrån det/de objekt ni valt; finns det undergrupper som behöver 
definieras?  
Ex lumbago – behöver den delas upp i t ex tidsförlopp, symptombild, 
aktivitetsnedsättning etc.  

9. Ta ställning till tillståndets svårighetsgrad.  
10. Koppla hälsotillstånd med en åtgärd 
11. Bedöm patientnyttan; effekten av åtgärden på aktuellt hälsotillstånd.  
12. Samla in stöd för effekt av åtgärden. 
13. Skatta kostnadseffektivitet. 
14. Sammanväg och rangordna objekten utifrån fakta från punkt 1-6 ovan. 
 

För att få in synpunkter från andra kollegor kan, om ni finner det värdefullt, 
arbetet efter överenskommelse skickas ut till sakkunniga enskilda kollegor. 
Finns motsvarande utvecklingsgrupp i Samrehab/Rehab Söder efter att 
punkterna 1-7 dokumenterats skickas materialet vidare till dem. Efter 
genomgång av inkomna synpunkter färdigställer utvecklingsgruppen 
dokumentet inklusive det rangordningstal som ska föreslås gälla. 
 

8. Lämna dokumentet till arbetsgruppen, som vidarebefordrar det till 
chefsgruppen för godkännande. Därefter sprids dokumentet till alla 
arbetsplatser inom Rehab Söder och Samrehab bl a via hemsidorna. 

 

För ytterligare information läs vidare i bifogade dokument. 
 

OBS!  När man valt ett nytt objekt ska det annonseras på hemsidorna i våra 
basenheter för kännedom. 

 

Arbetsgruppen finns! Vi deltar i grupperna som handledare, samlar in 
information och stöttar för att resultatet skall bli någorlunda lika mellan de olika 
grupperna. 
Kontakta oss om ni vill diskutera eller att vi kommer till er grupp. Meddela 
gärna i så god tid som möjligt.  



 

 

En sammanställning av vilka utvecklingsgrupper som finns och deras deltagare 
presenteras på respektive verksamhets hemsida. 
 
Arbetsgruppen består av: 
 
 
Samrehab: 
 

 
Rehab Söder: 

 
Monica Ahlström, leg arbetsterapeut 
Repslagarhuset, Oskarshamn  
Tel:0491-78 22 73 
monicaa@ltkalmar.se 
 

 
Ingrid Göransson, leg arbetsterapeut 
Länssjukhuset Kalmar  
Tel:0480-811 70 
ingridgo@ltkalmar.se 

 
Ulrika Blomé, områdeschef 
Primärvården, Västervik 
Tel:0490-87080 
ulrikab@ltkalmar.se 
 

 
Anna-Karin Nilsson, områdeschef 
Distriktsrehabiliteringen, Borgholm 
Tel:0485-151 55 
annakarinn@ltkalmar.se 
 

 
Ulla Pettersson, leg sjukgymnast 
Västerviks sjukhus  
Tel:0490-867 78 
ullapet@ltkalmar.se 
 

 
 



 

 

 
 

Centrala komponenter som bör beaktas vid prioriteringen 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

Ref. ”Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och 
sjukvård” Per Carlsson m fl, PrioriteringsCentrum 2007:1”. 
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Rekommendation för dokumentation i arbetsblad och bilagor: 
 
Generellt råd för ifyllande av arbetsbladet:  
Samtliga bedömningar gäller på gruppnivå för typfallen, ”det mest vanliga” där det 
naturligtvis kan finnas många individuella skillnader. 
 
I arbetsbladet skrivs kortfattat under varje rubrik. Det som behöver beskrivas lite mer 
sammanställs i ett dokument som bifogas till arbetsbladet, se vidare under respektive 
rubrik nedan. 
 
Referenslista ska bifogas. Numrera artiklarna i den ordning det hänvisas till i arbetsbladet 
och i bilagan. Hänvisning i den löpande texten görs med siffra inom parentes.  
 

 

H
äl

so
til

lst
ån

d 
oc

h 
åt

gä
rd

 

Beskriv hälsotillstånd. Hälsotillstånd kan behöva delas in i olika grader eller olika 
sjukdomsfaser t.ex. akut, subakut.  
 
Ange åtgärd och beskriv den kortfattat om det kan vara risk för att den kan tolkas 
på olika sätt. Ytterligare preciseringar kan behöva göras, t ex i form av omfattning 
(dagligen, varannan vecka) eller tidsaspekt (rörelseträning efter radiusfraktur inom 
2 v). Hänvisning kan göras till t.ex. behandlingsriktlinjer om sådana finns och 
dessa bifogas då som bilaga. 
 

H
äl

so
til

lst
ån

de
ts 

sv
år

ig
he

tsg
ra

d 
 Ange gradering (mycket stor, stor, måttlig, liten) och beskriv därunder vilka 

faktorer ni vägt in som ni anser betydelsefulla för graderingen. V.g. se dokument 
”Underlag för bedömning av svårighetsgrad och patientnytta”. 
 
 
 
 

Pa
tie

nt
ny

tta
 / 

ef
fe

kt
 a

v 
åt

gä
rd

 Ange gradering (mycket stor, stor, måttlig, liten, ingen) och beskriv därunder vilka 
faktorer ni vägt in som ni anser betydelsefulla för graderingen. V.g. se dokument 
”Underlag för bedömning av svårighetsgrad och patientnytta”. 
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  S

tö
d 

fö
r e

ffe
kt

 
Ange gradering. (stark, måttlig, litet) Värdera det vetenskapliga stödet/evidensen 
för åtgärdens effekt vid det aktuella hälsotillståndet tillsammans med er erfarenhet. 

• Om det finns SBU-rapport eller Cochrane-sammanställning så ange den 
evidensstyrka som framkommer där och ange siffra inom parentes kopplad 
till referenslista. 

eller  
• Om det finns stöd från enstaka artikel beskriv mycket kort med ord och gör 

hänvisning till referenslista. 
och/eller 

• Ange det stöd ni har från er kliniska erfarenhet och med några få ord vad den 
består av. 

 
Bifoga som bilaga: Sammanfattning av resultat från de artiklar ni refererar till 
och/eller beskriv den kliniska erfarenhet ni stöder er på. Ange om den kliniska 
erfarenheten är från er grupp och ange också om det finns stöd på nationell nivå t 
ex en föreläsning av någon kollega eller annan person med erkänt kunnande inom 
området. 

Ko
stn

ad
se

ffe
kt

iv
ite

t  
Ange gradering (stor, måttlig, liten) och vad ni t.ex. grundar er uppfattning på. 
Referera till studie om det finns sådan.  
Ange den tid som ni uppskattar går åt för den aktuella åtgärden om möjligt. 
Ange ev. kostnad som krävs för att åtgärda tillståndet (t ex dyrare material, 
utrustning, hjälpmedel och bostadsanpassningar)  
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  R
an

go
rd

ni
ng

  
 

En sammanvägning av svårighetsgraden, patientnyttan och kostnadseffektiviteten 
samt evidensen för dessa, ger underlag för rangordningen. Riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar säger att mindre svåra tillstånd kräver mer kostnadseffektivitet (d v s 
större nytta till lägre kostnad) än svårare tillstånd. 
 
Rangordning – Vad rangordnar vi i förhållande till? 
Hänsyn ska tas till följande, i nämnd ordning:  
 

1. Om tillståndet/sjukdomen består av olika faser eller svårighetsgrad (har 
komplex symtombild och lång varaktighet) rangordnas prioriteringsobjekten 
inom tillståndet. Exempel på sådana tillstånd kan vara Stroke, RA. MS. 

 
2. Om inte detta är aktuellt, rangordnas prioriteringsobjekten i förhållande till 

de tillstånd/sjukdomsgrupper som finns inom utvecklingsgruppens 
verksamhetsområde. 

 
Ange vilket av ovanstående alternativ ni valt i er rangordning. 
 
Det finns två situationer som kan behöva beskrivas utanför rangordningsskalan  
1-10. Det är dels en icke göra och dels FoU. 
 

• Icke göra:  
Om det finns evidens för att åtgärden inte har någon/tvivelaktig patientnytta 
och därför inte längre bör utföras som rutinsjukvård 

 
• FoU: Om kunskapsläget vad gäller nyttan med åtgärden i nuläget är oviss 

och först bör prövas i kontrollerade former t ex i forskning/ 
utvecklingsarbete innan det införs som rutinsjukvård 
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Underlag för diskussion om tillståndets svårighetsgrad 
 
I ”Grundprincipen för vertikal prioritering” finns flera faktorer som ska bedömas 
och vid resursdagen den 17/1 2007 visade det sig att det fram för allt är 
nedanstående faktorer vi tittar på inom arbetsterapi/sjukgymnastik. Begreppen är 
delvis hämtade från ICF. (Klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa– kortversion) 
http://www.socialstyrelsen.se/ 

 
 Funktions-

nedsättningar 
Innebär en förlust av 
eller avvikelse i en 
fysiologisk funktion (t 
ex nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller minne).  
 

Aktivitets-
begränsningar  
Innebär svårigheter 
som en person kan ha 
att genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå andra 
t ex ta hand om sina 
barn). 
 

Delaktighets-
inskränkningar  
Handlar om de 
sociala konse-
kvenserna av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning) 
 

Var-
aktig
-het 

Risk vid 
utebliven 
åtgärd 
 
 
 

Svårighets
- grad 
 
Den 
samman- 
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor  Patientgruppen klarar 
ej /har mycket stor 
svårighet att klara 
den/de aktuella 
aktiviteterna. Är helt 
beroende av hjälp i 
den/de aktuella 
aktiviteterna 
 

Patientgruppen 
klarar ej aktuell 
social 
funktion/funktio
ner, har mycket 
stora svårigheter 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
> 10 
år till  
livs-
långt 
tillstå
nd 

Mycket stor 
risk för för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Stor  Patientgruppen har 
stora svårigheter att 
utföra den/de aktuella 
aktiviteterna. Till stor 
del beroende av hjälp 
i den/de aktuella 
aktiviteterna. 
 

Patientgruppen 
har stor svårighet 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
1 till 
10 år 

Stor risk för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Måttlig  Patientgruppen har 
svårt att utföra den/de 
aktuella aktiviteterna. 
Behöver hjälp delvis 
hjälp med den/de 
aktuella aktiviteterna. 
 

Patientgruppen 
har svårighet 
med den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
> 3 
mån 
till 1 
år 

Måttlig risk 
för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Liten  Om än med någon 
svårighet kan 
patientgruppen utföra 
den/de aktuella 
aktiviteterna. 
Behöver ingen hjälp. 

Om än med 
någon svårighet 
klarar patient-
gruppen den/de 
aktuella sociala 
funktionerna. 

 
< 3 
mån 

Liten risk 
för 
försämring 
alternativt 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

 



 

 16

Kommentarer:  
Funktionsnedsättning: Bedömningsinstrument som är relevanta för tillståndet 
kan ev. användas för att gradera funktionsnedsättningen 
Aktivitetsbegränsning: Vi tar här hänsyn till om tillståndet kräver hjälp i form 
av personligt stöd men däremot inte till om aktiviteten kräver hjälpmedel eller ej 
för att kunna utföras. 
Varaktighet: Kortare varaktighet minskar svårighetsgraden, längre varaktighet 
ökar svårighetsgraden. 
Risk: Bedöms enligt aspekten försämrat tillstånd alternativt risk för allvarligt 
tillstånd. 
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Underlag för diskussion om patientnytta/effekt av åtgärd 
 
 Funktionsned-

sättningar 
Innebär en förlust 
av eller avvikelse i 
en fysiologisk 
funktion (t ex 
nedsatt ledstabilitet, 
smärta, nedsatt 
medvetenhet, 
motivation eller 
minne).  
 
 

Aktivitets- 
begränsningar 
Innebär 
svårigheter som en 
person kan ha att 
genomföra 
aktiviteter (t ex 
svårigheter att 
förflytta sig, att 
kommunicera eller 
att kunna bistå 
andra t ex ta hand 
om sina barn). 
 

Delaktighets- 
inskränkningar 
Handlar om de 
sociala 
konsekvenserna 
av ett 
funktionshinder 
(t ex svårigheter 
att klara viktiga 
livsområden som 
utbildning, 
arbete och 
sysselsättning). 
 
 

Var-
aktig-
het av 
effekt 

Effekt på risk  Patient- 
nytta/ 
effekt av 
åtgärd 
 
Den 
samman-
tagna 
bedöm-
ningen 

Mkt stor Åtgärden påverkar i 
mycket stor grad 
funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i mycket hög grad 
aktivitets-
begränsningen/arna
. 

Åtgärden 
påverkar i 
mycket hög grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

> 10 år  
 

Mycket stor 
effekt på risk 
för försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 
 
 
 
 
 

Stor  Åtgärden påverkar i 
stor grad funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i hög grad 
aktivtets-
begränsningen/arna
. 

Åtgärden 
påverkar i hög 
grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna.  

 
1 till 10 
år 

Stor effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Måttlig  Åtgärden påverkar i 
måttlig grad 
funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden påverkar 
i måttlig grad 
aktivitets-
begränsningen/arna
.  

Åtgärden 
påverkar i 
måttlig grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

 
> 3 mån 
till 1 år 

 Måttlig effekt 
på risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Liten  Åtgärden påverkar i 
liten grad funktions-
nedsättningen/arna. 
 

Åtgärden påverkar 
i liten grad 
aktivitets-
begränsningen/arna
.  
 

Åtgärden 
påverkar i liten 
grad 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna.  

 
< 3 mån  

Liten effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

Ingen  Åtgärden påverkar 
inte funktions-
nedsättningen/arna. 

Åtgärden  påverkar 
inte aktivitets-
begränsningen/arna
. 
 

Åtgärden  
påverkar inte 
delaktighets-
inskränkningen/ 
arna. 

 
 

Ingen effekt på 
risk för 
försämring 
alternativt risk 
för allvarligt 
tillstånd. 

 

 
Kommentar: 
Även vid tillstånd som bedöms ha en liten svårighetsgrad, kan åtgärden ge 
mycket stor nytta, t ex att en liten aktivitetsbegränsning helt försvinner.  
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PrioriteringsCentrums rapportserie 
 
2001:1 Medborgaren i prioriteringsprocessen. Peter Garpenby. 
 
2001:2 Målformulering och dess betydelse för prioriteringar i kommunal vård 
och omsorg – en pilotstudie. Per-Erik Liss. 
 
2002:1 Perspektiv på prioritering – Rapportering från den första nationella 
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