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FÖRORD 
 

Prioriteringscentrum har i flera rapporter under årens lopp behandlat 

kommunernas intresse för öppna prioriteringar och principer och system för val 

och bortval. Dessa studier har tidigare visat att kommunerna inte känt sig riktigt 

berörda av riksdagens beslut 1997 om prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  

 

Socialstyrelsen har sedan flera år regeringens uppdrag att utarbeta nationella 

riktlinjer för god vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar och för 

särskilda målgrupper av klienter inom socialtjänsten. Riktlinjerna innehåller 

sedan 2004 prioriteringar med stöd av rangordningslistor. De nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som kom 2010 var de 

första där även kommunernas socialtjänst omfattas. Härigenom har kommunerna 

fått verktyg och hjälp för sin styrning genom öppna och systematiska 

prioriteringar. 

 

I den nu föreliggande studien har intresset fokuserats på huruvida kommunerna 

har använt dessa verktyg. Den bygger dels på studier av tre nationella riktlinjer 

inom demensområdet, inom missbruks- och beroendevårdsområdet och när det 

gäller psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 

och dels på intervjuer av ledande tjänstemän och politiker i fem kommuner.  

 

Intressant att notera är att själva förekomsten av riktlinjerna tycks ha inneburit 

att de olika verksamheterna kommit i centrum i de berörda kommunerna. På så 

sätt kan man möjligen dra slutsatsen att det skett en prioritering. Däremot ger 

studien inte svar på om detta lett till att något annat prioriterats ned eller valts 

bort på ett systematiskt och öppet sätt. Någon sådan systematisk process har 

riktlinjerna inte gett upphov till. 

 

Intervjuerna leder till några slutsatser. Socialstyrelsen bör fundera på hur mycket 

resurser som bör läggas på prioriteringsarbetet och rangordningen av olika 

insatser och åtgärder i sina nationella riktlinjer. Och om dessa verkligen ska bli 

verktyg för prioriteringar måste kommunerna på ett helt annat sätt än idag få 

kunskaper i och förståelse för principerna för och rangordningen av olika 

åtgärder och insatser. Dessutom bör Socialstyrelsen, när de utvärderar de olika 

riktlinjerna, också belysa hur prioriteringarna och rangordningslistorna har 

implementerats. 

  



 

 

 

Studien är gjord av Karin Lund, knuten till Prioriteringscentrum och med ett 

långvarigt intresse och engagemang för möjligheterna att få till stånd 

prioriteringsverksamhet i kommunernas vård och omsorg. 

 

Linköping september 2015 

Per Carlsson 
Professor, chef för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kommunernas prioriteringar 
Karin Lund, Prioriteringscentrum 

 

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom från Socialstyrelsen. Dessa var olika alla tidigare riktlinjer, 

genom att de omfattade både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

åtgärder. Dessutom ingick principer för prioriteringar med rangordnade insatser. 

Avsikten med riktlinjerna är att ge stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting 

och regioner så att dessa kan styra hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

genom öppna och systematiska prioriteringar.  

 

Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har följts av flera, 

gemensamma för landsting och kommuner. Genom dessa har både kommuner 

och landsting fått verktyg med vilka de borde kunna bedriva ett öppet och 

strukturerat prioriteringsarbete. Om de följer de nationella riktlinjerna borde 

detta rimligen innebära att verksamheterna skulle kunna bedrivas mer i enlighet 

med vetenskaplig evidens och praxis, att resurserna kunde fördelas på ett mer 

behovsinriktat sätt och att kommuner och landsting hittade nya sätt att samverka. 

 

Detta var utgångspunkten för den nu aktuella intervjustudien. Har de nationella 

riktlinjerna lett till öppna och strukturerade prioriteringar? 

 

Företrädare för fem kommuner intervjuades huvudsakligen genom 

telefonintervjuer, dels med ordföranden i socialnämnden (eller motsvarande) 

och socialchefen (i vissa fall verksamhetsansvarig).  

 

Tre av Socialstyrelsens riktlinjer studerades: 

 

 Vård och omsorg vid demenssjukdom från år 2011 

 Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd  

 från år 2001 

 Missbruks-och beroendevård från år 2014   

 

Gemensamt för dessa tre riktlinjer är att både kommunernas verksamhet och 

landstingens omfattas.  
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En sammanfattande bedömning av de studerande riktlinjernas förmodade 

effekter för kommunerna är att de leder till förändringar på åtminstone fem 

områden:  

 

 De förutsätter systematiska prioriteringar 

 De leder till kostnadsökningar 

 De kräver organisationsförändringar 

 De ställer krav på kompetensuppbyggnad 

 De förutsätter bättre samarbete och nya samverkansformer med landstinget 

 

Intervjuerna utgick ifrån dessa fem områden i de nationella riktlinjerna. De 

inleddes emellertid med en allmän fråga hur man, från tjänstemanna- och 

politikerhåll, såg på statliga direktiv och riktlinjer.  

 

Slutsatserna av intervjuerna kan sammanfattas på följande sätt:  

 

 Kommunföreträdare upplever ett stöd av centrala direktiv och nationella 

riktlinjer i arbetet med att utveckla de olika verksamheterna.  

 Riktlinjerna har i sig inneburit att de aktuella verksamheterna blivit 

prioriterade, att de fått en högre status. 

 Någon systematisk process har inte kommit igång i kommunerna för att 

prioritera enligt rangordningslistorna i riktlinjerna.  

 Principerna för den prioritering som använts i riktlinjerna har inte diskuterats 

i den politiska nämnden eller i verksamheten. 

 Det går därför inte att ge svar på om Socialstyrelsens rekommendationer lett 

till att förhållandevis mer resurser tilldelas högt prioriterade tillstånd och 

åtgärder jämfört med dem som fått låg prioritet. 

 Politikerna i kommunerna måste ge sig i kast med VADet, dvs. innehåll och 

konkret utformning av verksamheten, på ett mer aktivt sätt för att kunna ta 

ställning till vilka verksamheter som bör prioriteras högre alt. lägre. 

 Socialstyrelsen bör fundera på hur det omfattande riktlinjearbetet med 

rangordningslistor ska kunna få eventuell ökad användning av kommunerna. 

Om detta verkligen ska bli ett verktyg för prioriteringar bör kommunerna på 

ett helt annat sätt än idag få kunskaper om principerna för prioriteringar och 

hur riktlinjernas rangordning av olika åtgärder och insatser ser ut. 

 Socialstyrelsen bör i sina utvärderingar av de olika riktlinjerna också belysa 

hur prioriteringarna och rangordningslistorna har implementerats. 
 
Kontaktperson: karin.lund@priorita.se 
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SUMMARY 
 
The National Board of Health and Welfare’s National Guidelines and the 
Priorities of Municipalities 

Karin Lund, National Center for Priority Setting in Health Care 
 

In 2010 the National Board of Health and Welfare released its first national 

guidelines addressing health and social services for dementia. These differed 

from all previous guidelines in that they encompassed interventions from both 

health services and social services. Moreover, they included principles for 

setting priorities using ranked interventions. The intent of the guidelines is to 

support decision makers at the municipal, county council, and regional levels so 

they can deliver health and social services via transparent and systematic 

priority setting. 

 

The guidelines on health and social services for dementia have been followed by 

others, common to county councils and municipalities. Hence, both the 

municipalities and county councils have been given tools by which they should 

be able to establish priorities in a transparent and structured manner. If they 

follow the national guidelines, this should enable delivery of services based on 

scientific evidence and practice, allow better distribution of services based on 

need, and offer new ways for municipalities and county councils to collaborate. 

 

This was the starting point for the present interview study. Have the national 

guidelines led to transparent and structured priority setting? 

 

Representatives for five municipalities were interviewed primarily via telephone 

interviews, including chairs of social service boards (or corresponding) and 

directors of social services (in some cases unit directors). 

 

Three of the National Board of Health and Welfare guidelines were studied: 

 

 Health and social services for dementia, since 2011 

 Psychosocial interventions for schizophrenia or schizophrenia-like 

conditions, since 2001 

 Care for substance abuse and dependency, since 2014 

 

What these three guidelines have in common is that they encompass the 

activities of both the municipalities and the county councils. 

 

A general assessment of the expected effects of the studied guidelines on 

municipalities is that they lead to changes in at least five areas: 
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 They require systematic priority setting 

 They lead to increased costs 

 They require organisational changes 

 They place demands on advancement of expertise 

 They require better cooperation and new types of collaboration with the 

county councils 

 

The interviews centred on these five areas in the national guidelines. However, 

they began with a general question on how the interviewees, from the 

perspectives of administrators and elected officials, viewed national directives 

and guidelines. 

 

The conclusions of the interviews can be summarised as follows: 

 

 Representatives of municipalities view central directives and national 

guidelines as supportive of their work in developing the various services. 

 The guidelines, per se, have led to prioritising the services in question, i.e. 

they received higher status. 

 A systematic process has not yet started in the municipalities to set priorities 

based on the ranking lists in the guidelines. 

 The principles for the priorities used in the guidelines have not been 

discussed by the political board or in the organisation. 

 Hence, it is not possible to answer whether or not the recommendations by 

the National Board of Health and Welfare have led to distribution of 

relatively more resources to high-priority conditions and interventions 

compared to those receiving low priority. 

 The politicians in the municipalities must tackle the content and concrete 

design of services in a more active way to be able to take a position on which 

services should receive higher or lower priority. 

 The National Board of Health and Welfare should address how the extensive 

work with guidelines involving rank-order lists could receive greater 

attention by the municipalities. If this is to actually become a tool for priority 

setting the municipalities must, in an entirely new way, acquire knowledge 

about the principles for setting priorities and the rankings of the different 

interventions and services in the guidelines. 

 In assessing the different guidelines, the National Board of Health and 

Welfare should also describe how the priorities and the ranking lists have 

been implemented. 

 
Contact person: karin.lund@priorita.se 
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1. BAKGRUND  
 
En fråga som förblivit obesvarad alltsedan riksdagen beslutade om att 

komplettera hälso- och sjukvårdslagen med en bestämmelse om prioriteringar 

inom hälso- och sjukvård år 1997, är varför det har varit så svårt att engagera 

kommunerna. Varför har de inte känt sig berörda av riksdagens beslut? Varför 

har det blivit så att prioriteringar länge uppfattats som en fråga enbart för den 

landstingsdrivna hälso- och sjukvården? (Socialdepartementet 2001, Lund 2003, 

Lund 2010, Prioriteringscentrum 2007) För visst måste väl också kommunerna 

prioritera, göra val och bestämma vad som ska lyftas fram och vad som kan tas 

bort?  

 

Ett svar kan vara Prioriteringsutredningen. 

 

I Prioriteringsutredningens betänkande Vårdens svåra val (Socialdepartementet 

1995) behandlades den kommunala nivå kortfattat. På cirka två sidor beskrevs 

det hälso- och sjukvårdsansvar som har lagts på den kommunala nivån. 

Utredningen pekade på att kommunerna fått väsentligt ökat ansvar för hälso- 

och sjukvården genom Ädelreformen och psykiatrireformen. Kommunernas 

ansvar omfattas av all hälso- och sjukvård som bedrivs av annan personal än 

läkare och som ges i de särskilda boendeformer som kommunerna ansvarar för. 

Utredningen konstaterade att även om det råder stora skillnader i innehåll och 

organisation av verksamheten i landets kommuner finns några gemensamma 

drag vad gäller prioriteringar. Kommunerna har alltmer valt bort lättare 

serviceinsatser till flera äldre i form av städning, matlagning, inköp m.m. till 

förmån för mer omfattande stöd till färre med stora behov av personlig omsorg. 

Förklaringen till denna prioritering var, menade utredningen, den allt kärvare 

kommunala ekonomin, samtidigt med det snabbt växande antalet personer i 

höga åldrar. Hur den etiska plattformen skulle kunna användas i den kommunala 

verksamheten eller om det skulle vara möjligt att också integrera de etiska 

principerna för prioriteringar i den lagstiftning som reglerar kommunernas 

sociala insatser berördes inte av utredningen.  

 

Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso-och sjukvården. 

Beslutet innebar i korthet att hälso- och sjukvårdslagen kompletterades med en 

bestämmelse med innebörd att sjukvårdshuvudmännen ålades att bedriva sin 

verksamhet så att ”den som har det största behovet ska ges företräde i vården.” 

Den etiska plattformen med sina tre principer; människovärdes-, behovs- och 

kostnads/effektivitetsprinciperna skulle vara vägledande när den nya 

bestämmelsen skulle tillämpas.(Socialutskottets betänkande 1996/79:SoU14) 
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Prioriteringsdelegationen tillsattes år 1997 och hade till uppgift att följa upp i 

vad mån sjukvårdshuvudmännen hade anammat och konkretiserat 

riksdagsbeslutet om prioriteringar. I sitt betänkande Prioriteringar i vården 

(Socialdepartementet 2001) fann man att landstingen fortfarande var relativt 

okunniga om riksdagsbeslutet. De uppfattade inte heller kommunerna som 

sjukvårdshuvudmän och viktiga samarbetspartners. Vad gällde kommunerna 

själva kände de sig inte ens berörda. De hade därför inte integrerats i eller aktivt 

deltagit i den genomgripande förändring som sjukvården genomgått under 1990-

talet med allt färre sjukhusplatser, kortare vårdtider och en allt högre grad av 

öppenvård, som gett stora återverkningar på kommunernas vård och omsorg. De 

hade inte heller, mer än undantagsvis, deltagit i det utvecklingsarbete kring 

öppna prioriteringar som påbörjats på flera håll i landstingen. Med anledning av 

detta arbetade delegationen fram en kort rapport om kommunernas hälso- och 

sjukvård, Prioriteringar i hälso- och sjukvård – så berörs kommunerna av 

riksdagens beslut, och gjorde i samband med det en enkätstudie. I ett enkätsvar 

till delegationen avspeglades kommunernas inställning till prioriteringsfrågan: 

”Det har varit svårt att se kopplingen till den kommunala hälso- och 

sjukvården. Främst har det känts som en fråga som rört akutvården. Efter att ha 

tagit del av rapporten om prioriteringar i kommunens hälso- och sjukvård har vi 

förstått att det finns många frågor som vi bör arbeta med” (Socialdepartementet 

2001) 

 

Prioriteringscentrum publicerade tidigt i sin verksamhet en rapport om de 

kommunala prioriteringarna, Öppna prioriteringar i kommunernas vård och 

omsorg (Lund 2003). Utgångspunkten var de erfarenheter som gjorts av 

Prioriteringsdelegationen, kompletterat med en kunskapsfördjupning i form av 

en intervjuundersökning i fem kommuner samt en fallbeskrivning från en 

kommun. Återigen konstaterades att kunskapen om prioriteringar fortfarande var 

relativt bristfällig i kommunerna, att begreppet öppna prioriteringar i stort sett 

var okänt och att kommunerna skulle behöva utarbeta strategier för framtida 

arbete. I rapporten sammanfattades detta i tre punkter: 

 

 En mer genomgripande diskussion och framtagning av konkreta exempel 

skulle behövas om prioriteringsprinciper i kommunernas vård och 

omsorgsverksamhet liknade det arbete som gjordes av 

Prioriteringsutredningen inom hälso- och sjukvården. 

 Kommunerna skulle behöva utveckla ett strategiskt tänkande och metoder för 

prioriteringar inom vård och omsorgsområdet. 

 Kommunerna skulle behöva utveckla samtalet kring öppna prioriteringar 

mellan de berörda – mellan förtroendevalda, medborgare, vårdtagare och 

vårdverksamma. 
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I ett samarbetsprojekt i Skåne mellan Prioriteringscentrum och 

Kommunförbundet Skåne kring öppna prioriteringar inom kommunal 

äldreomsorg deltog sju kommuner, Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen – 

dokumentation av ett pilotprojekt (Rosén 2010). Uppgiften var: 

 

 Att pröva om det är möjligt att utarbeta en modell för öppna prioriteringar 

i kommunal äldreomsorg som innefattar horisontella och vertikala 

rangordningslistor. 

 Att kartlägga vilka behov och insatser som finns i den kommunala 

äldreomsorgen. 

 Att medvetandegöra medarbetarare och brukare om de prioriteringar som 

görs i det dagliga arbetet. 

 

En slutsats i detta projekt var att det är angeläget att utarbeta kommunala 

rangordningslistor av pedagogiska skäl. Däremot kan såväl gällande lagstiftning 

som strävanden efter en mer brukarstyrd insatsplanering upplevas stå i konflikt 

med mer generella riktlinjer för prioriteringar. 

 

Frågan om kommunernas erfarenheter av och engagemang kring prioriteringar 

inom sin verksamhet behandlades på nytt i Prioriteringscentrums rapport 

Vårdens alltför svåra val? (Prioriteringscentrum 2007). Här gjordes intervjuer i 

samtliga landsting och i sex kommuner. Och återigen kunde konstateras att vare 

sig kommunerna eller landstingen hade kommit särskilt mycket längre i sitt 

arbete med att utveckla principer för och konkret arbete med att prioritera i 

vården och omsorgen. ”Fortfarande finns knappast några öppna beslut om 

fördelning och prioritering av resurser om man med öppenhet avser att 

beslutsfattaren medvetet överväger flera alternativ och att grunderna för besluten 

är kända för dem som önskar ta del av dem.”(Prioriteringscentrum 2007)  

 

Kommunerna kände sig fortfarande inte berörda av den etiska plattformen eller 

prioriteringsprinciperna. De använde dem inte uttalat i sin verksamhet även om 

de var kända av de flesta. Någon gemensam prioritering med landstingen 

förekom nästan inte alls. 
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År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Dessa var olika alla tidigare riktlinjer, genom att de omfattade 

både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder. Därigenom kom också 

kommunerna att omfattas av den arbetsmodell för öppna prioriteringar som 

Socialstyrelsen och Prioriteringscentrum i Linköping, tillsammans med ett 

flertal andra intressenter, har utarbetat och som bygger på de grunder och 

principer som finns i Hälso- och sjukvårdslagen, Nationell modell för öppna 

prioriteringar inom hälso- och sjukvård (Broqvist m.fl. 2011). Mer om dessa 

nedan. Prioriteringscentrum följde framtagandet av riktlinjerna och beskrev 

detta i rapporten Prioriteringar i samverkan mellan kommun och landsting – 

erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (Lund 2010). Prioriteringscentrums intresse för 

processen hade två grunder; det var ett pionjärarbete genom att de etiska 

principerna som ligger till grund för prioriteringarna inom hälso- och 

sjukvården, med vissa modifieringar också tillämpades på delar av den vård och 

omsorg som kommunerna ansvarade för. Den var också en viktig pusselbit i 

arbetet med att stödja en utveckling av metoder för prioritering inom den 

kommunala socialtjänsten. Prioriteringscentrums arbete ledde fram till vissa 

slutsatser vilka de viktigaste för kommunernas fortsatta arbete var:  

 

 Socialstyrelsens metod att ta fram riktlinjer för beslutsstöd för prioriteringar 

har fungerat. 

 En översyn av den nationella modellen för vertikala prioriteringar bör 

omfatta också den kommunala omvårdnaden. 

 Socialtjänstlagens möjligheter och begränsningar att göra prioriteringar bör 

klarläggas. 

 Kunskapen om prioriteringar och den etiska plattformen bör spridas. Detta 

inkluderar också den nationella modellen för öppna prioriteringar. 
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2. SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER 
 

Som nämnts tidigare var de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2010 de första, där också kommunerna var involverade. Alltfler 

av riktlinjerna inkluderar numera verksamheter (insatser) som berör både 

landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst.  

 

De nationella riktlinjerna ska, enligt Socialstyrelsen, ge stöd för beslutsfattare i 

kommuner, landsting och regioner så att dessa kan styra hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten genom öppna och systematiska prioriteringar. Målet är att 

rekommendationer ska leda till en omfördelning av resurser från åtgärder som 

rangordnas lägre i riktlinjerna till åtgärder som rangordnas högre. Det 

övergripande syftet är att bidra till kvalitetsutveckling och god 

resurshushållning. Riktlinjerna fokuserar på de delar inom ett område där 

behovet av vägledning är störst för beslutsfattare och personal. 

 

Inbyggd i riktlinjerna är numera också en rangordning. Denna är gjord efter de 

principer som är redovisade i Nationell modell för öppna prioriteringar inom 

hälso- och sjukvård (Broqvist m.fl. 2011)). Rangordningen är en 

sammanvägning av evidensbaserad kunskap om olika åtgärders effekt, 

tillståndets svårighetsgrad och bästa tillgängliga kunskap om åtgärdens 

kostnadseffektivitet eller kostnader. Rangordningen redovisas i en skala från 1-

10, där 1 har högst prioritet och 10 lägst. Därutöver ger riktlinjerna 

rekommendationer om icke-göra, dvs. åtgärder som överhuvudtaget inte bör 

göras. Dessutom redovisas sådana åtgärder som kräver ytterligare forskning och 

utveckling för att användas, FoU, dvs. där det för närvarande saknas 

vetenskapligt underlag eller där detta är undermåligt eller bristfälligt, men där 

man kan förvänta sig resultat. Den nationella modellen utgår från de grunder och 

principer för prioriteringar som finns i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I 

tillämpningen på socialtjänstens område har modifieringar gjorts med hänsyn 

tagen till Socialtjänstlagens (SoL) grundprinciper. Ändringen innebär att 

tillståndets svårighetsgrad inte har vägts in i bedömningen. Skälet är att SoL inte 

på samma sätt som HSL har uttalade regler för prioriteringar. Den är dessutom 

också en rättighetslag. Detta innebär att alla som uppfyller lagens krav, dvs. som 

inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i 

övrigt. Socialtjänstlagen ger alltså en explicit rätt till bistånd i form av 

ekonomiskt stöd eller sociala tjänster och den enskilde har möjlighet att få en 

allsidig domstolsprövning av ett beslut som går honom eller henne emot. I 

riktlinjerna framhålls dock att SoLs karaktär av ramlag möjliggör en prioritering 

mellan olika alternativa åtgärder (metoder) som tillgodoser behoven. Dessa har 

rangordnats. 
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3. SYFTE OCH METOD 
 

Som framgått tidigare har landstingen mer än kommunerna anammat de tankar 

och det arbetssätt som öppna och systematiska prioriteringar kräver. 

Förklaringarna är flera; bestämmelsen om prioriteringar finns i Hälso- och 

sjukvårdslagen och motsvarande regel saknas i Socialtjänstlagen. Hälso- och 

sjukvårdens personal har en större vana att arbeta med begrepp som är centrala, 

t.ex. evidens och kostnadseffektivitet, landstingen har mer resurser avsatta för 

att utveckla metoder och arbetssätt för att bedriva utvecklingsarbete, bl.a. inom 

prioriteringsområdet. 

 

Om landstingen och kommunerna följer de nationella riktlinjerna där både 

landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg är 

inkluderade borde detta rimligen innebära att verksamheterna bedrivs mer i 

enlighet med vetenskaplig evidens och praxis, att resurserna fördelas på ett mer 

behovsinriktat sätt och att kommuner och landsting hittar nya sätt att samverka. 

 

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom utvärderades 

år 2014 av (Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 

Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning). Att riktlinjerna har haft 

effekt för utvecklingen av verksamheten både i landsting och kommuner är helt 

klart. Dock finns fortfarande stora brister och mycket återstår att göra. Mer om 

detta nedan. 

 

Den här studien har haft sin tyngdpunkt i riktlinjernas prioriteringsambitioner. 

Socialstyrelsen gör själv ett omfattande arbete både när nya riktlinjer 

introduceras, omarbetas och utvärderas. Så har t.ex. demensriktlinjerna nyligen 

utvärderats och missbruks- och beroendevårdsriktlinjerna uppdaterats. Detta 

sker givetvis i nära samarbete i olika former med kommunerna. Den här 

rapporten avser främst att ge några svar på:  

 

 Hur kommunerna rent allmänt ser på centrala riktlinjer med eventuell 

kostnadspåverkan på kommunerna.  

 Om riktlinjerna använts för mer uttalade prioriteringar och om de politiska 

beslutsfattarna involverats i arbetet på ett mer aktivt sätt.  

 Om riktlinjerna påverkat resursfördelning och verksamhetsinnehåll.  

 Om riktlinjerna lett till högre kompetens, ett annat arbetssätt eller förändrad 

organisation. 

 Om riktlinjerna lett till ett bättre samarbete med landstinget.  

 

Undersökningen har genomförts huvudsakligen genom telefonintervjuer, dels 

med ordföranden i socialnämnden (eller motsvarande) och socialchefen (i vissa 

fall verksamhetsansvarig). Intervjuerna gjordes under våren 2014.  
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Totalt har 14 personer medverkat, 6 politiker och 8 verksamhetsföreträdare. Från 

två av de medverkande, en politiker och en verksamhetsföreträdare har skriftliga 

svar inkommit. 

 

Företrädare för fem kommuner intervjuades. Kommunerna valdes slumpmässigt 

utifrån ett antal kriterier. Kommuner av olika storlek, med geografisk spridning 

och med olika politisk majoritet finns representerade. Urvalet är på intet sätt 

systematiskt, utan helt slumpmässigt utifrån dessa kriterier.  

 

Följande kommuner har bidragit med synpunkter: 

 

 Stockholm, Södermalms stadsdelsnämnd och – förvaltning. Södermalms 

stadsdel är ett av Stockholms 14 stadsdelsområden, med drygt 126 000 

invånare. Stockholms stad leds politiskt av en koalition, bestående av 

företrädare för socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartier och 

feministiskt initiativ. 

 Södertälje är en kommun inom Storstockholmsområdet, med drygt 91 000 

innevånare. Politiskt leds kommunen av en koalition, bestående av 

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. 

 Luleå är en kustkommun i Norrbottens län med nästan 76 000 innevånare. 

Kommunen styrs politiskt av socialdemokraterna och miljöpartiet. 

 Höganäs är en av kommunerna i Region Skåne, med cirka 9 700 innevånare. 

Den politiska ledningen består av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och 

kristdemokraterna.  

 Nordmaling ligger i Västerbottens län och har cirka 9 700 innevånare. Den 

leds politiskt av centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och 

kristdemokraterna. 

 

 

3.1 Riktlinjer som har studerats 

 

Tre av Socialstyrelsens riktlinjer har studerats: 

 

 Vård och omsorg vid demenssjukdom från år 2011 

 Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 

år 2100 

 Missbruks-och beroendevård från år 2014   

 

Gemensamt för alla tre är att både kommunernas verksamhet och landstingens 

omfattas. Dessutom har Socialstyrelsens nationella utvärdering – Vård och 

omsorg vid demenssjukdom från år 2014 ingått i studien. Följande avsnitt 

beskriver riktlinjerna i korthet. 
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3.1.1 Vård och omsorg vid demenssjukdom 

 

De allra flesta med demenssjukdom tas omhand inom kommunerna vård och 

omsorg. Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har därför sin 

tyngdpunkt i kommunernas verksamhet och landstingens primärvård. 

Kommunernas ansvar omfattar hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, särskilt 

boende och hemsjukvård. Kommunerna ger också stöd till närstående. 

 

Riktlinjerna innehåller rekommendationer inom följande områden: 

 

 Förebyggande åtgärder, genetisk vägledning och screening 

 Utredning och diagnostik 

 Organisation 

 Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel 

 Dagverksamhet 

 Flytt och särskilt boende 

 Stöd till anhöriga 

 Omvårdnad 

 Läkemedelsbehandling 

 Beteendemässiga- och psykiska symtom vid demenssjukdom och konfusion 

 

Socialstyrelsen har sammanfattat de ekonomiska konsekvenserna av riktlinjerna 

för personer med demenssjukdom på kort och lång sikt för kommuner och 

landsting. För kommunerna kommer kostnaderna kortsiktigt att öka för insatser 

på flertalet områden. På längre sikt bedöms dock kostnaderna minska eller förbli 

oförändrade.  

 

En utvärdering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom gjordes av Socialstyrelsen år 2014. I rapporten utvärderas 

landstingens och kommunernas strukturer och processer. Frågorna som man 

ville får svar på var: 

 

 Bedrivs vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i enlighet 

med rekommendationerna i de nationella riktlinjerna?  

 Bedrivs vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i enlighet 

med de sex kriterierna för en god vård och omsorg, det vill säga är vården 

och omsorgen kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och 

tillgänglig?  

 

I utvärderingen konstaterades att de nationella riktlinjerna har fått stort 

genomslag, både i landstingen och kommunerna.  
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Numera finns vårdprogram eller andra riktlinjer som beskriver hur vården och 

omsorgen om personer med demens sjukdom ska utformas i de flesta kommuner 

och landsting. Likaså har den personcentrerade vården som lyftes fram i 

riktlinjerna fått ett stort genomslag. Dock kvarstår brister över hela fältet, vad 

gäller utredning, behandling och omvårdnads- och omsorgsinsatser. 

Skillnaderna över landet är fortfarande stora, både vad gäller mer renodlade 

hälso- och sjukvårdsinsatser och kommunernas vård och omsorg. 

Socioekonomiska förhållanden, som utbildning och födelseland tycks påverka 

vilka insatser som ges. 

 

3.1.2 Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 

 

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer inom följande 

områden: 

 

 Tidiga åtgärder 

 Delaktighet 

 Utbildning 

 Psykologisk behandling 

 Kognitiv och social träning 

 Arbete 

 Boende och samordning 

 

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om samordnade åtgärder, 

familjeinterventioner, psykologisk behandling och arbetslivsinriktad 

rehabilitering är de som får störst konsekvenser. Dessa rekommendationer 

kommer få såväl ekonomiska som organisatoriska konsekvenser, då de ställer 

krav på förändringar av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

organisationsstruktur samt investeringar i personal och kompetens. 

Socialstyrelsens bedömningar av rekommendationernas ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser har utgått från den verksamhet som hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bedriver idag. Informationen om vilka åtgärder 

som utförs och i vilken utsträckning dessa utförs är dock ofta bristfällig, vilket 

gör bedömningen svår. 

 

Flera åtgärder som Socialstyrelsen rekommenderar har utvecklats internationellt 

och är nya för psykiatrin och socialtjänsten. Under arbetet med framtagandet av 

de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd har det blivit tydligt att det finns ett behov av att 

utveckla en organisation och modeller för hur ny kunskap ska kunna omsättas i 

praktiken. 
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3.1.3 Missbruks- och beroendevård 

 

Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är en uppdatering av de nationella 

riktlinjerna från år 2007. I uppdateringen har prioriteringar genomförts för första 

gången inom detta område. Följden har blivit att de omarbetade riktlinjerna 

främst bedömer åtgärder som är möjliga att avgränsa och definiera och där det 

finns flera relevanta alternativ som kan ställas mot varandra och prioriteras. 

 

De reviderade riktlinjerna för missbruks- och beroendevård tar upp följande 

områden: 

 

 Bedömningsinstrument och medicinska test 

 Läkemedelsbehandling  

 Psykologisk och psykosocial behandling  

 Psykosociala stödinsatser 

 Behandling vid samsjuklighet 

 Behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem 

 

Socialstyrelsen gör bedömningen att riktlinjerna kommer att kräva ytterligare 

resurser så att fler kan få del av insatserna, förändringar vad gäller samverkan 

samt satsningar på utbildning och fortbildning. 

 

Inledningsvis kommer rekommendationerna att generellt medföra ökade 

kostnader. På längre sikt förväntas dock kostnaderna återgå till nuvarande nivåer 

eller minska, eftersom mer effektiva åtgärder används. Bedömningen avser 

nationell nivå och konsekvenserna kan därför skilja sig lokalt och regionalt. 

 

För att kunna införa riktlinjerna pekar Socialstyrelsen på vikten av samarbete 

mellan socialtjänstens missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens 

psykiatri, beroendevård och primärvård. Små kommuner kommer förmodligen 

behöva samarbeta för att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser och en 

integrerad vård och behandling. För att följa rekommendationerna om 

arbetslivsinriktad rehabilitering och boendeinsatser kommer det också att krävas 

samverkan mellan flera olika aktörer. För att införa rekommendationerna om 

bedömningsinstrument, psykologisk och psykosocial behandling och 

psykosociala stödinsatser krävs en generell kompetenshöjning och utbildnings- 

och handledningsinsatser, såväl när det gäller kunskapen om missbruk och 

beroende som i specifika metoder. 
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3.2 Sammanfattande bedömning av de studerande riktlinjernas 
förmodade effekter för kommunerna 

 

Socialstyrelsens riktlinjer leder till att de på åtminstone fem områden, förutom 

förändringar av rent behandlingsinriktade och individuella åtgärder, får följder 

av mer övergripande och strukturell karaktär för kommunerna:  

 

3.2.1 Systematiska prioriteringar 

 

Riktlinjerna utgår ifrån att prioriteringar görs, dvs. att kommunerna på ett öppet 

och systematiskt sätt går igenom sin verksamhet för att bättre anpassa den till de 

rekommendationer som ges i riktlinjerna och styr om resurser från åtgärder med 

låg prioritet till åtgärder som är högre prioriterade. Att de, som sägs i samtliga 

förord till de genomgångna riktlinjerna, ”påverkar resursfördelningen inom 

vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt 

prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som fått låg prioritet.” 

 

3.2.2 Kostnadsökningar 

 

Riktlinjerna leder till kostnadsökningar för kommunerna, alldeles oavsett 

prioriteringar. Detta hänger i första hand samman med att riktlinjerna ställer 

krav på förändringar och förstärkningar av verksamhetsområdena, främst när det 

gäller kompetensuppbyggnad och utökning till fler grupper/individer. 

Kostnadsökningarna uppstår vid olika tidpunkter, vissa direkt och vissa vid 

senare tidpunkt. Tyngdpunkten tycks dock ligga på det kortare tidsperspektivet 

för att sedan jämnas ut eller minska. Socialstyrelsens bedömningar har utgått 

från nationella beräkningar, vilket får till följd att effekterna kan variera kraftigt, 

både över tid och för den enskilda kommunen, landstinget eller regionen. 

 

3.2.3 Organisatoriska förändringar 

 

Riktlinjerna kräver fortsatta organisatoriska förändringar framförallt beroende 

på att verksamheterna behöver både förändras och förstärkas och att 

kompetensen och bemanningen idag ser så olika ut i landets kommuner. En 

någorlunda likvärdig vård och omsorg för alla som berörs förutsätter 

förändringar både i den lokala och centrala organisationen i kommunerna. 
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3.2.4 Kompetensuppbyggnad 

 

Riktlinjerna ställer krav på utbildnings- och fortbildningsinsatser. Inom samtliga 

områden som redovisats här pekar Socialstyrelsen på behov av 

kompetensuppbyggnad, både i form av renodlade utbildningsinsatser och 

vidareutbildning. Ny forskning, nya arbetsformer, nya evidensbaserade 

behandlingsformer m.m. kräver en hela tiden pågående utbildnings- och 

vidareutbildningsverksamhet. 

 

3.2.5 Samarbete med landstinget 

Riktlinjerna förutsätter bättre samarbete och nya samarbetsformer mellan 

landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas vårdformer. De 

genomgångna riktlinjerna är gemensamma för hälso- och sjukvård, omsorg och 

omvårdnad och nya strukturer behövs både i handläggningen av de individuella 

ärendena och på ett övergripande plan. Ansvarsfördelningen mellan den 

landstingsorganiserade hälso- och sjukvården och kommunernas vård och 

omsorg är många gånger oklar och behöver ges smidigare och mer integrerade 

former. Här finns redan samverkansformer som ser ut på olika sätt och det pågår 

en uppbyggnad. I vissa fall, inte minst inom missbruksvården och den 

psykiatriska vården behöver också små kommuner samarbeta för att kunna 

erbjuda ett bredare spektrum av insatser.  
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4. RESULTAT  
 
Som framgått tidigare är den här undersökningen mycket begränsad, fem 

kommuner har medverkat, och syftet har varit att ge några bilder hur 

Socialstyrelsens riktlinjer har påverkat och kan komma att påverka 

verksamhetsutvecklingen på tre, för kommunerna, väsentliga områden.  

 

 Demensvården 

 Den psykiatriska vården 

 Missbruks- och beroendevården.  

 

Gemensamt för alla tre riktlinjerna är att insatserna som tas upp är rangordnade 

enligt den modell för vertikala prioriteringar som arbetats fram i samverkan 

mellan bl.a. Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen. Syftet med 

prioriteringarna, säger Socialstyrelsen, är att dessa ska styra hälso- och 

sjukvården och kommunernas insatser genom öppna och systematiska 

prioriteringar.  

 

Intervjuerna utgick ifrån de fem områden i de nationella riktlinjerna som 

sannolikt kommer att ge effekter på ett mer övergripande och strukturellt sätt i 

kommunernas verksamhet: 

 

 Systematiska prioriteringar 

 Kostnadsökningar 

 Organisatoriska förändringar 

 Kompetensuppbyggnad 

 Samarbete med landstinget 

 

De inleddes emellertid med en allmän fråga hur man, från tjänstemanna- och 

politikerhåll såg på statliga direktiv och riktlinjer. Ska utveckling och 

förändringar initieras uppifrån eller bör förändringar komma från 

utvecklingsarbete som växt fram underifrån, genom kommunala initiativ? Finns 

en konflikt inbyggd mellan statlig styrning och kommunernas självklara önskan 

att få bestämma sin utveckling själva? 
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4.1 Inställningen till nationella riktlinjer 

 

Den första frågan, både till tjänstemännen (socialchef/verksamhetsansvarig) och 

politikerna (socialnämndens ordförande/ordförande i verksamhetsnämnd), var 

sålunda hur man ser på nationella riktlinjer, om och hur de är ett stöd i 

verksamheten och i vad mån de kan ses som ett intrång i det kommunala 

självbestämmandet (fråga till politiker). 

 

Samtliga var positiva till att det ges ut nationella riktlinjer på olika områden. För 

tjänstemännens del handlade det om att de är ett bra stöd för att bedriva 

förbättringsarbete och de stärker argumentationen gentemot politikerna, vilket 

också kan underlätta resurstilldelning och utvecklingsarbete. En person menade 

att det största värdet med riktlinjerna är forskningsstödet och den 

evidensbaserade praktiken som är ovärderligt i verksamheten. De är också ett 

stöd vid uppföljning av verksamheten,”saker som inte funkar kan man 

prioritera bort”. 

 

Riktlinjerna fungerar också som likriktare mellan kommuner, vilket ger lika och 

jämbördig vård. Dessutom kan flytt mellan olika kommuner av olika 

patient/brukargrupper underlättas. Endast en av tjänstemännen var något 

tvekande och pekade att de inte får bli för många och för detaljerade. Ofta är 

riktlinjerna ett stöd för verksamheten, men de räcker inte för att åstadkomma en 

bra verksamhet. ”Blir de alltför detaljerade är risken att fokus flyttas från mötet 

och kvaliteten till att enbart uppfylla riktlinjernas bokstav.” 

 

Också politikerna hade en övervägande positiv inställning till nationella 

riktlinjer, även om intrycket var att politikernas engagemang och involvering 

varierade mellan kommunerna. Detta hängde delvis samman med omfattningen 

av det politiska uppdraget. Vissa hade del av heltid som ordförande i nämnden, 

medan andra var helt och hållet fritidspolitiker. Även politikerna pekade på 

betydelsen av riktlinjerna för att bidra till likvärdig vård över landet. En 

synpunkt var att de är ett bra stöd för politiska beslut, särskilt för fritidspolitiker, 

som svårligen hinner sätta sig in i alla frågor. Hänvisar förvaltningen till 

riktlinjerna blir dessa också ett stöd för politikerna i deras beslutsfattande. På 

frågan om de nationella riktlinjerna kunde ses som ett intrång i den kommunala 

självbestämmanderätten svarade samtliga tillfrågade politiker nekande. ”Jag 

gillar egentligen inte statlig styrning men detta är bra, det handlar om 

kunskap.” 

 

En nämndsordförande pekade emellertid på den konflikt som kan uppstå, i 

synnerhet i de små kommunerna, mellan det staten rekommenderar i sina 

riktlinjer och vad kommunen förmår, ekonomiskt och personellt. 
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4.2 Systematiska prioriteringar 

 

Gemensamt för de tre riktlinjer som tagits upp i intervjuundersökningen är att de 

innehåller prioriteringar både för landstingets hälso- och sjukvård och 

kommunens vård och omsorg som, enligt Socialstyrelsen, ska göras på 

gruppnivå. Insatserna som berörs är rangordnade i tillstånds- och 

åtgärdskombinationer, alternativt icke-göra eller FoU. 

 

På ett mer allmänt plan gav intervjusvaren intrycket av att det gjorts en sorts 

prioritering bara genom att riktlinjer tillkommit på olika områden, där också 

kommunerna var involverade. Verksamheterna har fått ett lyft, en annan status. 

Med dem i ryggen har det gått att motivera ytterligare resurser och förändringar. 

Riktlinjerna har också inneburit att kunskaperna på de olika områdena 

fördjupats, att nya behandlingsalternativ har introducerats och ibland att ny 

organisation och kompetens tillförts verksamheten. 

 

På frågan om principerna för prioritering och hur rangordningen arbetats fram, 

presenterats och diskuterats i verksamheten och i den politiska nämnden 

varierade svaren. På ledande tjänstemannanivå var de mer centrala och 

övergripande prioriteringarna väl kända och hade lett till förändringar, både i 

inriktning och utformning av verksamheten. I några fall hade de övergripande 

rekommendationerna används i en mer långsiktig verksamhetsplanering. En av 

kommunerna hade t.ex. en särskild ansvarig person utsedd för att arbeta med 

demensriktlinjerna. Denna hade brutit ner riktlinjerna på verksamhetsnivå och 

också bidragit med en långsiktig kompetensplanering. Någon pekade på att de 

centrala rekommendationerna förstärkte och bekräftade insatser och 

arbetsmetoder som redan introducerats. En kommun hade sedan länge arbetat 

med de riktlinjer för missbruks- och beroendevård som lades fast år 2007. De 

nya riktlinjerna stödde den utvecklingen. Detta gällde också arbetet med de 

psykosociala insatserna vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i en 

annan kommun. ”Jag får stöd i riktlinjerna i det jag har jobbat med tidigare.” 

 

Tillstånds- och åtgärdslistorna med den rangordning som rekommenderats tycks 

inte ha presenterats eller behandlats inom förvaltningarna eller bland de 

anställda ute i verksamheterna, dvs. principerna och listorna med åtgärder 

rangordnade från 1 – 10 har inte tagits upp särskilt med personalen. En mer 

detaljerad och systematisk analys av rangordningen av insatser som skulle kunna 

leda till att vissa lyftes upp i verksamheten och andra tonades ner, beroende på 

rangordningen, har inte gjorts av någon av förvaltningarna i de tillfrågande 

kommunerna.  
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Förvaltningsledningarna hade inte heller presenterat eller diskuterat principerna 

för och systematiken i arbetet med prioriteringar i de politiska nämnderna. Detta 

var helt entydigt, inte i någon av de undersökta kommunerna hade detta tagits 

upp. Däremot hade riktlinjedokumenten tagits upp mer övergripande i nämnden, 

i allmänhet som ett informationsärende. Detta bekräftades av de politiska 

företrädarna. Någon presentation av eller information om hur prioriteringen har 

gjorts eller hur man kommit fram till rangordningen i tillstånds- och 

åtgärdslistan har inte gjorts av förvaltningsföreträdarna. Istället hade i allmänhet 

en mer översiktlig information lämnats om innehållet i riktlinjerna och hur dessa 

kan tänkas påverka verksamheten framöver. ”Vi får beskrivet för oss vad som 

behövs i stort.”  

 

De praktiska konsekvenserna av riktlinjerna i verksamheten överlåter man till 

verksamhetsföreträdarna att ta hand om. En förvaltningschef menade dock att 

om metoder och insatser introduceras i kommunen som avvek från riktlinjerna 

skulle detta behandlas i nämnden. 

 

Frågan om vem som ska göra vad, vem som ska göra val och bortval i olika 

verksamheter har diskuterats ända sedan Prioriteringsutredningen arbetade under 

1990-talet. Vad ska det politiska systemet ta hand om och vad ska verksamheten 

själv ansvara för, eller annorlunda utryckt, vilken roll har politikerna och vilken 

roll har verksamheten. Hur detaljerat ska politikerna gå in i att bedöma behov av 

insatser och värdera insatsernas effekt samt ta ställning till vad som ska finnas 

kvar och vad som kan tas bort? 

 

Denna fråga ställdes i intervjuundersökningen. För de tillfrågade, såväl politiker 

som tjänstemän, var detta inget problem. Politikerna stod för VAD och 

verksamheten stod för HUR. Politikerna hävdade att de talade om vad de vill 

uppnå, drog upp riktlinjerna, antog program och tjänstemännen visar hur det ska 

gå till. Verksamheterna genomförde sedan det som behandlats och fattats beslut 

om i den politiska nämnden. Detta var genomgående innehållet i alla svar, även 

om en politiker framhöll att det också behövs politiska dimensioner på HUR-

frågorna. Gränsdragningen mellan VADet och HURet föreföll, av svaren att 

döma, inte heller vara problematisk. Även om gränsdragningen inte var glasklar 

innebar detta inget problem. ”Politikerna äger vadet, verksamheten huret. Sedan 

finns en gyllene zon. Viktigast av allt är ett gott samarbete med 

förvaltningsledningen.” Professionalitet i förvaltningsledningen betonades av 

politikerna för att samarbete skulle fungera. ”Cheferna kan och är inte rädda för 

förändring och vi måste sätta oss in i det som föreslås.” Det fanns också en 

stark tillit hos politikerna att verksamheten utformades i enlighet med 

riktlinjerna. ”Hur det fungerar i praktiken ska vi inte lägga oss i, då är vi inne 

och tafsar.” 
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Ömsesidigt förtroende och en öppen dialog, särskilt mellan förvaltningsledning 

och ordföranden var en viktig faktor i arbetet. En genomgående uppfattning från 

tjänstemännens sida var också att politikerna var engagerade och intresserade 

och avsatte tid och deltog aktivt i olika evenemang, t.ex. utbildningar. Detta trots 

att de flesta var fritidspolitiker med förvärvsarbete på annat håll.  

 

 

4.3 Kostnadsökningar 

 

Alla tre genomgångna riktlinjer kommer, enligt Socialstyrelsen, att leda till 

kostnadsökningar alldeles oavsett prioriteringar, detta på nationell nivå och 

främst i det korta perspektivet. Socialstyrelsen pekar på att effekten för den 

enskilde huvudmannen, antingen denna är landsting eller kommun, kan komma 

att variera både över tid och i omfattning. 

 

På frågan om denna framtida kostnadsutveckling hade diskuterats inom 

förvaltningen eller i den politiska nämnden eller används som ett argument i 

budgetsammanhang i kommunen blev svaret från förvaltningsföreträdarna att 

ekonomin alltid är aktuell, att diskussionerna hur verksamheter ska finansieras 

hela tiden är levande, men att man pratar om kostnader mer i allmänna termer.  

Riktlinjerna i sig har inte lett till en mer intensiv diskussion, varken inom 

förvaltningen eller i nämnden. De har inte heller lett till omfördelningar mellan 

olika verksamheter inom den sociala budgeten, inte heller har de använts i 

diskussioner mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar. De 

kostnadsökningar som av olika skäl uppstår inom ett verksamhetsområde 

finansieras genom omfördelningar inom det området. I en kommun har 

socialchefen försökt använda riktlinjerna som stöd för budgetökningar, men 

misslyckades. Ekonomichefen sa omedelbart nej. En annan tjänsteman menade 

att det faktum att riktlinjerna finns är en styrka i sig och borde kunna användas i 

diskussioner om ytterligare resurser gentemot andra förvaltningar, men detta har 

ännu inte gjorts. Någon menade dock att följsamhet till riktlinjerna i sig är 

kostnadsbesparande. ”Att inte jobba enligt riktlinjerna kan kosta mer, man 

sparar pengar genom att ha kompetent personal.” Också de politiska 

företrädarna pekade på att ekonomin är ett område som alltid finns aktuellt, men 

att just riktlinjerna inte lett till en mer intensifierad diskussion. Omfördelningar 

görs och resurstillskott ges beroende på de behov som verksamheterna 

presenterar. Riktlinjerna borde dock kunna användas mer som påtryckning i 

budgetsammanhang gentemot andra nämnder även om detta inte gjorts hittills.  

”Man måste på något sätt kunna förklara att man behöver mer pengar, det 

räcker inte bara att säga det.” 
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4.4 Organisatoriska förändringar 

 

Socialstyrelsen pekar på att ett syfte med riktlinjerna är att skapa någorlunda lika 

villkor för vård- och omsorgstagare över landet. Hur landstingens hälso- och 

sjukvård och kommunernas omsorg är organiserade varierar kraftigt. 

Riktlinjerna lyfter fram både nya organisatoriska former och andra arbetsformer, 

behov av förstärkt, och ibland annan, kompetens. För att uppnå det 

Socialstyrelsen eftersträvar, lika villkor och tillgänglighet oavsett landstings- 

eller kommuntillhörighet, krävs i de allra flesta fall förändringar, både i 

landstingens och kommunernas organisation.  

 

Av intervjusvaren är det svårt att direkt få fram om organisationen av olika 

verksamhetsområden konkret förändrats som en följd av riktlinjerna. Däremot 

förmedlas känslan av att mycket i verksamheten satts i rörelse efter det att 

riktlinjerna introducerats. ”Riktlinjerna har lett till att verksamheten fått ett 

annat innehåll” En kommun förändrade redan 2008 både inriktning och 

organisation, då de första riktlinjerna för missbruk- och beroendevård 

introducerades. Flera kommuner pekar på att demensriktlinjerna haft en stark 

förändringspåverkan när det gäller den organisatoriska uppbyggnaden. Exempel 

på detta är att man i några kommuner upprättat kompetensplaner och har eller 

avser att bygga upp demenscentrum, där all kompetens kommer att samlas för 

att möta personer med demenssjukdom på ett bra sätt. 

 

 

4.5 Evidensbaserad vård och kompetens 

 

Rekommendationerna i de nationella riktlinjerna och graderingen i tillstånds- 

åtgärdslistan bygger så långt möjligt på evidensbaserade insatser. En av 

förklaringarna till att kommunerna tidigare haft svårt att ta till sig principerna i 

den etiska plattformen och den nationella modellen för öppna prioriteringar, kan 

vara att mycket av det arbete som kommunerna bedriver i sin sociala verksamhet 

hittills saknat vetenskapligt stöd. Det har funnits en ovana att följa forskning och 

utvecklingsarbete på det sociala området bland de kommunala 

verksamhetsföreträdarna. Socialstyrelsen har under en tid följt inställningen till 

och användningen av evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik i 

socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 och funnit att intresset för evidensbaserad 

praktik ökat under åren hos verksamhetschefer inom områdena Individ- och 

familjeomsorg samt Funktionshinder och Äldreomsorg (Socialstyrelsen 2014). 

Utvecklingen är påtagligt positiv sett över en femtonårsperiod. Vid 

millenniumskiftet genomfördes en enkätundersökning riktad till socialarbetare 

som visade att många var tveksamma till att använda forskningsbaserade 

insatser och systematiska och standardiserade bedömningsinstrument.  
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Relativt få läste dessutom då vetenskapliga tidskrifter och facklitteratur. Dagens 

chefer har blivit allt mer intresserade av att ta del av forskningsrön och använda 

dessa i verksamheten. Kunskapen inhämtas inte främst från forskningsrapporter 

och liknande dokument utan förmedlas via kurser och föreläsningar m.m. 

Rekommendationer från myndigheter, exempelvis från Socialstyrelsen, betraktas 

som viktiga underlag för att införa nya evidensbaserade insatser. 

 

Intervjusvaren i denna studie ger stöd för denna utveckling. På frågan om god 

evidens och god praxis är faktorer som bör spela roll i verksamheten och vid 

politiskt beslutsfattande blev svaren entydigt positiva. Tillskott av resurser till 

verksamheterna hade används just till att bli bättre, att ge eller fördjupa 

kompetensen hos de anställda. Evidensbaserad kunskap var viktig på flera sätt, 

som ett stöd vid utvecklingen av verksamheten, som argument i diskussioner 

med politikerna, inte minst i budgetsammanhang, om resurser och förändringar, 

som grund för förändringar i arbetssätt och som underlag för att rensa bort 

gamla, inrotade arbetsmetoder och arbetssätt. ”Man har inte samma kraft om det 

saknas evidens.” Några politiker pekade på att vetenskapliga rön som har god 

evidens också kan vara till hjälp i ekonomiska diskussioner. ”Vi måste visa att vi 

jobbar på ett bra sätt”. Några, både tjänstemän och politiker pekade på att 

införandet av nya rön och metoder baserade på ny kunskap inte sällan kan 

komma i konflikt med de anställda i verksamheten. ”Vi har anställda som 

jobbat i 40 år och som säger: så här har vi alltid gjort. Nu kommer en sådan där 

skrivbordsmänniska igen. De borde komma ut och jobba här istället.” 

 

 Organiserade former för att systematiskt följa den vetenskapliga utvecklingen 

förekom, men inte överallt. Behovet påtalades dock av flera. En kommun hade 

knutit en doktorand som verksamhetsutvecklare av demensvården. En viktig 

uppgift för henne är att följa kunskapsutvecklingen inom området. Där kommer 

också universitetet att utvärdera metoderna för missbruksvården. Västerbottens 

kommuner, bl.a. Nordmaling ingår i ett nätverk där Region Västerbotten förser 

kommunerna med vetenskapliga nyheter. Men forskningsresultaten måste vara 

praktiskt användbara. ”Det är viktigt att jobba så att erfarenheterna från 

akademien verkligen blir vardag i äldreomsorgens praxis. Det får inte stanna 

vid teori.”  

 

 

4.6 Samverkan med landstinget 

 

Socialstyrelsen riktlinjer, som har berörts här, förutsätter nära samverkan med 

den landstingsstyrda hälso- och sjukvården. Många gånger är gränserna mellan 

landstingets och kommunens uppdrag diffusa och risken är att både dubbelarbete 

görs och att frågor eller enskilda brukare/patienter faller mellan stolarna. 
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Samarbetet mellan landsting och kommun har varit aktuell under hela den 

period som prioriteringar har diskuterats. Kommunerna har tidigare ofta upplevt 

att de haft svårt att planera sin egen verksamhet. Landstingen har gjort sina egna 

prioriteringar och kommunerna, som ”sista utpost” har fått hantera sin egen 

planering allt eftersom hälso- och sjukvården förändras. 

 

Intervjusvaren tydde på att samverkan med landstingen i de aktuella 

kommunerna numera fungerar bättre, i något fall har det sedan länge funnits en 

tradition med nära samverkan med landstinget. Huruvida detta bättre 

samarbetsklimat kunde förklaras av riktlinjerna eller om det är en allmän 

förändring som skett var oklart, men de allra flesta tillfrågade ansåg att 

samarbetet utvecklats positivt. Möjligen har riktlinjerna bidragit till 

ett ”gemensamt språk”. ”Riktlinjerna i sig har inte lett till bättre samarbete,  

men dokumenten är ett stöd i samverkan.” Det förbättrade samarbetsklimatet har 

slagit igenom främst på verksamhetsnivå. Behovet av nära samarbete ansågs 

viktigt på individnivå. ”Man ska inte behöva gå till femtioelva olika instanser 

för att få hjälp”.  

 

Politiskt var det inte lika klart att det skett förändringar, men de flesta ansåg, 

med något undantag, att samverkan fungerade tillfredsställande. Flera pekade på 

att ansvarsfördelningen är mer tydlig idag än tidigare, och att det finns en 

förståelse från båda håll för behovet av samverkan. ”Det pågår en rörelse mot 

samverkan och ansvarsfördelning. Vi är inte i mål, men det är mycket bättre.” 

Som liten kommun i en stor region kan det vara svårt att finna formerna för 

samverkan. Detta vitsordades på både förvaltningsnivån och politikernivån i 

Höganäs kommun. Här gäller det att kommunerna själva samordnar sig. ”Man 

måste formera sig för att bli en part att samtala med.” Även i en stadsdel i 

Stockholm kan det vara svårt att finna fungerande samarbete. Här är det 14 

stadsdelar som ska samverka med ett stort landsting. ”Ibland hittar vi inte riktigt 

formerna.”  
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5. HAR DE NATIONELLA RIKTLINJERNA LETT TILL ÖPPNA 
OCH SYSTEMATISKA PRIORITERINGAR?  
 
Syftet med intervjuerna med ansvariga politiker och verksamhetsledningar i fem 

kommuner av olika karaktär kring tre nationella riktlinjer har varit att få svar på 

ett antal frågor som skulle kunna sammanfattas i en enda: Har riktlinjerna 

bidragit till att få åtminstone dessa fem kommuner att bli mer kompetenta 

att ”styra hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom öppna och 

systematiska prioriteringar” såsom riktlinjerna utgår ifrån? 

 

Det går inte att dra några långtgående generella slutsatser av den här 

undersökningen om hur kommunerna har tagit sig an och tillämpat de nationella 

riktlinjerna. Men för de här kommunerna har riktlinjerna under senare år bidragit 

till en positiv utveckling på de tre områden som vi här talar om, inom 

demensområdet, inom missbruks- och beroendevårdsområdet och när det gäller 

psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. 

Nationellt stöd betyder uppenbarligen mycket för att ge en verksamhet syre och 

kraft att utvecklas. Genom riktlinjerna tycks de aktuella verksamheterna kommit 

mer i centrum. Verksamhetsföreträdarna har fått stöd för förändringar och 

nytänkande i verksamheten, i den riktning som Socialstyrelsen anser att man bör 

gå och politikerna har fått stöd i sitt beslutsfattande. För vissa har riktlinjerna 

bekräftat arbetssätt och metoder som redan tidigare funnits. De har bidragit till 

ny och fördjupat kunskap på de olika områdena. Kunskapsunderlaget har givit 

styrka och argument för förändringsarbetet. Arbetsformer och organisation har 

ändrats. Riktlinjerna tycks också ha bidragit till en bättre gemensam förståelse 

och samverkan med landstingen.  

 

Samtalen med politikerna och verksamhetsledarna har andats optimism och 

nytänkande.  

 

På så sätt kan man säga att riktlinjerna lett till en annan prioritering i åtminstone 

dessa kommuner. Genom deras blotta existens har verksamheterna fått en annan, 

högre status. Om några andra verksamheter eller insatser, och i så fall vilka, har 

tagits bort eller fått mindre resurser går inte att svara på. Inte heller går det att ge 

svar på om Socialstyrelsens rekommendationer lett till att förhållandevis mer 

resurser tilldelas högt prioriterade tillstånd och åtgärder jämfört med dem som 

fått låg prioritet. Intervjuerna med de kommunala företrädarna har inte givit vid 

handen att någon systematisk process har kommit igång för att prioritera ned 

sådana insatser som anses mindre effektiva. 

 

Svaren har inte heller givit några belägg för att processen varit mer öppen, att 

prioriteringar numera görs mer medvetet och systematiskt.  
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På den politiska nivån togs riktlinjerna i allmänhet upp som ett 

anmälningsärende, någon mer detaljerad genomgång, t.ex. deras effekter för 

kommunens verksamhet, tycks inte ha skett. På den direkta frågan om 

principerna för den prioritering som använts i riktlinjerna diskuterats i nämnden 

eller i verksamheten blev svaren nekande. Inte i någon kommun hade 

principerna på djupet diskuterats, vare sig inom förvaltningarna eller i de 

politiska församlingarna. Inte heller tycktes den tillstånds- och åtgärdslista och 

rangordningen av de olika insatserna som är resultatet av prioriteringsprocessen 

i Socialstyrelsens arbete ha presenteras eller genomlysts. 

  

Behövs mer öppna och systematiska processer för prioriteringar i de kommunala 

verksamheterna? Och hur ska de se ut? Och vem ska ta initiativ till att de 

kommer till stånd? Eller rent av, behövs överhuvudtaget den del av 

Socialstyrelsens riktlinjer som mer detaljerat går igenom tillstånds- och 

åtgärdskombinationer för de olika verksamhetsområdena? Det kanske räcker 

med en mer övergripande prioritering, där man pekar på verksamheter och 

åtgärder som är vetenskapligt belagda och/eller är effektiva, som ger god vård 

och god kvalitet? Varför ska Socialstyrelsen, med hjälp av den samlade 

kompetensen i landet, lägga ner ett så omfattande arbete och mycket resurser på 

sin prioriteringsprocess om resultatet inte används till fullo? 

 

Eller är det så att kommunerna behöver ”sättas på skolbänken” för att lära sig 

hur riktlinjerna ska kunna användas så att både god vård och god kvalitet i 

vården och omsorgen kan erbjudas, samtidigt som högt prioriterade tillstånd får 

mer resurser än de som har låg prioritet? Erfarenheterna från tidigare bedrivna 

prioriteringsarbeten, i första hand från landstingen, är att det krävs mycket 

arbete och engagemang för att sätta sig in i och förstå hur den nationella 

modellen för öppna prioriteringar är uppbyggd och tänkt att fungera. Kanske 

måste Socialstyrelsen lägga ytterligare kraft på att föra ut tankarna om och 

principerna för prioriteringar. Det vore dessutom intressant om myndighetens 

utvärderingar av riktlinjerna också kunde belysa frågan hur prioriteringarna och 

rangordningslistorna har implementerats.  

 

Är det viktigt att både verksamhetsnivån och den politiska nivån förstår och 

medverkar i besluten om prioriteringar? Svaren från de fem kommunerna visar 

att det fanns en klar uppdelning mellan VADet och HURet. Politikerna stod för 

VADet, dvs. ramar och inriktning för verksamheten och förvaltningen stod för 

HURet, dvs. innehåll och konkret utformning. Det fanns också en stark tillit hos 

politikerna till förvaltningarnas förmåga att bedriva verksamheten och att ge den 

innehåll.  
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Också Socialstyrelsen fördelar ansvaret i i de aktuella riktlinjerna: ”En del av 

riktlinjerna riktar sig främst till beslutsfattare och verksamhetsledningar och är 

ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Andra delar riktar sig främst till enhetschefer, medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal.”  

 

Var gränsen går mellan vad som är förvaltningens ansvar och vad som är 

politikens är givetvis inte glasklar. När det gäller att använda sig av riktlinjer 

med rangordningslistor blir detta särskilt synligt. Ska man, som riktlinjerna 

säger fördela förhållandevis mer resurser till högt prioriterade tillstånd och 

åtgärder än till dem som fått låg prioritet, måste man vara väl insatt i vilka 

insatser det faktiskt handlar om, och hur dessa har rangordnats. Man måste som 

politiker ge sig i kast med VADet på ett mer aktivt sätt. Hur ska man annars 

kunna förstå och förklara varför vissa verksamheter bör få mer resurser och 

andra mindre. Prioriteringsdelegationen skrev i sitt betänkande Prioriteringar i 

vården ”Processen som ska leda till öppna prioriteringar kräver nya sätt att 

arbeta och kommunicera inom politiken och vården. Det är ett långsiktigt 

förändringsarbete som förutsätter delaktighet och engagemang från alla aktörer.” 

(Socialdepartementet 2001) De erfarenheter som gjorts av olika landsting som 

bedrivit prioritetsarbeten visar att de processer där båda verksamheten och 

politikerna varit delaktiga och tagit ett gemensamt ansvar lett fram till beslut 

som varit mer hållbara och robusta.  

 

Förändringsarbetet i kommunerna som följer av riktlinjerna skulle därför med 

stor sannolik vinna på att politikerna involverades mer i arbetet och bakgrunden 

till varför just den utveckling och de insatser som föreslås bör komma till stånd. 

I lägen där man helt måste ta bort insatser eller minska omfattningen av 

verksamheten, därför att resurserna bör satsas på sådant som är mer prioriterat, 

är detta särskilt viktigt. Inte minst när sedan politikerna ska möta sina väljare 

och förklara varför vissa områden har fått mer resurser än andra.  
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 
 
Den här undersökningen har gett några bilder av hur Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer har påverkat och kan komma att påverka verksamhetsutvecklingen på 

tre, för kommunerna väsentliga områden. 

 

 Vården av demenssjuka 

 Den psykiatriska vården 

 Missbruks- och beroendevården  

 

Det huvudsakliga syftet har varit att få svar på frågan om riktlinjerna, såsom det 

sägs i riktlinjerna, bidragit till att få åtminstone dessa fem kommuner att bli mer 

kompetenta att ”styra hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom öppna och 

systematiska prioriteringar” såsom riktlinjerna utgår ifrån. 

  

Slutsatserna är följande: 

 

 Kommunernas företrädare upplever ett stöd av centrala direktiv och 

nationella riktlinjer i arbetet med att utveckla de olika verksamheterna.  

 Riktlinjerna har i sig inneburit att de aktuella verksamheterna blivit 

prioriterade, indirekt genom att de fått en högre status. 

 Någon systematisk prioriteringsprocess har inte kommit igång i kommunerna 

för att göra en lokal prioritering utifrån rekommendationerna i riktlinjerna.  

 Principerna för den prioritering som använts i riktlinjerna har inte diskuterats 

i den politiska nämnden eller i verksamheterna. 

 Det går därför inte att ge svar på om Socialstyrelsens rekommendationer lett 

till att förhållandevis mer resurser tilldelas högt prioriterade tillstånd och 

åtgärder jämfört med dem som fått låg prioritet. 

 Politikerna i kommunerna bör i större utsträckning ge sig i kast med VADet, 

dvs. innehåll och konkret utformning av verksamheten, på ett mer aktivt sätt 

för att kunna ta ställning till vilka verksamheter som bör prioriteras högre 

alternativt lägre. 

 Socialstyrelsen bör fundera på hur det omfattande riktlinjearbetet med 

rangordningslistor ska kunna få ökad användning i kommunerna. Om detta 

verkligen ska bli ett verktyg för prioriteringar måste kommunerna på ett helt 

annat sätt än idag få kunskaper i principerna för prioriteringar och hur 

riktlinjernas rangordning av olika åtgärder och insatser ser ut. 

 Socialstyrelsen bör i sina utvärderingar av de olika riktlinjerna också belysa 

hur prioriteringarna och rangordningslistorna har implementerats. 

 
 
 



25 

 

 

REFERENSER 
 

Lund K 2003. Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg. Rapport 

2003:5. Linköping: Prioriteringscentrum. 

 

Lund K 2010. Prioriteringar i samverkan mellan kommun och landsting – 

erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom. Rapport 2010:1. Linköping: Prioriteringscentrum. 

 

Prioriteringscentrum 2007. Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av 

prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för 

prioriteringar i hälso- och sjukvård. Rapport 2007:2. Linköping: 

Prioriteringscentrum. 

 

Rosén P. Rättvisa prioriteringar i äldrevården. Rapport 2005:10. Linköping: 

Prioriteringscentrum. 

 

Socialdepartementet 1995. Vårdens svåra val. Slutbetänkande av 

Prioriteringsutredningen. SOU 1995:5. Stockholm 

 

Socialdepartementet 1997. SFS nr 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag (Lag 

1997:142). Stockholm 

 

Socialdepartementet 2001. Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, 

profession och medborgare. Slutbetänkande från Prioriteringsdelegationen. SOU 

2001:8. Stockholm 

 

Socialstyrelsen 2010. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom – stöd för styrning och ledning. Stockholm 

 

Socialstyrelsen 2011. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid 

schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och 

ledning. Stockholm 

 

Socialstyrelsen 2014. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

2014 – stöd för styrning och ledning. Preliminär version. Stockholm 

 

Socialstyrelsen 2014. Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2014. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. 

Stockholm 

 



26 

 

 

Socialstyrelsen 2014. Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013. 

Kommunala enhetschefer om evidensbaserad praktik och användning av 

evidensbaserade metoder inom socialttjänstens verksamhetsområden. Stockholm 

 

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU14 Prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården. Stockholm 

 



 

 

Bilaga 1. 

 

Frågeguide – användningen av nationella riktlinjer i 
kommunerna 

 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer är avsedda att vara ett stöd för styrning och 
ledning av verksamheten med olika patient/klientgrupper i regioner, kommuner och 
landsting. Alltfler av riktlinjerna berör kommunernas vård och omsorg. Syftet är att 
påverka resursfördelningen så att de lägst prioriterade tillstånden och insatserna ges 
förhållandevis mindre resurser och de med högst prioritet ges mer resurser. I vår 
undersökning ingår tre riktlinjer: 
 

 Vård och omsorg vid demenssjukdom från år 2010 

 Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från år 
2011 

 Missbruks-och beroendevård från år 2014 
 
Hur ser du rent allmänt på riktlinjer och rekommendationer från centralt statligt håll? 
Hur förhåller de sig till det kommunala självstyret (fråga till politiker)? 
 
Har någon/några av de tre nämnda riktlinjerna behandlats i nämnden? Har någon 
riktlinje varit av särskilt intresse (varför)? Har principerna för att göra prioriteringar 
diskuterats i nämnden? 
 
En genomgång av de tre nationella riktlinjerna ger vid handen att kraven på 
kommunerna, åtminstone i det korta perspektivet, kan komma att öka. Är det ett 
förhållande som har diskuterats i den politiska organisationen? 
 
Har processen för hur resurser fördelas inom den sociala budgeten påverkats av de 
rekommendationer som finns i riktlinjerna? Har man använt underlaget i riktlinjerna 
som stöd för en förändrad resursfördelning? Har samarbetet mellan förvaltningen och 
nämnden ändrats? Har prioriteringarna blivit mer öppna? 
 
Har någon/några av dessa tre riktlinjer faktiskt påverkat hur resurserna fördelats inom 
den sociala verksamheten? Har sådana tillstånd/insatser som fått en hög prioritet i 
riktlinjerna fått mer resurser? Finns några exempel på sådant som lyfts upp med stöd 
av riktlinjer inom de tre områdena? 
 
Har de nationella riktlinjerna kunnat användas som stöd för socialnämndens 
resurskrav i förhållande till andra kommunala verksamheter? Vad i riktlinjerna är det i 
så fall som kunnat användas för dessa yrkanden? 
 
Har de nationella riktlinjerna kunnat användas som stöd för att socialnämnden har 
kunnat avvisa resurskrav från egna verksamheter? 
 



 

 

De nationella riktlinjerna utgår, så långt det är möjligt, från det som är vetenskapligt 
godtaget (god evidens) eller god praxis. Är det faktorer som spelar roll/bör spela roll 
för politikerna i beslutsfattandet?  
Skulle du vilja se fler beslutsunderlag (typ nationella riktlinjer) som bygger på 
vetenskapliga studier – skulle det vara till hjälp i nämndens beslutsfattande? 
 
De nationella riktlinjerna förutsätter närmare samarbete och bra samverkansformer 
med landstinget. Har samverkansformerna förändrats/förbättrats? 
 
Hur pass detaljerat tycker du att politiska beslutsfattare ska ta ställning till 
utformningen av olika verksamheter inom området? Endast resursfördelning, 
inriktning, utformning?  
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