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FÖRORD 
 
Det har nu gått två år sedan debatten om prioriteringarna i Östergötland var som 
mest intensiv. Vi som följt prioriteringsarbetet i Östergötland både före och efter 
beslutet 2003 kan konstatera att denna enskilda händelse fick oproportionerligt 
stora dimensioner i förhållande till den faktiska innebörden av beslutet. Om man 
ser till de ekonomiska effekterna av de åtgärder som var föremål för beslutet är 
de marginella i ljuset av en budget för Landstinget i Östergötland på drygt sju 
miljarder kronor. Det hade inte funnits anledning för någon att fästa särskilt stor 
uppmärksamhet för ransoneringar i denna storleksordning om beslutet inte hade 
haft en principiell laddning. Vad skulle konsekvenserna bli om alla landsting 
agerar som i Östergötland och vad blir sedan nästa steg? 
 
Två år senare ser vi att arbetet med att utveckla vertikala prioriteringar har 
fortsatt. Det pågår upprättande av prioriteringslistor i många landsting och inom 
ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer inom flera stora 
sjukdomsgrupper. Här sker en utveckling mot bättre beslutsunderlag än vad 
landstingspolitikerna i Östergötland hade tillgång till 2003.  
 
När det gäller utvecklingen av öppna prioriteringar på den politiska nivån har 
det inte alls skett lika mycket vare sig i Östergötland eller i resten av landet. Vi 
tolkar det som att politikerna (majoriteten) i Östergötland är övertygade om att 
de är på rätt spår, men är osäkra på hur beslutsprocessen rörande öppna 
prioriteringar exakt ska gå till. De har inte heller fått särskilt mycket draghjälp 
från andra delar av landet, som hittills förhållit sig passiva. Samtidigt pågår det 
diskussioner om prioriteringar bland politiker på många håll i landet och 
förståelsen för behovet av en ökad öppenhet växer sig starkare. Det vittnar bland 
annat ett stort deltagande vid den senaste Prioriteringskonferensen om. Även ett 
nytt regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga på vilket sätt hälso- och 
sjukvårdens huvudmän arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
samt att utvärdera hur detta arbete överensstämmer med intentionerna i 
riksdagens beslut om prioriteringar kan bidra till en ökad aktivitet så 
småningom. Frågans politiska sprängkraft talar för att valåret 2006 inte kommer 
att innehålla några större politiska utspel. Det är dock min övertygelse att vi 
därefter kommer att få ser mer av öppna politiska prioriteringar. Till dess kan vi 
läsa om dem i denna tredje rapport om de politiska prioriteringarna i 
Östergötland. 
 
Linköping februari 2006 
 
Per Carlsson 
Professor, föreståndare för PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport utgör den tredje och sista delstudien som behandlar Landstinget i 
Östergötlands första prioriteringsprocess som genomfördes år 2003. I den första 
delstudien studerade vi den politiska beslutsprocessen utifrån ett antal 
frågeställningar och villkor som är viktiga för att en prioriteringsprocess ska 
uppfattas som rättvis och legitim (rimlig och accepterad av flertalet människor). 
I den andra delstudien undersökte vi hur medierna rapporterade kring 
prioriteringsprocessen och på vilket sätt mediebevakningen bidrog till att skapa 
intresse och förståelse för den aktuella prioriteringsprocessen i synnerhet och 
prioriteringar i allmänhet. 
 
Med anledning av ett kalkylerat budgetöverskridande motsvarande cirka 300 
miljoner för år 2004 fick alla verksamhetsområden våren 2003 i uppdrag att 
minska sina kostnader för länssjukvården med tio procent. I första hand skulle 
detta ske genom effektivisering av verksamheten och länsövergripande 
strukturförändringar. För återstoden skulle konsekvensbeskrivningar av 
erforderliga vårdutbudsminskningar redovisas. Dessa skulle baseras på en 
rangordning av verksamheten och i första hand utgå från de patientgrupper och 
vårdinsatser som bedömts minst angelägna – alltså från lägsta 
rangordningsnivån (10) och uppåt. 
 
Utifrån detta underlag och efter diskussion med verksamhetsansvariga chefer 
fattade politikerna sedan beslut om utbudsbegränsningar. Dessa kunde avse 
överföring till annan klinik/vårdnivå, indikationsskärpning eller helt avstående 
från vårdinsats för aktuell patientgrupp.  
 
Denna tredje delstudie syftar dels till att beskriva och försöka förklara 
innebörden av beslutet och dels till att studera vilka effekter beslutet haft i 
verksamheterna vid länets sjukhus enligt verksamhetsansvariga chefers 
uppfattning samt att undersöka om det går att bekräfta dessa bilder med hjälp av 
landstingets ordinarie statistikuppföljningssystem. 
 
Informationen har inhämtats genom en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 
metod. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med 12 
verksamhetsansvariga chefer. Data har också hämtats från landstingets olika 
dokument och från dess hemsida på Internet. 
 
De frågeställningar som inledningsvis identifierades var: 
• Hur uppfattar verksamhetsansvariga chefer innebörden i beslutet? 
• Stämmer beslutet överens med de egna förslagen? 
• Har beslutade utbudsbegränsningar genomförts (helt eller delvis) och om så 

är fallet; hur gick det till? 
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• Blev resultatet av utbudsbegränsningarna som verksamhetsansvariga chefer 
tänkt sig? 

• Har det skett några andra förändringar inom centrumet/kliniken, utöver 
beslutet, som påverkat verksamheten? 

• Hur ser verksamhetsansvariga chefer på att arbeta systematiskt med vertikal 
rangordning av sin verksamhet? 

 
Våra intervjuer har resulterat i några dominerande intryck: 
 
• Den absoluta majoriteten av delbesluten om utbudsminskningar inklusive 

indikationsskärpningar liksom överföring till annan klinik/vårdnivå tycks ha 
genomförts. I några fall har besluten inte genomförts beroende på att 
föreståndaren för vårdenheten haft avvikande åsikt och lyckats inrymma 
vårdinsatsen inom enhetens budget (i de fall den utvecklats mer positivt än 
vad som förutsågs då beslutsunderlagen sammanställdes). 

 
• Beslutet har genomförts och förankrats av klinikcheferna på delegation av 

centrumcheferna. Inga patienter sätts längre upp på väntelistor för de 
utbudsbegränsade åtgärderna – i princip – och remisser från primärvården 
skickas tillbaks. 

 
• Intervjuade verksamhetsföreträdare uppgav att de inte hade någon möjlighet 

att följa upp beslutets effekter med hjälp av tillgängliga 
statistikrapporteringssystem – vare sig avseende volymen av utförda 
vårdinsatser eller ekonomiska effekter. 

 
• Det fanns skilda uppfattningar bland verksamhetsföreträdarna om det 

politiska beslutet om vårdutbudsminskning innebar ett förbud att i 
fortsättningen erbjuda aktuell vårdinsats eller endast utgjorde ett stöd för att 
avstå från densamma. Direktiven stöder det första alternativet, som var det 
mest realistiska i den aktuella situationen, men principen borde tydliggjorts 
för att ha relevans även i andra situationer. 

 
• Majoriteten av verksamhetsansvariga chefer uppgav att beslutets innehåll 

inte riktigt motsvarade deras förväntningar. Flera av dem syftade på att de 
inte förväntat sig att politikerna skulle fatta beslut om utbudsbegränsningar 
på så hög rangordningsnivå på verksamheternas rangordningslistor som de 
gjorde, d v s att beslutet fick stora konsekvenser.  
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Dessutom har inom flera sjukdomsområden poster på de lägre nivåerna i 
rangordningslistan ”hoppats över” i beslutet, trots att beslut tagits om att 
utbudsbegränsa högre rangordnade sjukdomstillstånd och åtgärder, d v s 
politikerna följde inte strikt rangordningslistorna nedifrån och upp i 
beslutsfattandet. En politisk förklaring till detta efterlystes av 
verksamhetsföreträdarna. 

 
• Majoriteten av intervjuade verksamhetsföreträdare angav att ett stort problem 

varit att vårdutbudsminskning tidsmässigt sammanföll med omfattande 
strukturförändringar. Detta har försvårat särredovisning av effekter av dessa 
två olika åtgärder. Önskvärt hade enligt deras åsikt varit att 
strukturförändringar först genomförts och att man därefter fortsatt med 
eventuella utbudsfrågor.  

 
• Den öppna politiska prioriteringsprocess, som för första gången prövades i 

Östergötland 2003, uppfattade de flesta verksamhetsansvariga chefer som ett 
positivt arbetssätt. Enighet råder också beträffande behovet av långsiktighet, 
successiv förbättring av beslutsunderlag och av själva processen med framför 
allt utökad tid för den senare. Trots detta revideras och används 
rangordningslistorna endast i begränsad omfattning i den interna planeringen 
av verksamheten, vid t ex införandet av nya läkemedel eller andra 
behandlingsmetoder. 

 
• Något oroande i sammanhanget är också den tveksamhet som framkommit i 

intervjuerna med ledande verksamhetsföreträdare beträffande 
landstingsledningens aktuella inställning till fortsatt prioriteringsarbete. 
Officiella politiska deklarationer tycks inte överensstämma med det intryck 
verksamhetsföreträdarna fått av landstingsledningens agerande. 

 
Vi konstaterar att det finns värdefulla erfarenheter att dra från Östergötlands 
första prioriteringsprocess och att proceduren kan förbättras på några områden. 
Politiska beslut om utbudsbegränsningar behöver följas upp och utvärderas. Det 
måste då finnas väl utarbetade instrument för detta ändamål. Verksamhetens 
ordinarie statistikuppföljningssystem bör i första hand utnyttjas, men måste 
vidareutvecklas för att effektivt kunna användas i detta syfte. Det krävs också en 
väl genomarbetad information om syftet med arbetet, beslutets innebörd samt 
om framtida intentioner. I första hand gentemot vårdens medarbetare för att 
undvika missförstånd och oklarheter kring politiskt stöd och framtida avsikter, 
men även till allmänheten. Prioriteringsarbetet tycks emellertid fortsätta i 
Östergötland, om än med något förändrad inriktning.  
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Landstinget i Östergötland genomförde år 2003 en första prioriteringsprocess 
med syfte att utifrån vertikala rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar, 
levererade av verksamhetsföreträdare vid länets sjukhus, fatta horisontella 
politiska beslut om begränsningar i vårdutbudet. Tidigare har två studier av 
denna första prioriteringsprocess genomförts - dels en studie om hur den 
politiska beslutsprocessen såg ut, om den kan uppfattas som rättvis och legitim, 
d v s rimlig och accepterad av flertalet, dels en studie av massmediernas 
rapportering av händelsen (Bäckman m fl 2004, Bäckman m fl 2005). Då 
Landstinget i Östergötland fortfarande är relativt ensamma om att bedriva öppna 
prioriteringar som även inbegriper den politiska nivån är det av allmänt intresse 
att följa upp vilka effekter besluten om utbudsbegränsningar haft ute i 
verksamheterna vid länets sjukhus. Denna studie utgör den tredje delen om 
Östergötlands prioriteringsarbete.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och försöka förklara innebörden i 2003 
års beslut, d v s att följa upp de beslut om begränsningar i vårdutbudet som 
fattades av Landstinget i Östergötland hösten 2003 och som genomfördes under 
2004. Syftet är också att studera vad som har hänt i vården vid länets sjukhus 
enligt verksamhetsansvariga chefers uppfattning samt undersöka om det även 
går att bekräfta dessa bilder med insamlade data i landstingets 
statistikinsamlingar.  
 
De frågeställningar som inledningsvis identifierades var: 
• Hur uppfattar verksamhetsansvariga chefer innebörden i beslutet? 
• Stämmer beslutet överens med de egna förslagen? 
• Har beslutade utbudsbegränsningar genomförts (helt eller delvis) och om så 

är fallet; hur gick det till? 
• Blev resultatet av utbudsbegränsningarna som verksamhetsansvariga chefer 

tänkt sig? 
• Har det skett några andra förändringar inom centrumet/kliniken, utöver 

beslutet, som påverkat verksamheten? 
• Hur ser verksamhetsansvariga chefer på att arbeta systematiskt med vertikal 

rangordning av sin verksamhet? 
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En kortare beskrivning görs också av landstingets fortsatta 
prioriteringsprocedur, bl a med ett nytt politiskt beslut våren 2004. 
 
 
1.3 Metod och avgränsningar 
 
I studien har en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts. 
Systematiska intervjuer har genomförts med ett urval av verksamhetsföreträdare 
från de enheter vid länets tre sjukhus som var berörda av beslutet. I regel gjordes 
intervjun av två intervjuare (Erling Karlsson och Karin Bäckman) men i några 
fall enbart av en. Sammanlagt intervjuades tolv personer (varav fem 
centrumchefer, fyra verksamhetschefer och tre närsjukvårdsdirektörer – samtliga 
är läkare) under april till juni 2005. Vid en intervju var hela centrumets 
ledningsgrupp närvarande. En intervju genomfördes med tre personer vid 
samma tillfälle och ytterligare en intervju genomfördes med en centrumchef och 
en verksamhetschef samtidigt. Två intervjuer var telefonintervjuer av en 
intervjuare. I rapporten används ibland begreppen verksamhetsföreträdare och 
verksamhetsansvariga chefer, vilka då avser alla chefskategorierna; 
centrumchefer, närsjukvårdsdirektörer och verksamhetschefer. I Landstinget i 
Östergötland används titeln verksamhetschef för vad som i andra landsting ofta 
betecknas klinikchef. 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade (Frey och Fontana 2000) och följde en i 
förväg uppställd guide om elva huvudfrågor med ett flertal följdfrågor. 
Bandupptagning och anteckningar fördes parallellt i de flesta fall och materialet 
bearbetades sedan i flera steg. Anteckningar sammanställdes av var intervjuare 
för sig och en uppsättning fylldes sedan på med hjälp av bandupptagningarna. 
Därefter sammanställdes de båda intervjuarnas anteckningar till ett samlat 
dokument. Materialet analyserades sedan av båda intervjuarna, dels separat och 
dels tillsammans. 
 
Arkivdata, d v s direktiv, bakgrundsmaterial, beslutsmaterial, PM, interna och 
officiella dokument som härrör från landstinget, har analyserats och använts som 
utgångspunkt för studien. På Landstinget i Östergötlands hemsida på Internet1 
finns dokument publicerade kring prioriteringsprocessen 2003, men även från 
senare prioriteringsprocesser. Kontroller har även skett i de statistikregister som 
landstinget driver. 
 
Vi inkluderar alla de delbeslut som innebär antingen rena utbudsbegränsningar, 
överföringar till andra vårdnivåer eller vårdgivare, eller de som utgör 
indikationsskärpningar.  

                                                 
1 Adress: www.lio.se. 
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Vi har - i princip - exkluderat de delbeslut som handlar om att införa/höja/sänka 
patientavgifter. Dessa kommenteras dock ibland där så är motiverat.  
 
Det politiska beslutet var uppbyggt på så sätt att de utgjorde ett sammanhållet 
politiskt beslut. I detta beslut gjordes en uppdelning på sjukdomsområden med 
ett antal delbeslut gällande för varje område. För att försöka att bättre klargöra 
vad vi avser i vår skrivning försöker vi därför fortlöpande i rapporten att 
använda terminologin ”beslutet” om helheten och ”delbesluten” om de beslut 
som gällde för respektive sjukdomsområde. 
 
I rapporten görs också en åtskillnad i betydelse mellan begreppen 
prioriteringsprocedur och prioriteringsprocess. Med det förstnämnda avses de 
för arbetet uppsatta förfaringssättet – styrdokument, utgångspunkter, 
vetenskapliga teorier och metoder, medan processen avser hur det faktiska 
arbetet gick till – genomförandeplan, arbetsfördelning, tidsschema, interaktioner 
mellan olika aktörer m m. 
 
Sparbetingen som respektive sjukdomsområde ålades och som anges på några 
ställen i rapporten är uppgifter från de vi intervjuat. 
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2. LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLANDS ORGANISATION 
 
Östergötland omfattar 13 kommuner och har en befolkning på cirka 416 000 
invånare, vilket innebär att landstinget är det fjärde största i landet sett till 
befolkningen. Landstingets budget omfattar totalt cirka nio miljarder kronor och 
antalet medarbetare uppgår till ungefär 12 000. 
 
Landstinget är indelat i tre politiska nivåer. Landstingsfullmäktige med 101 
ordinarie ledamöter är det högsta beslutande organet. Fullmäktige tillsätter 
beredningar, utskott m m, beslutar om landstingsskatten och anger inriktning för 
de båda nämnderna Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Landstingsfullmäktige leds år 2002 till 2006 av en majoritetskoalition med 56 
mandat bestående av Socialdemokraterna (44), Vänsterpartiet (8) och 
Miljöpartiet (4). Oppositionspartierna har 45 mandat och utgörs av Moderaterna 
(17), Folkpartiet (11), Kristdemokraterna (10) och Centerpartiet (7). 
Landstingsstyrelsen har 17 ledamöter och utgör styrelsen för landstingets 
verksamhet. Den bereder ärenden till fullmäktige och ansvarar för ekonomisk 
uppföljning. Hälso- och sjukvårdsnämnden med 17 ledamöter har i uppdrag att 
fånga upp och analysera östgötarnas behov av hälso- och sjukvård samt att sluta 
avtal med vårdgivarna. Båda nämnderna har ett presidium som utgörs av fyra 
politiker, varav en från något oppositionsparti.  
 
Landstinget är geografiskt indelat i tre distrikt: det Centrala distriktet med 
Universitetssjukhuset i Linköping och 15 vårdcentraler, det Östra distriktet med 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping och 13 vårdcentraler samt det Västra distriktet 
med Lasarettet i Motala och tio vårdcentraler.  
 
I samband med det politiska beslutet om utbudsbegränsningar 2003 beslutades 
också om strukturförändringar i länet. Förändringarna kan kort sammanfattas 
med att antalet produktionsenheter i landstinget minskades. Länets tre sjukhus 
profilerades också på olika sätt; Lasarettet i Motala mot planerad ortopedi, 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping mot planerad kirurgi och Universitetssjukhuset i 
Linköping mot akut och högspecialiserad sjukvård (Landstinget i Östergötland 
2003c). 
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Figur 1. Landstinget i Östergötlands organisation fr o m år 2004. Källa: www.lio.se. 
 
 

 
 
 
 
Tre närsjukvårdscentra inrättades som ska organisera bassjukvården i respektive 
länsdel. I dem ingår primärvården samt enheter som akutmottagning, 
internmedicin, lasarettsansluten hemsjukvård, vård i livets slutskede, psykiatri 
och habiliteringsverksamhet. Länsövergripande centra (bestående av flera 
kliniker) inrättades för specialistsjukvård, t ex Anestesi- och operationscentrum, 
Bildmedicinskt centrum, Kirurgi- och onkologicentrum m fl. Den 
högspecialiserade vården  vid Universitetssjukhuset i Linköping ingår dock inte 
i länssamverkansuppdraget. 
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3. DEN FÖRSTA PRIORITERINGSPROCESSEN  
BESLUTET HÖSTEN 2003  
 
 
3.1 Bakgrund till beslutet om öppna politiska prioriteringar 
 
I början av år 2003 förutspådde Landstinget i Östergötland ett ekonomiskt 
underskott på cirka 300 miljoner kronor för år 2004. Landstingsledningen beslöt 
därför att arbeta med strukturförändringar2, effektiviseringar och prioriteringar – 
där de sistnämnda skulle leda fram till beslut om utbudsbegränsningar av vård3. I 
första hand skulle effektiviseringar och strukturåtgärder utnyttjas. I andra hand 
skulle verksamheten prioriteras och konsekvensbeskrivningar lämnas för de 
patientgrupper/vårdinsatser för vilka utbudet kunde bli aktuellt att begränsas. 
 
 
3.2 Prioriteringsproceduren 
 
Landstingsstyrelsen beslutar och fastställer landstingets prioriteringsprinciper 
medan Hälso- och sjukvårdsnämnden har i uppdrag att prioritera mellan olika 
behov, med bl a rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar som grund. 
Denna ansvarsfördelning bildade utgångspunkten för landstingets 
prioriteringsprocedur (Landstinget i Östergötland 2003j).  
 
För prioriteringsarbetet etablerades ett så kallat Tjänstemannaprioriteringsråd 
(hälso- och sjukvårdsdirektören, medicinska rådgivare4 samt tjänstemän som 
stödpersoner) och ett så kallat Politikerprioriteringsråd (hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidium). Tjänstemannaprioriteringsrådets uppgift var att 
analysera vertikala rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar och 
presentera resultatet för politikerna, medan politikernas uppgift var att ta 
ställning till resultatet och beslutsunderlagen samt lämna ett förslag till beslut till 
hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Redan under hösten 2002 började förberedelserna för arbetet med att 
klinikchefer av landstingsdirektören fick uppdraget att utarbeta vertikala 
rangordningslistor för länssjukvård. Listorna skulle vara länsövergripande och 
förankrade i primärvården och vara inlämnade senast den 31 december. 

                                                 
2 Uppgiften att ta fram förslag till strukturförändringar tilldelades en mindre grupp (bestående av landstingets 
högsta tjänstemän och läkare på högsta nivå). Detta arbete pågick parallellt med prioriteringsprocessen. 
3 Med strukturförändringar avser landstinget organisatoriska förändringar såsom t ex koncentration av viss vård 
till en klinik eller till ett sjukhus. Med effektiviseringar avses krav på förbättrade arbetsprocesser för att uppnå 
målet mer adekvat vård med oförändrade eller minskade resurser. Landstinget i Östergötland har valt att använda 
begreppet utbudsbegränsningar för vård som ej längre kommer att finansieras av landstinget. Dessa beslut om 
utbudsbegränsning av vård föregicks av en procedur för prioritering. 
4 Sex läkare med olika specialiteter var medicinska rådgivare i landstinget. 
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Preliminära vertikala rangordningslistor har dock funnits för flera 
sjukdomsområden sedan 1997, framtagna som ett led i landstingets Medicinska 
programarbete som pågått sedan 1994 (Kernell-Tolf m fl 2003).  
 
Rangordningen av sjukdomstillstånd i kombination med åtgärder syftade till att 
jämföra patientgruppers vårdbehov, vårdinsatsers patientnytta och vårdinsatsers 
kostnadseffektivitet. Rangordningslistorna skulle vara sjukdomsgruppsbaserade 
och innefatta rangordningsnivåerna 1 till 10. Det kan finnas flera 
sjukdomstillstånd/vårdinsatser på varje rangordningsnivå likväl som att ett och 
samma sjukdomstillstånd kan återfinnas på flera nivåer beroende på vilken 
åtgärd som avses. Rangordningen skulle utgå från den etiska plattformens tre 
principer och också vara en sammanvägning av fakta avseende vårdbehov 
(sjukdomens svårighetsgrad), effekt av vårdinsatsen, kostnadseffektivitet och 
evidens (vetenskapligt stöd). I Tabell 1 visas ett exempel på hur en vertikal 
rangordningslista kan vara utformad. 
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Tabell 1. Ett exempel på en vertikal rangordningslista för hjärtsjukvård. 

 
 

Sjukdomstillstånd 
Åtgärd 

 
Sjukdomens 

svårighetsgrad/behov 
av åtgärd 

 
 

Effekt av 
åtgärd 

Kostnad / 
vunnet 

levnadsår 
(QALY) 

 
 
 

Evidens 

 
 
 

Rangordning 

AV-block III (inkl 
medfött tillstånd) 
 
Pacemaker-
implantation 

Stor risk för förtida död 
Stor risk för permanent 
skada 
 
Litet-stort behov av 
symtomlindring 
Liten-stor påverkan på 
livskvalitet 

Stor minskning 
av risk för förtida 
död 
Stor minskning 
av risk för 
permanent 
skada 
Liten-stor 
symtomlindring 
Liten-stor ökning 
av livskvalitet 

Låg 
(skattad) 

Beprövad 
erfarenhet 

1 

... ... ...      
Akut kranskärls-
sjukdom och/eller 
nyligen genom-
gången revaskula-
risering 
 
Fysisk träning 
(teambaserad) 

Varierande risk för 
förtida död och 
permanent skada 
 
Varierande behov av 
symtomlindring 
Varierande påverkan 
på livskvalitet 

Måttlig-stor 
minskning av 
risk för förtida 
död 
Måttlig-stor 
minskning av 
risk för 
permanent 
skada 
Måttlig-stor 
symtomlindring 
Måttlig-stor 
ökning av 
livskvalitet 

Låg Evidens-grad 1 
för effekt 
God 
hälsoekonomisk 
evidens 

3 

... ... ...      
Klaffsjukdom hos 
patienter med 
samtidig annan 
allvarlig sjukdom 
eller tillstånd med 
förväntad kort 
överlevnad 
 
Preoperativ 
bedömning och om 
möjligt/lämpligt 
klaffoeration 

Stor risk förtida död 
Måttlig risk för 
permanent skada 
 
Varierande behov av 
symtomlindring 
Varierande påverkan 
på livskvalitet 

Liten vinst 
avseende förtida 
död och/eller 
permanent 
skada beroende 
på bl a 
grundsjukdomen 
Stor 
operationsrisk 
Varierande 
symtomlindring 
Påverkan på 
livskvalitet 
svårbedömd 

Mycket 
hög 
(skattad) 

Beprövad 
erfarenhet 

9 

... ... ...      
 
 
För mer information om hur arbetet med rangordningslistor gick till i 
Östergötland se landstingets rapport om horisontell politisk prioritering 
(Landstinget i Östergötland 2004a). 
 
I mars 2003 anordnades det första träningsseminariet om prioriteringar för 
politiker.  
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Eftersom rangordningslistorna inte var avsedda som det enda beslutsunderlaget 
för politikerna vid resursfördelning mellan sjukdomsgrupper (horisontell 
prioritering), fick klinikcheferna i april uppdraget att utarbeta 
konsekvensbeskrivningar för den del av de tio procent av länssjukvården som de 
rangordnat lägst på sina rangordningslistor och som verksamhetsansvariga 
chefer bedömde inte skulle klaras av med strukturåtgärder eller effektiviseringar. 
Konsekvensbeskrivningarna skulle vara inlämnade senast den 5 september och 
vara utformade så att de kunde läsas och förstås utan medicinsk utbildning. En 
plan för prioriteringsprocessens genomförande utarbetades också av 
tjänstemannaprioriteringsrådet (Landstinget i Östergötland 2003a). 
 
I konsekvensbeskrivningarna skulle sju frågor besvaras (Landstinget i 
Östergötland 2003g): 
1. Vilken/vilka patientgrupp(er) berörs? 
2. Vilken sjukvårdsinsats/åtgärd gäller det? 
3. Patientgruppens storlek? 
4. Vad blir konsekvenserna vid utebliven aktuell åtgärd? (överlevnad, 

funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalité, sjukskrivning, 
förtidspensionering, risk för permanent skada). 

5. Vad är kostnaderna för behandlingen? Vad vet man om 
kostnadseffektiviteten? 

6. Finns det några andra alternativa vårdformer för den aktuella patientgruppen? 
Vilka alternativ, mindre resurskrävande åtgärder/sjukdomsinsatser, kan 
övervägas och vilka effekter får det på ovan nämnda parametrar? 

7. Kommer kostnader, vård/omsorgsinsatser att övervältras på den enskilde 
patienten, anhöriga, annan vårdgivare eller andra samhällssektorer? 

 
I maj hölls det andra träningsseminariet om prioriteringar för politiker. 
 
I juni kom rangordningslistorna in till landstingets kansli och en muntlig 
redovisning per sjukdomsgrupp gjordes vid ett inledande möte för avtalsarbetet 
2004. Genomförandeplanen gjordes nu också mer detaljerad (Landstinget i 
Östergötland 2003k). 
 
I augusti fastställde landstingsstyrelsen ”Prioriteringsprinciper för 
landstingsfinansierad hälso- och sjukvård i Östergötland” (Landstinget i 
Östergötland 2003j). Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde hur berednings- 
och beslutsprocessen skulle genomföras och tjänstemännen utarbetade protokoll 
och checklistor för politikernas horisontella prioriteringar. 
 
I september inkom konsekvensbeskrivningarna till landstingets kansli. Under två 
veckor sammanställde och granskade de medicinska rådgivarna 
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar per sjukdomsgrupp.  



10 

 

Rådgivarna bedömde konsekvensbeskrivningarna utifrån en mall med sex 
frågor: 
1. Finns det en vertikal rangordningslista? 
2. Är rangordningslistan länsövergripande och förankrad i primärvården? 
3. Utgår konsekvensbeskrivningen från rangordningslistan? Är det i så fall 

konsekvent och i rätt ordning? 
4. Rör konsekvensbeskrivningen länssjukvård? 
5. Överförs kostnader eller patientansvar? 
6. Besvaras frågorna i konsekvensbeskrivningen? 
 
De medicinska rådgivarna presenterade resultatet för Hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidier5 under en dag, samt för Hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidier tillsammans med verksamhetsföreträdare under två 
heldagar i slutet av september.  
 
Till sin hjälp för beslutsfattandet fick politikerna dels ett noteringsunderlag att 
göra egna anteckningar i för varje sjukdomsgrupp, dels rådgivarnas 
sammanställningar och kommentarer per sjukdomsgrupp. De fick också en 
checklista att använda som utgångspunkt inför den politiska beslutsprocessen. 
(Landstinget i Östergötland 2003i,h,b).  
 
Den 1 och 2 oktober utarbetade hälso- och sjukvårdsnämndens presidium ett 
förslag till beslut om prioriteringar till hälso- och sjukvårdsnämnden. Även 
hälso- och sjukvårdsdirektören samt en av de medicinska rådgivarna deltog 
under beslutsprocessen. Till sin hjälp hade politikerna ett protokollsformulär 
innehållande bl a följande rubriker: sammanfattning av diskussionen; 
rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnden; förväntad 
kostnadsminskning och motiveringar till ställningstagandet (Landstinget i 
Östergötland 2003l). Den 2 oktober hölls en presskonferens där hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidium och en medicinsk rådgivare presenterade 
förslagen för närvarande journalister och ett pressmeddelande sändes ut 
(Landstinget i Östergötland 2003n). 
 
Den 29 oktober fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet ”Förändringar i 
utbud och struktur för hälso- och sjukvården 2004” (Landstinget i Östergötland 
2003c) där besluten om utbudsbegränsningar ingick. Reservationer över delar av 
innehållet inlämnades av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet. 
 
 
                                                 
5 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, presidierna i Västra, Östra och Centrala länsdelsberedningen, samt 
presidiet i den Medicinska programberedningen. I presidierna finns representanter för följande partier: (s), (mp), 
(v) och (m). Även representanter för (kd), (c) och (fp) deltog. 
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3.3 Beslutet 2003 
 
Beslutet bestod av 76 delbeslut kring vårdinsatser kopplade till specifika 
patientgrupper inom olika sjukdomsgrupper och var en blandning av rena 
utbudsbegränsningar, överföringar av patienter till annan vårdenhet/vårdnivå, 
indikationsskärpningar och avgiftsjusteringar. Besparingseffekten för 
länssjukvården uppskattades till cirka 38 miljoner kronor (Landstinget i 
Östergötland 2003c). 
 
Antalet delbeslut per sjukdomsgrupp framgår av Tabell 2. I Bilaga 1 beskrivs 
vilka patientgrupper och insatser besluten avsåg. I Kapitel 3.4 görs en utförligare 
beskrivning av delbeslutens innebörd.  
 
Tabell 2. Antalet delbeslut per sjukdomsgrupp. 

Sjukdomsgrupp Antal beslut 

Ögonsjukdomar 8 
Öronsjukdomar 9 
Hjärtsjukdomar 6 
Kärlsjukdomar 8 
Rörelseorganens sjukdomar 3 
Kvinnosjukvård 13 
Urologiska sjukdomar 7 
Barnsjukdomar 17 
Mag-tarmsjukdomar (kirurgi) 5 
Totalt 76 
 
För vissa sjukdomsgrupper avstod Hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta några 
beslut om utbudsbegränsningar då de gjorde bedömningen att konsekvenserna 
av en utbudsbegränsning skulle bli alltför omfattande (Landstinget i 
Östergötland 2003c). Det gällde områdena: 
• Infektionssjukdomar 
• Blodsjukdomar 
• Neurologiska sjukdomar  
• Andningsorganens sjukdomar.  
 
Det fanns också sjukdomsgrupper där politikerna inte kunde ta ställning till 
några utbudsbegränsningar på grund av att de ansåg att ett adekvat 
beslutsunderlag saknades (i form av konsekvensbeskrivningar) (Landstinget i 
Östergötland 2003c). Det gällde områdena: 
• Psykisk ohälsa 
• Cancersjukdomar 
• Endokrina sjukdomar  
• Mag-tarmsjukdomar (medicin). 
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I en tidigare studie (Bäckman m fl 2004) har vi konstaterat att det politiska 
beslutet i princip var tillgängligt för alla som önskade ta del av det i och med att 
skrivelsen fanns tillgänglig via landstingets hemsida på Internet. Beslutet var 
dock dåligt anpassat till en bred målgrupp, då det var mycket kortfattat och i 
princip saknade motiveringar för besluten. Vidare saknades också information 
om vad besluten skulle få för konsekvenser, dels för vårdgivarna och dels för 
medborgarna. Det fanns således brister i landstingets informationsstrategi.  
 
I samband med att prioriteringsarbetet fortskred i landstinget gjordes 2004 en 
omprövning av 2003 års beslut, se vidare Kapitel 5. 
 
 
3.4 Vad innebär beslutet? 
 
De första besluten från 2003 innehöll inte enbart begränsningar av vårdutbud, 
utan var en blandning av rena utbudsbegränsningar, indikationsskärpningar samt 
överföringar av vård till någon annan vårdnivå eller vårdgivare. Vissa beslut om 
avgifter ingick också. Uppdelningen nedan är ett försök att sortera upp besluten 
för att tydliggöra vad de innebär i realiteten. Vi vill dock poängtera att det är 
våra egna uppfattningar som styrt till vilken kategori besluten hänförts och att 
andra uppfattningar kan finnas. Gränsdragningen mellan t ex en 
indikationsskärpning och en utbudsbegränsning är glidande. En 
indikationsskärpning innebär i realiteten att vårdutbudet begränsas till vissa 
delar. Undantag kan också göras inom vissa utbudsbegränsningar för 
patienter/patientgrupper med särskilda skäl som gör att åtgärden för den anses 
vara angelägen. 
 
Drygt hälften av delbesluten 2003 handlade om indikationsskärpningar eller 
överföringar till annan vårdnivå/vårdgivare (55 procent). Rena ransoneringar 
utgjorde knappt hälften av delbesluten (40 procent), medan beslut rörande 
avgifter endast utgjorde en mindre del, se Figur 2. 
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Figur 2. Besluten år 2003 fördelat per kategori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flest delbeslut rör sjukdomsområdet Barnsjukdomar, 22 procent, följt av 
Kvinnosjukdomar och Öronsjukdomar, 17 respektive 12 procent av det totala 
antalet delbeslut. Inom Kvinnosjukdomar handlade dessutom alla delbeslut om 
vårdåtgärder som inte längre skulle erbjudas vid länets sjukhus. Detta kan 
jämföras med området Barnsjukdomar där alla delbeslut avsåg överföringar till 
annan vårdnivå/vårdgivare. Se Figur 3 nedan. Endast inom Ögonsjukdomar 
återfinns alla olika typer av beslut.  
 
Både antalet delbeslut och typen av beslut kan till stor del förklaras av hur 
rangordningslistorna upprättats. Inom vissa sjukdomsområden består posterna på 
rangordningslistan av stora patientgrupper (t ex för Rörelseorganens sjukdomar), 
medan andra sjukdomsområden listar många detaljerade poster bestående av 
små patientgrupper (t ex inom Barn- samt Kvinnosjukdomar). 
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Figur 3. Antalet delbeslut 2003 uppdelat per kategori och sjukdomsgrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det politiska beslutet angavs också en uppskattad kostnadsreducering på 
sammanlagt 37,7 miljoner kronor (exklusive beslut om avgifter). Uppskattad 
kostnadsreducering inom varje sjukdomsområde visas i Figur 4 nedan. Dessa 
skattningar är gjorda av verksamhetsföreträdare för respektive sjukdomsgrupp i 
de inlämnade konsekvensbeskrivningar som utgjorde det politiska 
beslutsunderlaget. 
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Figur 4. Uppskattad kostnadsreducering av delbesluten 2003 uppdelat per kategori 
och sjukdomsgrupp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostnadernas fördelning följer samma mönster som antalet beslut med undantag 
för Hjärtsjukdomar och Rörelseorganens sjukdomar. När det gäller 
Hjärtsjukdomar så står fem delbeslut om utbudsbegränsning för en beräknad 
besparing på 600 000 kronor medan ett delbeslut om överföring ensamt står för 
en besparing på 2 miljoner kronor. Detta var formulerat som: 
”Infarktobservationer med låg sannolikhet för hjärtinfarkt. 
Infarktobservationer/hjärtinfarkt plus samtidig annan allvarlig sjukdom eller 
tillstånd med förväntad kort överlevnad”.  
 
Rörelseorganens sjukdomar innefattade tre delbeslut med stora skillnader i 
kostnadsreducering. En överföring till annan vårdnivå beräknades leda till 
besparingar på en halv miljon kronor, en indikationsskärpning till 1,9 miljoner 
kronor i besparingar samt en diagnostisk åtgärd (artroskopi på äldre patienter) 
till 2,9 miljoner kronor i besparingar. 
 
Medelbesparingen per delbeslut (exklusive beslut om avgifter) var en halv 
miljon kronor. Variationerna mellan sjukdomsområden och delbeslut var dock 
stora. De högsta medelbesparingarna per delbeslut uppvisade de 
sjukdomsområden som hade minst antal delbeslut; Rörelseorganens sjukdomar 
med tre delbeslut hade en medelbesparing på 1,8 miljoner kronor följt av 
Kirurgiska sjukdomar (Mag-tarmsjukdomar) med fem delbeslut med en 
medelbesparing på 1,6 miljoner kronor.  
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Lägst medelbesparing hade de områden med flest antal delbeslut; 
Barnsjukdomar med 200 000 kronor per delbeslut (17 delbeslut), respektive 
Kvinnosjukdomar med 300 000 kronor per delbeslut (13 delbeslut). 
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4. RESULTAT 
 
Vid intervjuerna framkom stora skillnader mellan olika verksamhetsområden när 
det gäller kunskap om vilka effekter de politiska besluten om 
utbudsbegränsningar fått. De verksamhetsansvariga chefer vi intervjuade uppgav 
att de inte hade någon möjlighet att med hjälp av centrala dataregister följa upp 
och redovisa sjukvårdsproduktionen på den detaljnivå som en sådan detaljerad 
uppföljning kräver. Detta trots att flera uppföljningssystem finns utvecklade i 
landstinget i form av t ex ”vårddatalager” och ”kostnad-per-patientdatabas”. Den 
kunskap man har om beslutens effekter inom respektive centrum avgörs därför 
av intern egen statistik och uppföljning samt i viss mån av hur verksamheten är 
organiserad. Mycket av denna kunskap är personbunden och bygger på hur man 
upplever den dagliga verksamheten. Avgörande är också om de politiska 
besluten hänför sig till att åtgärder inte alls ska utföras vid en situation av 
ekonomiska begränsningar inom verksamhetsområdet, eller om besluten innebär 
indikationsskärpningar (se Bilaga 1). Av naturliga skäl blir avgränsning och 
uppföljning i det senare fallet betydligt svårare då diagnosen fortfarande är 
densamma och endast indikationsgränsen förskjuts för vårdinsatsen ifråga. 
 
 
4.1 Har det politiska beslutet om utbudsbegränsningar genomförts? 
 
Majoriteten av centra redovisade i intervjuerna att de flesta beslut om 
utbudsbegränsningar respektive överföringar till annan klinik/primärvård har 
genomförts. Självklart görs i individuella patientfall undantag. Inom vissa 
verksamhetsområden har verksamhetsföreträdarna också stora svårigheter att 
bedöma hur utfallet av det politiska beslutet har blivit i praktiken. Tabell 3 visar 
en sammanställning per sjukdomsområde. Se också Bilaga 3 för en mer 
detaljerad redovisning kring i vilken grad beslutet har genomförts. 
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Tabell 3. Antalet genomförda delbeslut per sjukdomsområde (exkl. beslut om 
avgifter). 

 Genomfört 
Ej 

genomfört 
Tveksamt om 

genomfört 

Antal 
delbeslut exkl 

beslut om 
avgifter 

Ögonsjukdomar 7 0 0 7 
Öronsjukdomar 4 1 2 7 
Hjärtsjukdomar 2 2 2 6 
Kärlsjukdomar 7 0 1 8 
Rörelseorganens 
sjukdomar 3 0 0 3 

Kvinnosjukvård 11 0 2 13 
Urologiska 
sjukdomar 3 0 3 6 
Barnsjukdomar 17 0 0 17 
Mag-tarmsjukdomar 
(kirurgi) 2 0 3 5 

Totalt 56 3 13 72 
 
 
Ögonsjukvård är ett exempel på ett verksamhetsområde inom vilket alla 
beslutade utbudsminskningar genomförts fullt ut.  
 
Beslutade utbudsminskningar inom Öronsjukdomars område har med ett par 
undantag genomförts. De försöker exempelvis fortfarande operera alla barn med 
tonsillförstoring och har inte heller genomfört en femtioprocentig reducering av 
operationerna av tonsillit fullt ut (vilket var beslutat). Indikationerna upplevdes 
alltför stränga och verksamhetens budget bedömdes klara dessa avsteg från de 
politiska besluten. Det är också tveksamt om operationer vid nedsatt rörlighet i 
hörselbenkedjan reducerats med 50 procent. 
 
När det gäller Hjärtsjukdomar har två av sex beslutade vårdutbudsminskningar 
genomförts. Ett undantag är screening av släktingar till patienter med Marfans 
syndrom. I detta fall tog man ett beslut på verksamhetsnivå att fortsätta att 
erbjuda screening i dessa fall då man ansåg att åtgärden hade fått en allt för låg 
rangordningsnivå i den ännu ej publicerade - men inom professionen kända - 
nationella rangordningslista som Socialstyrelsen etablerat 
(Socialstyrelsen 2004). Då denna i allt väsentligt överensstämde med den 
tidigare lokalt etablerade rangordningslistan i Östergötland ”övertogs” den utan 
att detaljgranskas. Dessutom innebar nämnda screening en liten kostnad och 
bedömdes kunna rymmas inom klinikens budget.  
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Ett annat undantag är Simdax stötdosbehandling vid hjärtsvikt där det visade sig 
att denna behandlingsform endast använts för akutbehandling i Östergötland och 
inte för kronisk behandling som var fallet på Socialstyrelsens lista.  
 
Huruvida patienter med liten misstanke om hjärtinfarkt eller infarktmisstanke i 
kombination med samtidig annan allvarlig sjukdom eller tillstånd med förväntad 
kort överlevnad, i större utsträckning erhållit vård på annan klinik än 
hjärtintensivvårdavdelning vid Universitetssjukhuset, anges vara svårbedömt. 
Aktuell daglig platssituation på respektive klinik avgör såsom tidigare i stor 
utsträckning var vårdplats kan beredas jourpatienter med hjärtbesvär. Det 
konstruktiva samarbetet mellan aktuella kliniker har alltså fortsatt. 
Patienttillströmningen och patientfördelningen dem emellan varierar över tiden 
och mest troligt är att inga större förändringar skett. Fem vårdplatser och ett 
vårdlag med sex till sju personer har emellertid tagits bort inom hjärtsjukvården 
vid Universitetssjukhuset. I västra och östra sjukvårdsdistriktet i Östergötland 
vårdas däremot sedan tidigare alla patienter med hjärtsjukdom inom 
Medicinkliniken varför uppgifterna ovan endast gäller Universitetssjukhuset. 
Även beträffande undersökning med s k myokardscintigrafi av patienter med låg 
misstanke på kranskärlssjukdom angavs att säkra uppgifter saknades. 
 
De beslut om utbudsminskning som rörde patienter med perifer kärlsjukdom har 
i majoriteten av fallen genomförts fullt ut. Något undantag finns dock. Inte 
heller före 2003 års beslut opererades de åderbråck som endast utgjorde 
kosmetiskt problem, trots att de stod upptagna på rangordningslistan.  
 
Utbudsminskningar inom verksamhetsområdet Rörelseorganens sjukdomar har 
sannolikt genomförts. I de flesta fall har endast en viss ytterligare 
indikationsskärpning skett jämfört med den vårdverksamheten själv successivt 
genomfört under senare år. Endast när det gäller artroskopi (titthålsdiagnostik) 
av äldre patienter med knäbesvär förefaller utbudsminskningen mera konsekvent 
vara genomförd. Detta har uppenbarligen inte varit okontroversiellt på grund av 
delade meningar bland personalen. I andra fall, exempelvis vad gäller utredning 
av nack- och ryggbesvär, diskuteras fortfarande vårdprogrammens utformning.  
 
Även inom området Kvinnosjukdomar redovisades att alla utbudsminskningar 
med ett par undantag har genomförts. I vissa fall kan effekter av beslut om 
utbudsminskning inte säkert bedömas. Det gäller exempelvis kejsarsnitt utan 
påtaglig psykisk eller medicinsk indikation. Noteras bör att de politiskt 
beslutade utbudsminskningarna inte konsekvent har utgått från verksamhetens 
rangordningslista. Det innebär att vissa patientgrupper/vårdinsatser på nivåerna 
9 och 10 ej tagits bort trots att utbudsminskning skett på högre 
rangordningsnivå. Detta fenomen gäller även för några andra sjukdomsgrupper, 
se Tabell 4 i Kapitel 4.2.2.  
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Utbudsminskningar inom området Urologiska sjukdomar har genomförts i 
mycket begränsad utsträckning. Den stora patientgruppen är patienter med lätta 
till måttliga vattenkastningsbesvär på grund av förstoring av prostatakörteln. 
Trots att en strukturerad process för att genomföra besluten också innefattande 
bland annat revision av gemensamma vårdprogram har remissvolymen inte 
minskat till specialistkliniken. Orsaken till detta är att det numera är vanligt att 
ta s k PSA-prov6 för att utesluta prostatacancer. Då detta prov även kan visa 
förhöjda värden vid godartad prostataförstoring föranleder provet att patienterna 
i stor utsträckning fortfarande remitteras för specialistundersökning. Det har 
också visat sig att diagnosen prostatit, d v s inflammation av prostatakörteln, är 
ett tillstånd som är svårt att såväl diagnostisera som behandla i primärvården, dit 
de skulle överföras enligt beslutet, varför även dessa patienter också 
fortsättningsvis sköts av specialister. Det uppgavs också som osäkert om någon 
utbudsminskning skett av operationer av patienter med njursten utan symtom. 
Däremot sker inte längre någon sterilisering av män där medicinsk indikation 
saknas. Vårdprogram kring bakterier i urinen liksom mikroskopisk förekomst av 
blod i urinen – i båda fallen utan att patienten har några besvär - har utarbetats. 
Trots detta bedömdes det inte ha medfört någon väsentlig förändring jämfört 
tidigare situation då majoriteten av dessa patienter redan tidigare i regel tagits 
om hand av primärvården. 
 
Inom området Barnsjukdomar beslutades inte om några utbudsminskningar utan 
endast om viss överföring till primärvården. Samtliga dessa överföringar 
uppgavs vara genomförda. Några patientgrupper av stor volymmässig betydelse 
har emellertid inte överförts då den absoluta majoriteten av dem redan tidigare 
omhändertagits i primärvården. Som konsekvens av detta har inte heller någon 
kostnadsreduktion kunnat noteras. Att sätta upp dessa överföringar på 
rangordningslistan uppgavs endast vara ett sätt att tydliggöra att man anser att 
dessa patienter bör omhändertas i primärvården. Ingen skattning av antal 
berörda patienter redovisades i beslutsunderlaget.  
 
Situationen inom området Kirurgiska sjukdomar visade sig vara komplex och 
svårbedömd. Det finns skillnader i organisationsstruktur mellan 
Universitetssjukhuset i Linköping och länets övriga sjukhus i Motala och 
Norrköping. I de senare fallen hörde t o m år 2003 exempelvis även urologi och 
kärlkirurgi till den kirurgiska kliniken. Från och med år 2004 tillhör Kärlkirurgi 
istället HjärtCentrum. Totalt hade hela Kirurgi-Onkologicentrum ett sparbeting 
på 120 miljoner kronor. Det förutsattes också att stora strukturförändringar 
skulle ske samtidigt i länet för att lindra behovet av utbudsminskningar.  

                                                 
6 PSA är en förkortning av ProstataSpecifikt Antigen och är ett protein som produceras i prostatan och sedan 
läcker ut i blodsystemet. Halten mätas vid ett blodprov. 
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De intervjuade angav att det inte varit möjligt att skilja på eventuella 
kostnadsreduktioner som erhållits genom effektivisering, strukturåtgärder 
respektive genom utbudsminskningar. 
 
Inom området fanns i många fall långa köer och man har sedan tidigare haft i 
uppdrag att minska väntetiderna. Operationsvolymen har därför i regel inte 
minskat efter de politiskt beslutade utbudsminskningarna. Däremot sätts inte nya 
patienter upp på väntelista för operation av exempelvis ljumskbråck och 
ärrbråck. Anala sjukdomar har blivit föremål för indikationsskärpning helt i 
enlighet med fattade beslut om utbudsminskning. Omvårdnad av äldre, 
multisjuka patienter sker inte längre på specialistklinik, utan överenskommelse 
har nåtts med närsjukvården för dessa patienter och resursöverföring för deras 
vård har också skett. När det gäller utredning av patienter med kroniska 
buksmärtor är situationen däremot oförändrad och det är tveksamt om beslutet 
genomförts. 
 
 
4.2 Förväntningar och resultat 
 
4.2.1 Hur uppfattade verksamhetsföreträdarna innebörden av beslutet? 
Beslutens innebörd har uppfattats lite olika av verksamhetsansvariga chefer. De 
allra flesta upplevde att de politiska besluten om utbudsbegränsningar innebar 
att aktuella vårdinsatser för angivna patientgrupper inte skulle få utföras alls 
längre, d v s som ett absolut förbud. Även om de själva senare lyckats finna ett 
ekonomiskt utrymme att åter utföra åtgärden ansåg de alltså att det i så fall 
skulle krävas ett nytt politiskt beslut för att sanktionera detta. 
 
Andra verksamhetsföreträdare har uppfattat beslutet som ett stöd att avstå om de 
inte upplevt sig ha resurser för detta och att politikerna ville ge verksamheterna 
”ett handtag” som tydligt markerade att arbetet med rangordningslistor och 
konsekvensbeskrivningar var rätt sätt att arbeta.  
 
4.2.2 Blev resultatet av utbudsbegränsningen som verksamhetsföreträdarna 
tänkt sig? 
De flesta verksamhetsansvariga chefer angav att beslutet inte riktigt motsvarade 
de förväntningar de hade. Några blev förvånade att åtgärder som placerats 
relativt högt upp i prioriteringslistan blev föremål för utbudsbegränsning. De 
menade att efter de politiskt beslutade utbudsminskningarna hade alla 
vårdinsatser från nivå 10 och t o m nivå 7 på motsvarande nationella listor nu 
tagits bort från Östergötlands vårdutbud. En av de intervjuade hoppades att de 
beslutade utbudsminskningarna inte skulle bli så drastiska men menade 
samtidigt att det är möjligt ställa sig bakom dem.  
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Om politikerna däremot vill fatta nya beslut beträffande vårdinsatser ännu högre 
upp på rangordningslistan, så kommer det att verkställas men då blir det mer 
bekymmersamt.  
 
En verksamhetsföreträdare uttryckte att han/hon önskade ett politiskt beslut om 
en större utbudsbegränsning så att det hade fått en mer påtaglig effekt för 
verksamheten. På frågan om det inte hade varit smärtsamt om politikerna fattat 
beslut om utbudsbegränsningar beträffande vårdinsatser som rangordnats högre 
och alltså bedömts ha större patientnytta än de som nu utbudsbegränsats angavs 
vid intervjun att ”antingen så får vi själva skära i verksamheten eller så är 
besluten en hjälp på vägen”. Beslutet om utbudsminskning skulle då ha varit ett 
stöd i samband med det stora sparbeting som detta centrum ålades. De önskade 
m a o mer hjälp från politikerna att avgränsa det offentliga åtagandet. 
 
Flera av de vi intervjuat tyckte att det var svårbedömt om resultaten blev som de 
egentligen förväntade sig, dels beroende på att många andra förändringar skedde 
samtidigt i landstinget (strukturförändringar och generella effektiviseringar) och 
dels beroende på att omvärlden ständigt förändrar sig samtidigt (t ex 
förändringar av vårdutbudet vid andra sjukhus i regionen som påverkar den egna 
verksamheten).  
 
Något som förbryllat några av de intervjuade är den diskrepans de sett mellan 
det underlag de lämnat in (i form av rangordningslistor och 
konsekvensbeskrivningar) och det som sedan kunde utläsas i det politiska 
beslutet. Inom några sjukdomsområden har poster (sjukdomstillstånd med därtill 
kopplade åtgärder) på rangordningslistan ”hoppats över” i beslutet trots att det 
politiska beslutet innehöll utbudsbegränsningar av poster högre upp på 
rangordningslistan. Dessa ”överhoppade” poster fanns också med på den 
sammanställning som de medicinska rådgivarna hade presenterat för politikerna 
inför beslutet. Se Tabell 4. För ett par av områdena handlar det endast om en 
post vardera, men inom ett sjukdomsområde (Kvinnosjukdomar) har flera 
sjukdomstillstånd plus åtgärder som rangordnats på nivå 8 hoppats över och inte 
tagits med i det politiska beslutet, trots att beslutet inkluderar alla poster på den 
högre rangordningsnivån 7. Detta fenomen fann flera verksamhetsföreträdare 
mycket märkligt. De önskade också en politisk förklaring till detta fenomen, då 
det för medarbetare i vården rörde sig om kontroversiella beslut.  
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Tabell 4. Poster från respektive sjukdomsområdes rangordningslista som fanns med i 
de medicinska rådgivarnas sammanställning till politikerna, men sedan inte återfanns  
i det politiska beslutet.  

 
 
Diagnos/åtgärd 

 
 
Prioritet 

 
Antal 

patienter 

Uppskattad 
kostnads-

reducering (t kr) 

Hjärtsjukdomar 
(beslut t o m nivå 5) 

   

Blodproppsupplösning med t-Pa 
istället för streptokinas vid akut 
ST-höjningsinfarkt 

 
 

6 

 
 

4-5 

 
 

0 

Rörelseorganens sjukdomar 
(beslut t o m mitt i nivå 7) 

   

Ryggskott, omvårdnad 10 400 0 

Kvinnosjukdomar 
(beslut t o m nivå 7) 

   

Utåtriktad information vid 
ungdomsmottagning och sex-  
& samlevnadsundervisning/ 
upplysning 

 
 
 

8 

 
 
 

- 

 
 
 

0,25 
Utredning och behandling av 
lindrig inkontinens (läckage vid 
fysisk aktivitet, klarar hemma 
utan binda) 

 
 
 

8 

 
 
 

- 

 
 
 

1,5 
Klimakterierådgivning och 
behandling av måttliga 
klimakteriebesvär 

 
 

8 

 
 

- 

 
 

1,0 
Diagnostik och behandling  
av PMS 

 
8 

 
100 

 
0,2 

Sexologisk behandling  
(POS länssjukvård) 

 
8 

 
? 

 
0,5 

Samtal om graviditet och 
förlossning vid efterkontroll  
hos barnmorska 

 
 

8 

 
 

4200 

 
 

0,53 
Information om livsstilsfaktorer 
som rökning, övervikt, kost  
och droger 

 
 

8 

 
 

4,2 

 
 

1,6 
 
 
Ytterligare ett område där det politiska beslutet inte stämde överens med det 
inlämnade beslutsunderlaget är Barnsjukdomar. Många sjukdomstillstånd med 
tillhörande vårdinsatser som fanns på nivåerna 7 till 10 i verksamheternas 
rangordningslistor har inte tagits med i det politiska beslutet och fanns inte 
heller med i de medicinska rådgivarnas sammanställning till politikerna.  
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Verksamhetsföreträdarna hade angivit att det var möjligt att utbudsbegränsa nivå 
7 till 10, men ej högre p g a medicinska och etiska skäl, vilket de medicinska 
rådgivarna också angav. I ett fall är ett sjukdomstillstånd med tillhörande åtgärd 
medtaget i det politiska beslutet trots att det inte fanns med i de medicinska 
rådgivarnas rekommendation, men i beslutet hade det en annan 
rangordningsnivå än i det inlämnade beslutsunderlaget. Rangordningslistorna för 
detta sjukdomsområde är dock inte upprättade enligt rekommenderad mall och 
svårtolkade för oss. De är omfattande och består av flera separata listor för varje 
specialitet. I många fall finns inte heller någon vårdinsats angiven till 
sjukdomstillstånden. Det är med andra ord svårt för oss att bedöma på vilket sätt 
och på vilken nivå ”överhoppen” skett.  
 
4.2.3 Hur vill verksamhetsföreträdarna formulera beslutet idag? 
Den pedagogiska utformningen av beslutet är något som flera av dem vi 
intervjuat önskar hade varit bättre, dels mot medierna och dels mot allmänheten. 
En verksamhetsföreträdare menar att man inte kan förvänta sig att allmänheten 
ska ta till sig detta, men upplever samtidigt att Landstinget i Östergötland gick 
före och bröt väg och tror att man ska vara beredd på att få (citat) ”ta lite stryk i 
början”. Som nämnts ovan önskas också en politisk motivering till varför vissa 
sjukdomstillstånd och åtgärder ”hoppats över” och istället som de medicinska 
företrädarna anser, mer angelägna sjukdomstillstånd och åtgärder på högre 
rangordningsnivå utbudsbegränsats.  
 
Verksamhetsföreträdaren för HjärtCentrum menar att de hade problem med hur 
besluten om operation av åderbråck formulerades. Besluten var tre och 
formulerade som: ”Åderbråck utan sår men kosmetiska problem, operation”, 
”Åderbråck utan sår med lätta symtom, operation” samt ”Åderbråck utan sår 
med uttalade symtom, operation”. Verksamhetsföreträdaren menar att i beslutet 
angående de med uttalade symtom kunde det ha uttryckts tydligare att det ibland 
är motiverat att göra undantag för dem som har en väsentlig nedsättning av 
aktivitetsförmågan i arbetet och/eller den dagliga livsföringen. Detta 
korrigerades också i nästkommande prioriteringsbeslut (år 2004). 
 
Representanter för Kirurgi- och Onkologicentrum påpekar att det finns 
skrivningar som man uppfattar som felaktiga, t ex angående rectalprolaps där det 
i beslutet står ”reducering 75 procent”. Denna skrivning fanns ej från början, 
menar man, och det är mycket svårbedömt vilken grupp patienterna tillhör. Det 
är därmed också oklart om beslutet är genomfört för denna patientgrupp. Samma 
fenomen gäller även beslutet om en reducering av operationer av ärrbråck. 
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En centrumchef menar att det inte var några kontroversiella beslut som tagits, 
utan att detta var beslut som verksamhetsansvariga chefer tidigare tvingats ta 
själva och att omhändertagandet varierar över landet även idag och det finns inte 
några absoluta sanningar om hur det bör vara. Vidare menar denne att det efter 
beslutet inte framkommit några starka krav på att ändra beslutet och att beslutet 
därmed inte uppfattats som (citat) ”alldeles åt skogen”. 
 
Flera av de intervjuade nämner vid olika tillfällen under intervjuerna det 
bekymmersamma att flera förändringsprocesser genomfördes parallellt i 
landstinget. Det rörde dels prioriteringsprocessen, dels strukturförändringar av 
länets vård med syfte att flytta och slå samman olika enheter och dels generella 
sparbeting. En företrädare för Närsjukvården uttrycker att det hade varit bättre 
om det först hållits en principdiskussion kring förändringen av uppdelningen 
mellan länssjukvård och närsjukvård kring vad som avsågs och vad som skulle 
uppnås med denna förändring. Därefter skulle beslutet om utbudsbegränsning ha 
fokuserats på tydliga ransoneringar. 
 
Innehållsmässigt uttrycks i övrigt inga önskemål om annan formulering av 
besluten än den som officiellt redovisats. 
 
 
4.3 Utbudsbegränsning i praktiken 
 
4.3.1 Praktiskt genomförande 
Beslutet har genomförts och förankrats av klinikcheferna på delegation av 
centrumcheferna. Inga patienter sätts längre upp på väntelistor för de 
utbudsbegränsade åtgärderna – i princip – och remisser från primärvården 
skickas tillbaka. I många fall avfördes dock inte patienter från befintliga 
väntelistor omedelbart, utan detta sker först när det blir aktuellt att kalla 
patienten till operation.  
 
Inom t ex Barnmedicin har nya medicinska PM skrivits7. Likaså uppges att 
vårdprogram som sedan tidigare fanns upprättade mellan primärvården och 
urologiska kliniken nu reviderats efter beslutet8. Den intervjuade 
verksamhetsföreträdaren menar dock att de har haft svårt att få genomslag i 
praktiken. Vidare upplever denne att det är svårt i allmänhet att hålla kunskapen 
om beslutets innehåll vid liv i primärvården, då omsättningen av läkare är stor 
inom detta område.  
 

                                                 
7 Vilka finns att tillgå via landstingets interna hemsida på Internet. 
8 Vårdprogrammen finns att läsa på urologiska klinikens hemsida. 
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Några verksamhetsföreträdare upplever att det är svårt att få alla medarbetare att 
följa besluten. En centrumchef uppger att av och till sätts patienter upp på en 
kliniks väntelista trots att de omfattas av beslutad utbudsbegränsning. Detta kan 
medföra problem eftersom patienterna då bl a kan kräva att bli remitterade till 
något annat sjukhus som utför dessa åtgärder. 
 
Ett par centra har haft diskussioner med en privat vårdgivare i länet angående 
operationer denne utför inom sitt avtal med landstinget. En överenskommelse 
gällde t ex att i de fall en patient remitterats från primärvården till den privata 
vårdgivaren och det efter undersökning visar sig att den aktuella åtgärden är 
utbudsbegränsad så ska remissen gå till berörd klinik på sjukhuset som måste 
göra ytterligare en bedömning. Orsaken till denna åtgärd är att den privata 
vårdgivaren ska slippa bli misstänkliggjord för att ta betalt av patienten privat 
för vård som patienten annars ska kunna erhålla inom landstinget kostnadsfritt.  
 
4.3.2 Andra utbudsbegränsningar och förändringar 
Utöver de sjukdomstillstånd och åtgärder som omfattades av beslutet uppger de 
intervjuade ytterligare tre utbudsbegränsningar som skett på eget initiativ. Inom 
Rekonstruktionscentrum har indikationen för kataraktoperationer (operationer av 
grå starr) skärpts, vilket lett till att kliniken nu har lägst antal operationer per 
invånare i landet. Det fanns med på Ögonsjukdomars rangordningslista som en 
möjlig utbudsbegränsning, men inget politiskt beslut togs om detta. 
Indikationsgränsen bedöms dock behöva mildras i framtiden. Inom 
Hjärtcentrum gjordes 2004 ett åtgärdspaket för att skärpa indikationerna för 
koronarangiografier p g a att centrumet ej klarade sin budget för dessa. Ändå 
gjordes 100 stycken fler än de hade budget för - men utan åtgärdspaket hade 
resultatet varit ännu sämre. Vid detta beslut användes rangordningslistan som 
underlag och den diskuterades i ledningsgruppen samt på kliniknivå och 
sektionsnivå. Koronarangiografier är en diagnostisk åtgärd, som räknas som 
högspecialiserad vård, och ingick alltså inte i 2003 års uppdrag för 
kostnadsreducering. Ett tredje exempel är Kirurgi- och Onkologicentrum som 
använde sin rangordningslista för att göra indikationsskärpningar för ett antal 
åtgärder (7-10 stycken) för att klara sin budget för år 2004. 
 
Flera av de intervjuade uppger att de strukturförändringar som skedde samtidigt 
med prioriteringsprocessen i länet har överskuggat all verksamhet och att man 
därför haft begränsad tid över till funderingar om ytterligare 
utbudsbegränsningar och har haft svårt att separera vilka förändringar som 
orsakats av vad. 
 
De strukturförändringar av länets vård, som beslutades om 2003 och 
genomfördes under 2004, innebar stora förändringar för flertalet 
sjukdomsområden.  
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Inom Barn- och Kvinnocentrum, som hade ett totalt sparbeting9 på 43,5 miljoner 
kronor, har t ex förlossningsavdelningen vid Lasarettet i Motala lagts ned, två 
slutna vårdavdelningar stängts (gyn-vårdavdelning och BB-avdelning), två 
jourlinjer lagts ned plus att de har blivit ett länsövergripande centra (till skillnad 
från tidigare). Detta är något som upplevs ha påverkat centrumets verksamhet i 
hög grad. 
 
Inom Kirurgi- och Onkologicentrum, med ett sparbeting på 120 miljoner kronor, 
utgör utbudsbegränsningarna på cirka fyra miljoner kronor en mycket liten del. 
Strukturförändringarna inom detta centrum har sannolikt påverkat vårdutbudet 
betydligt mer än utbudsbegränsningarna. Representanter för centrumet uppger 
även att de beslutat om att skära ned operationstiderna under 2004. 
 
Hos Hjärtcentrum uppges ingen större förändring utöver prioriteringsbeslutet ha 
skett som påverkat verksamhetens möjligheter att leva upp till beslutade 
utbudsbegränsningar. Det totala sparbetinget är svårbedömt eftersom såväl 
kostnaden för hjärtsjukvård som Kärlsjukdomar t o m år 2003 var integrerade i 
medicinklinikens respektive kirurgklinikens sparbeting på Lasarettet i Motala 
och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Sparbetinget skattas till cirka 7,5 miljoner 
kronor för de delar inom hjärt-kärlsjukdomar som bedrivs vid Hjärtcentrum vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 
 
Olika förändringar har också skett inom områdena öron- respektive 
ögonsjukdomar (sparbeting 10,5 respektive 8,5 miljoner kronor). Exempelvis 
har 1 000 ögonoperationer förts över från Linköping till Norrköping liksom en 
stor mängd öronoperationer. Ögonjour finns numera bara i Linköping och 
öronjour finns endast i form av jour hemifrån (en sjuksköterska gör istället en 
primärbedömning). Detta uppfattas dock inte ha påverkat möjligheten at 
efterleva besluten om utbudsbegränsningar. 
 
Även inom Ortopedicentrum, som hade ett sparbeting på 35 miljoner kronor, har 
stora strukturförändringar skett. Strukturförändringarna ansågs ha inneburit ett 
annat synsätt och arbetssätt som bl a lett till att de troligtvis har landets kortaste 
väntetider för höft- och knäproteser. Inga förändringar upplevs dock ha påverkat 
verksamheten så att besluten om utbudsbegränsningar inte kunnat efterlevts. 
 
Sparbetinget för närsjukvården var 121 miljoner kronor. Närsjukvården, vilket 
inkluderar primärvården, är även det ett område där omfattande 
strukturförändringar skett. Många av de beslutade utbudsbegränsningarna 
handlade också om överföringar av vård från specialistsjukvård på länets 
sjukhus till ett omhändertagande i primärvården.  
                                                 
9 Med begreppet ”sparbeting” i texten avses det totala sparbetinget vid 2003 års beslut, bestående av 
strukturförändringar, generella effektiviseringar samt utbudsbegränsningar. 
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4.4 Resultat i sammanfattning 
 
Resultaten av våra intervjuer kan sammanfattas i följande kärnpunkter. 
 
• De flesta delbesluten om utbudsbegränsningar, indikationsskärpningar eller 

överföringar till annan vårdgivare uppges ha genomförts i praktiken. Vissa 
undantag för enskilda patienter görs dock när det är motiverat. 

 
• Beslutet har genomförts och förankrats av klinikcheferna på delegation av 

centrumcheferna. Inga patienter sätts längre upp på väntelistor för de 
utbudsbegränsade åtgärderna – i princip – och remisser från primärvården 
skickas tillbaka. 

 
• De verksamhetsföreträdare som vi intervjuat uppgav att de inte hade någon 

möjlighet att med hjälp av landstingets statistikuppföljningssystem följa upp 
och redovisa sjukvårdsproduktionen för de beslutade utbudsbegränsningarna. 

 
• Det är svårt att beräkna storleken på faktiska kostnadsreduktioner. Dels 

beroende på oprecisa beräkningsmetoder och dels p g a att 
centrumet/kliniken har kvar sina fasta kostnader även om volymen av en viss 
vårdinsats skärs ned. 

 
• Beslutets innebörd har uppfattats olika av verksamhetsföreträdarna. 

Majoriteten tolkar beslutet som att de inte får utföra de vårdinsatser där 
beslut om utbudsbegränsning fattats. Skulle det uppstå ett ekonomiskt 
utrymme för att åter utföra åtgärden ansåg de att det skulle krävas ett nytt 
politiskt beslut för att sanktionera detta. Några verksamhetsföreträdare har 
dock uppfattat beslutet som ett politiskt stöd att avstå från att utföra 
vårdinsatsen om de inte anser sig ha resurser för denna. 

 
• Majoriteten av verksamhetsföreträdarna uppger att beslutet inte riktigt 

motsvarade deras förväntningar. Flera av dem syftade på att de inte 
förväntade sig att politikerna skulle fatta beslut om utbudsbegränsningar så 
högt upp på verksamheternas rangordningslistor som de gjorde. Många 
påpekar dock att det är svårbedömt om resultaten blev som de förväntade sig, 
dels beroende på att många andra förändringar skedde i landstinget vid 
samma tidpunkt och dels på grund av att omvärlden ständigt förändrar sig. 

 
• Det finns en diskrepans mellan de underlag verksamhetsföreträdarna lämnat 

och det som kunde utläsas av det politiska beslutet. Inom flera 
sjukdomsområden har poster på rangordningslistan ”hoppats över” i beslutet, 
trots att högre rangordnade poster utbudsbegränsats. En politisk förklaring 
till detta efterlyses av verksamhetsföreträdarna. 
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• Att arbetet med prioriteringar genomfördes samtidigt som andra omfattande 

strukturförändringar skedde i landstinget är något som de flesta uppfattar 
som ett bekymmer på olika sätt. Det kan t ex handla om att det vid 
uppföljning är svårt att särskilja vad som är en effekt av vad, det är ett 
tidsbristsproblem att dels hinna leverera underlag och dels genomföra 
besluten optimalt. Det kan också medföra att informationen till både de egna 
medarbetarna och allmänheten blir oklar. 
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5. PRIORITERINGSARBETET GÅR VIDARE 
 
Landstinget i Östergötland har efter prioriteringsprocessen 2003 fortsatt att 
vidareutveckla sin prioriteringsprocedur, varvid metodiken delvis har förändrats.  
 
 
5.1 Den andra prioriteringsprocessen  beslutet våren 2004 
 
Landstingets andra prioriteringsprocedur följde tätt inpå det första beslutet. 
Direkt efter årsskiftet 2003/2004 började Hälso- och sjukvårdsnämnden att 
diskutera hur man skulle arbeta vidare med prioriteringar och hur processen 
kunde förbättras. Arbetet med prioriteringar knöts tydligare samman med arbetet 
med s k uppdragsbeskrivningar och det bedrivs nu som en integrerad process.  
 
I uppdragsbeskrivningarna anger Hälso- och sjukvårdsnämnden hur den ska gå 
till väga för att uppnå de övergripande målen inom de ekonomiska ramar som 
Landstingsfullmäktige givit. Uppdragen ska på ett övergripande plan tydliggöra 
ambitionsnivåerna när det gäller insatser till olika sjukdomsgrupper och 
patientgrupper. De innefattar också en uppföljning av hur hälsoeffekter, kvalitet 
och effektivitet utvecklas över tid. (Landstinget i Östergötland 2004a) 
 
I beslutet om uppdrag och prioriteringar deklarerades vidare: 
 

”Landstinget i Östergötland eftersträvar att bli så tydligt som möjligt  
rörande vad som medborgarna ska kunna begära av den offentliga vården.” 
(Landstinget i Östergötland 2004b) 

 
 
5.1.1 Beslutet 2004 
Vid den andra prioriteringsproceduren begränsade politikerna beslutet till fyra 
stycken utbudsbegränsningar (Lanstinget i Östergötland 2004b). För en 
kortfattad beskrivning av dessa se Bilaga 2. Ingen skattning av förväntad 
kostnadsreducering presenterades. Följande kombinationer av sjukdomstillstånd 
och åtgärder bedömdes som ”mindre angelägna”: 
 
• Ögonsjukdomar 

- Fria kontaktlinser till patienter med buktande hornhinna, avsaknad av 
regnbågshinna och andra ovanliga tillstånd där synskärpa på bästa ögat med 
glasögon eller linser är 0,5 eller bättre. 

• Hudsjukdomar 
- Behandling av godartade hudtumörer utan symtom. 



31 

 

• Mag-tarmsjukdomar (kirurgi) 
- Operation av ljumskbråck utan symtom 
- Operation av gallsten utan symtom. 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfte dessutom fram några områden ”där 
utbudsbegränsningar möjligen skulle kunna göras”, men där ”fullödigare 
beslutsunderlag” krävs för att kunna ta ställning. Nämnden bad därför om en 
fördjupad analys inom följande områden: 
 
• Indikationsskärpningar 

- Utredning av lindrig hösnuva 
- Operation av vattenbråck 
- Fusionsoperation i kotpelaren för kroniska ryggbesvär. 

• Efterkontroller av patienter som genomgått medicinsk åtgärd. 
• Identifiering av behandlingar med oklar effekt på sjukdomsförloppet. 
• Utredning av högkostnadsområden. 
• Intyg och utlåtanden. 
 
En omprövning av några av de första besluten från 2003 gjordes också utifrån 
erfarenheter och synpunkter som kommit in till Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sedan 2003 års beslut fattades. Följande förtydliganden och förändringar 
beslutades: 
 
• Överföring till annan vårdnivå 

Den medicinska professionen har ansvaret för att vård- och behandling sker 
på lämpligast nivå. Beslut som rör överföringar till annan vårdnivå kommer 
fortsättningsvis inte att vara föremål för politiska beslut. 

• Hörapparat för andra örat 
Vid utprovning av hörapparat utgår i normalfallet landstingsbidrag för inköp 
av en hörapparat. Huvudregeln är att patienten själv bekostar hörapparat för 
andra örat. Avgiften för denna uppgår till 3 000 kronor. Bidrag till två 
hörapparater kan utgå till patienter med mycket svåra hörselhandikapp enligt 
riktlinjer som fastställs av hörselvården. 

• Operation av åderbråck 
Huvudprincipen är även fortsättningsvis att operation av åderbråck, som ej 
ger patienten allvarliga symtom, inte ingår i landstingets vårdutbud. I de fall 
patienten har uttalade symtom, som ger väsentlig nedsättning av 
aktivitetsförmåga i arbete och/eller daglig livsföring, ska adekvata 
medicinska åtgärder vidtas. Riktlinjer för detta fastställs av Thorax-
Kärlkliniken. 
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Vid beslutet pekades också ut områden där man avsåg ”vidta särskilda åtgärder 
för att successivt säkerställa sådana vårdinsatser som bedöms som högre 
prioriterade” än andra, nämligen: 
 
• Psykisk ohälsa 
• Cancersjukdomar 
• Människor med nedsatt autonomi 
• Tillstånd som kräver omedelbara akuta insatser 
• Förbättrad vård genom medicinsk utveckling. 
 
5.1.2 Resultat av 2004 års beslut 
Då 2004 års beslut var avsett att gälla fr o m år 2005 var det vid vår uppföljning 
under våren svårt att ännu se några effekter av detta andra beslut rörande öppna 
politiska prioriteringar. De intervjuade verksamhetsföreträdarna kunde endast 
uttala sig om hur verksamheten fungerat under årets första månader, varför vi 
valt att avstå från att kommentera detta. 
 
Ett villkor för att politiska beslut om utbudsbegränsningar ska kunna uppfattas 
som rättvisa och legitima, d v s som rimliga och kunna accepteras av flertalet 
människor, är att det finns en möjlighet att ompröva tidigare fattade beslut, och 
eventuellt revidera dem, om ny information framkommit (Daniels och Sabin 
2002, Gibson m fl 2002). Detta gjordes i tre fall. Beslutet angående 
begränsningar i operation av åderbråck från 2003 förtydligades i 2004 års beslut. 
Vid det senare beslutet uttrycktes tydligare att patienter med uttalade symtom, 
som ger väsentlig nedsättning av aktivitetsförmåga i arbete och/eller daglig 
livsföring, i fortsättningen skulle opereras. Remissinflödet från primärvården av 
denna patientgrupp under de första månaderna år 2005 har trots detta varit ringa 
enligt verksamhetsföreträdare inom det aktuella området.  
 
 
5.2 Att arbeta vidare med vertikal rangordning  
 
Används rangordningslistan? 
På frågan om rangordningslistan används i den interna planeringen av arbetet 
och vid förändringar i verksamheten, exempelvis vid införande av nya 
läkemedel, operationsmetoder o dyl, så uppger i stort sett alla vi intervjuat att 
rangordningslistan inte används i någon större omfattning. En 
verksamhetsföreträdare uppger att (citat) så ”rationellt” arbetar de inte, de 
försöker skapa utrymme för nyheter, pröva och utvärdera dem, och ständigt 
rationalisera verksamheten. 
 

”Rangordningslistan är inget vi bär med oss i fickan varje dag.” 
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Citatet illustrerar att rangordningslistan inte upplevs som ett levande dokument 
under ständig förändring.  
 
Vissa verksamhetsföreträdare påpekar dock att de anser att det vore ett klokt 
arbetssätt att utnyttja rangordningslistan när man t ex vill införa nya metoder, 
genom att föra in dessa i listan och ange deras angelägenhetsgrad i förhållande 
till den befintliga verksamheten. Verksamhetsföreträdarna ser då 
rangordningslistan som ett dokument vilket kan användas för styrning av den 
egna verksamheten.  
 
Revideras rangordningslistan? 
Inom de flesta sjukdomsområden, med några undantag, har rangordningslistan 
inte heller reviderats sedan den lämnades in inför 2003 års beslut. Exempelvis 
inom området Kvinnosjukdomar avvaktar man en kommande nationell lista för 
att se vad den ger för information. Inom Hjärtsjukdomars område övertogs från 
början den nationella listan från Socialstyrelsen. Denna nationella lista är för 
närvarande föremål för revision och man avvaktar en ny version. Det finns dock 
exempel på områden som tidigare inte haft någon rangordningslista men som nu 
arbetar med att sätta samman en sådan.  
 
Ett exempel på vad arbetet med rangordningslistor kan leda till är området 
Barnsjukdomar, där s k ”medicinskt programarbete”10 startat utifrån den 
arbetsgrupp som ställde samman områdets rangordningslista. 
 
Ett sjukdomsområde som reviderat sin rangordningslista är Kärlsjukdomar där 
den relativt nya insatsen att screena valda delar av befolkningen för eventuellt 
bukaortaaneurysm har förts in på listan på den plats verksamhetsföreträdarna 
anser det hör hemma. Detta skedde dock inte som en effekt av 2003 års beslut, 
utan först senare i samband med 2005 års prioriteringsprocess. Införandet av 
screening för bukaortaaneurysm har varit föremål för diskussion i landstingets 
Metodråd11, vilka bl a konstaterade att det var ”god evidens med klara 
hälsofördelar för medborgarna”. 
 
Ett annat verksamhetsområde är Öronsjukdomar där en diskussion har förts 
kring dubbla cochleaimplantat för döva barn. Verksamhetsföreträdarna ansåg att 
det inte var rimligt att öronsjukvården tog på sig denna nya, stora kostnad utan 
att först föra en diskussion om vad man då skulle dra ned på istället. Det 
vetenskapliga stödet för att ge dubbla implantat har även det diskuterats i 
landstingets Metodråd. Vid 2005 års prioriteringsprocess beslutades att öka 
resurserna till detta. 

                                                 
10 För information om denna arbetsform se t ex rapporten av Kernell-Tolf M m fl 2003. Information om 
medicinskt programarbete i Landstinget i Östergötland återfinns på landstingets hemsida: www.lio.se. 
11 Läs om Metodrådet och dess bedömning på landstingets hemsida: www.lio.se. 
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Vem upprättade rangordningslistan? 
Med något enstaka undantag är det ett fåtal personer inom varje specialitet som 
upprättat rangordningslistorna. Ofta är det en ansvarig läkare i chefsbefattning 
som samlat en mindre grupp av läkare kring arbetet. Inom området 
Barnsjukdomar deltog dock flera yrkesgrupper och befattningsnivåer i arbetet. 
Detta ansågs naturligt då de även i sin ordinarie verksamhet har ett teambaserat 
arbetssätt. En ansvarig läkare utsåg tre huvudansvariga som höll ihop arbetet för 
de olika delgrupperna. Förankringen av listorna hos primärvården har endast 
skett inom ett fåtal sjukdomsområden. Kvinnosjukdomars lista uppges dock vara 
förankrad hos närsjukvårdsdirektörerna. 
 
Är systematiskt prioriteringsarbete angeläget? 
I grunden uppfattar verksamhetsföreträdarna prioriteringsproceduren i 
Östergötland som ett bra och angeläget arbetssätt. De menar att det har medfört 
en större medvetenhet om behovet av prioriteringar och också om svårigheten 
att prioritera – speciellt mellan olika specialiteter. De tycker det är en fördel ur 
chefssynpunkt att arbeta på detta sätt. Ett par centrumchefer anser emellertid att 
det känns mindre meningsfullt om besluten om utbudsbegränsningar blir för små 
mätt i volym och pengar.  
 

”Arbetet har väckt en respekt för politikernas svåra uppdrag att stå för 
prioriteringar mellan olika verksamhetsområden. Trots att det skällts så mycket 
på politikerna så tror jag att det från verksamheternas sida har betytt att man 
respekterar politikerna mer. För man ser hur svårt det är i och med att man 
lyfter upp det. Det blir en annan bild, inte bara min egen bild.” 

 
Trots att de intervjuade verksamhetsföreträdarna genomgående ställer sig 
positiva till att arbeta med prioriteringar menar de att det även finns brister i hur 
arbetet genomförts12. En verksamhetsansvarig chef konstaterar att det är svårt att 
få medarbetarna att ”känna” för arbetet då det är svårt att hitta den tid som de 
skulle behöva avsätta för att genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. En 
annan påpekar att vårdverksamheterna i Östergötland enligt avtal ska ha ett 
regionalt samarbete13, men att de idag inte har någon regional samsyn kring att 
arbeta med prioriteringar. Detta medför viss frustration och frågan om hur man 
ska ställa sig till regional/nationell jämlikhet i sjukvården aktualiseras. 
 
Under en vecka i juni 2004 ställdes en fråga till landstingets medarbetare, via 
landstingets interna hemsida på Internet, med formuleringen: ”Är det bra eller 
dåligt att vårt landsting driver frågan om öppna prioriteringar?”  

                                                 
12 För en utförligare redovisning av hur verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän i landstinget uppfattar 
detaljer i prioriteringsprocessen 2003, se tidigare rapport: Bäckman K m fl, 2004. 
13 Avser den sydöstra sjukvårdsregionen vilken inkluderar Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings 
län och Landstinget i Kalmar län. 
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Totalt 733 medarbetare svarade, varav 39,8 procent att ”Det är övervägande 
bra”, 34,5 procent ”Både för och nackdelar”, 14,2 procent ”Det skapar mest 
svårigheter” och 11,5 procent ”Vet ej”. Då vi inte har någon information om 
vilka anställda som svarat (verksamhetsområde, tjänstebefattning, kön, ålder etc) 
eller om det rör sig om unika personer (d v s om varje svar motsvarar en enskild 
individ eller om någon angivit svar flera gånger) går det inte att dra några säkra 
slutsatser av detta, annat än möjligen att det var en tämligen stor grupp som 
besvarade frågan14. Av dem som besvarade frågan var m a o de positivt inställda 
tillsammans med de som ser både för- och nackdelar i majoritet. 
 
Upplevs stöd från politiker och tjänstemän? 
Ett stort stöd från politikerna till verksamheternas arbete med vertikal 
rangordning och en tydlig markering att det framöver var så här landstinget 
avsåg att arbeta – så upplevs den första prioriteringsprocessen 2003 av 
verksamhetsföreträdarna. Ett par företrädare uttryckte sig: ”vi möts i att det är så 
svårt och att svårigheterna kommer när någonting ska tas bort, men att det då i 
alla fall finns någonting att samlas och diskutera kring”. En annan menar att 
skulle det göras helt rätt från början så skulle man aldrig ha kommit igång. En 
tredje betonar att ”man ska ha klart för sig att det fortfarande bara är på 
krypstadiet” och menar att det är lite orättvist mot hela idén med 
prioriteringsarbetet att tro att det ska vara ”klappat, klart och färdigutvecklat” på 
en gång. Vidare resonerar densamme kring medierna och andra som kastade sig 
över arbetet och metoden och kallade beslutet för ”svarta listan”, att de inte är 
intresserade av att sprida någon form av sanning utan bara önskar skapa 
konflikter15.  
 
Efter den första omgångens omfattande arbetsinsats (från alla parter) upplever 
dock i stort sett alla verksamhetsföreträdare vi intervjuat att prioriteringsarbetet i 
landstinget nästan helt har stannat av. Någon uttrycker att ”det är på något sätt 
obefintligt” och att verksamhetsföreträdarna nästan aldrig träffar politiker och 
tjänstemän. När de eventuellt gör det så är det andra frågor än prioriteringar som 
diskuteras. En mer positivt inställd centrumchef tycker att arbetet inte bedrivs 
med samma frenesi som tidigare, men att det ändå bedrivs långsiktigt och 
upplever att politiker och tjänstemän fortfarande ”tror på idén”, men att de 
kanske inte är beredda att ha samma publika genomförande som den första 
gången. Denne menar emellertid samtidigt att det inte finns någon indikation på 
att prioriteringsproceduren används vid den resurstilldelning som skett under 
senare år, vilket denne anser borde ha skett. 

                                                 
14 Noteras bör att denna grupp dock endast utgör cirka sex procent av totala antalet anställda i landstinget. 
15 Läs mer om hur medierna rapporterade kring prioriteringsprocessen 2003 i Bäckman K m fl 2005. 
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Stödet från politikerna för att arbeta med vertikal rangordning, 
konsekvensbeskrivningar och politiska beslut i en öppen prioriteringsprocess 
upplevs m a o ha avtagit och budskapet från landstingsledningen (såväl politiska 
som tjänstemannaledningen) ut i organisationen upplevs mycket oklart. Detta, 
menar verksamhetsföreträdarna, ger väldigt konstiga signaler. 
 
Att det inte skulle förhålla sig på det sätt som det upplevs ute i organisationen 
uttrycks av ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden i en nyhetsartikel i 
länets största lokala dagstidning: 
 

- Vi ligger i framkant, säger Anna-Lena Sörensson. Jag är rätt stolt över att vi 
tar det fulla politiska ansvaret för våra beslut, och då behöver man metoder och 
kunskap för att göra det. 
- Ju mer vi lär oss, ju mer undrar jag över vad man tidigare har grundat sina 
politiska beslut på. Hur klarade man då kravet på behovsstyrning? Behoven 
fanns ju förut också, men diskuterades inte öppet. Hur pass godtyckliga blev 
besluten då? (Östgöta Correspondenten 2004-03-17) 
 

 
Samt lite senare i samma artikel: 
 

- Vi ska skaffa metoder och kunskaper för att flytta resurser från ett område till 
ett annat, och det är behoven som ska styra. 
[...]  
- Vi ska utveckla möjligheterna att prioritera mellan sjukdomsgrupperna, det är 
dit vi vill komma och det hade vi inte gjort utan den där första 
prioriteringsprocessen. Har vi en gång tagit steget kan vi inte backa. Jag tror 
att östgötarna vill ha klara papper på hur sjukvården prioriterar i 
fortsättningen. Vi kan inte börja med dolda listor. 
(Östgöta Correspondenten 2004-03-17) 

 
Det förefaller alltså som om det föreligger ett kommunikationsproblem inom 
landstingets organisation vad gäller denna viktiga fråga. 
 
Vilka är framgångsfaktorerna? 
Verksamhetsföreträdarna ger flera exempel på vad de anser krävs för att 
landstingets fortsatta arbete med en prioriteringsprocedur för öppna politiska 
prioriteringsbeslut ska fungera på ett bra och ändamålsenligt sätt16. För det första 
poängteras att det krävs en uthållighet hos landstingsledningen genom att: 
• fortsätta fokusera på frågan 
• driva arbetet som en kontinuerlig och naturlig princip 
• visa att detta är ett viktigt verktyg vid resursfördelning 

                                                 
16 Även i den första delstudien av landstingets prioriteringsprocess 2003 diskuteras framgångsfaktorer, se 
Bäckman m fl 2004. 
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• använda inte bara i besparingstider utan att det genomsyrar alla landstingets 
handlingsplaner 

• ha en långsiktig arbetsplan och målsättning 
• inte tillåta att verksamheter ”passar” genom att leverera ofullständiga 

beslutsunderlag. 
 
Några verksamhetsföreträdare menar att det är bättre att ”ta ett större grepp” i 
beslutet, dels så att beslutet ger en påtaglig ekonomisk och volymmässig effekt i 
verksamheten och dels så att verksamheten inte som idag ”snuttifieras” och 
består av ett antal små patientgrupper respektive ett fåtal vårdinsatser. En annan 
centrumchef efterlyser en återkoppling mellan politiker och 
verksamhetsansvariga chefer innan beslut slutgiltigt fattas. En samsyn i regionen 
skulle också underlätta, menar densamme. Landstinget bör också ta hjälp av 
utomstående med egna erfarenheter eller expertkunskaper, menar en 
verksamhetsföreträdare.  
 
På det mer praktiska planet framkom synpunkter som t ex att: 
• det måste vara avsatt rimlig tid för att sammanställa beslutsunderlagen (det 

ansågs vara allt för stor tidspress 2003) 
• konsekvensbeskrivningarna måste göras mer likartade (det ansågs vara allt 

för olika 2003) 
• tänka praktiskt och inte krångla till det när vertikala rangordningslistor ska 

upprättas 
• det eventuellt skulle vara bra med en utbildningsinsats beträffande hur 

konsekvensbeskrivningar ska utformas 
• möjligheten finns att lägga mer kraft på att ta fram en skattning av relevanta 

kostnader (stöd av en ekonom saknas av flera). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att många verksamhetsföreträdare, trots att 
de tycker att detta arbete är angeläget och nödvändigt, ändå upplever det som 
svårt - både i tanken och i praktiskt genomförande. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Svensk sjukvård har under senare år genomgått förändringar i ökande takt. 
Bland annat har en snabb medicinsk och teknisk utveckling medfört ökande 
behov av effektiviseringar och strukturförändringar, men också 
prioriteringsbeslut beträffande såväl resursfördelningar mellan olika 
patientgrupper som eventuell avgränsning av den offentliga vårdens åtagande. 
Någon systematisk uppföljning av ekonomiska respektive sjukvårdsmässiga 
konsekvenser av beslutade förändringar redovisas sällan, vilket måste betraktas 
som en stor brist. Det torde finnas många värdefulla erfarenheter som av denna 
anledning inte tas till vara. Detta hämmar utvecklingen av arbetet med öppna 
prioriteringar. Vår studie är ett försök att avhjälpa detta. Som den tredje 
rapporten om Östergötlands prioriteringsarbete kan den förmedla erfarenheter, 
inte bara till stöd för Östergötlands fortsatta arbete, utan förhoppningsvis även 
bidra med kunskap om framgångsfaktorer respektive fallgropar till andra 
landsting och kommuner som avser att utveckla en öppen prioriteringsprocedur 
för styrning av verksamheten. 
 
Landstinget i Östergötland fattade 2003 beslut om stora strukturförändringar och 
samtidigt genomfördes även ett första försök till öppen prioriteringsprocedur 
som resulterade i en begränsning av vårdutbudet. Vårt försök att två år efter 
beslutet utvärdera effekterna av 2003 års prioriteringsbeslut bekräftar svagheter 
när det gäller systematisk uppföljning. Att spåra de begränsningar i vårdutbudet 
som genomförts under 2004 visade sig vara omöjligt via befintliga 
datauppföljningssystem. Vid vår uppföljning utnyttjade vi därför i stället 
intervjuer med verksamhetsansvariga chefer – huvudsakligen centrumchefer, 
men även verksamhetschefer och närsjukvårdsdirektörer. Urvalet är tämligen 
heltäckande och representativt för de sjukdomsområden som var direkt berörda 
av det politiska beslutet. 
 
Avsaknad av uppföljning  
Det finns stora skillnader mellan olika verksamhetsområden när det gäller 
kunskap om vilka effekter de politiska besluten om utbudsbegränsningar fått. 
Verksamhetsansvariga chefer uppgav att de inte hade någon möjlighet att 
centralt med hjälp av modern datateknik rutinmässigt följa upp och redovisa 
sjukvårdsproduktion respektive kostnad per sjukdomsgrupp eller diagnos på den 
detaljnivå som krävs i detta syfte. Vilken kunskap man har inom respektive 
centrum avgörs därför av intern statistik och uppföljning, samt i viss mån av hur 
verksamheten är organiserad. Avgörande är också om de politiska besluten 
hänförde sig till ”total” utbudsminskning, överföringar till annan vårdnivå eller 
vårdgivare eller indikationsskärpning. Av naturliga skäl blir avgränsning och 
uppföljning i det senare fallet betydligt svårare då ofta inte något helt distinkt 
gränssnitt kan anges.  
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Effekterna av samtidigt beslutade strukturförändringar komplicerar situationen 
ytterligare. Även dessa tycks i vissa fall ha medfört påtagliga effekter på 
vårdutbudet - men någon möjlighet att helt särskilja orsakerna föreligger inte. 
 
Tidsbrist 
Alla chefer vi kontaktat har varit mycket tillmötesgående och ställt upp för en 
intervju. Vi upplevde emellertid den tidspress som cheferna tycktes leva under 
även som ett problem i samband med intervjuerna. I vissa fall skulle vi önskat 
fördjupa diskussionen. I ett fall skedde en intervju i samband med ordinarie 
ledningsmöte med bland annat centrumchef och alla verksamhetschefer 
närvarande. Detta innebar fördelen att en mer detaljerad information från 
kliniknivå kunde förmedlas och direkt kommenteras av andra samt sättas in i sitt 
sammanhang på ett tydligt sätt, men samtidigt var intervjun endast en av många 
punkter på en diger dagordning, vilket än mer begränsade tidsutrymmet för 
intervjun. En nackdel med gruppintervju är också att de intervjuade kan känna 
sig begränsade att tala helt öppenhjärtigt p g a chefens och övriga kollegors 
närvaro. I ett annat fall blev en gruppintervju tidsmässigt avkortad p g a att de 
intervjuade bokat in ett annat möte trots att vi kommit överens om avsatt tid. 
 
Stor variation i de politiska delbesluten 
Vissa av de politiska delbesluten gällde inte vårdutbudsminskning utan endast 
överföring, d v s att vissa vårdinsatser i fortsättningen skulle ske på en annan 
vårdnivå, exempelvis inom primärvården, eller vid en annan klinik. Dessa 
förslag från verksamhetsföreträdares sida baserades på bedömningen att 
vårdinsatsen efter denna överflyttning hänförde sig till rätt vårdnivå och borde 
kunna ges med oförändrad eller bättre kvalitet och/eller till lägre kostnad. Beslut 
av denna karaktär hör egentligen inte hemma på politisk nivå. De borde istället 
naturligt diskuteras och beslutas internt inom vården. Detta har senare även 
uttryckts från politiskt håll (i 2004 års prioriteringsbeslut).  
 
Beslutens genomslagskraft 
De intervjuade hade olika uppfattningar om det politiska beslutets innebörd. 
Vissa verksamhetsföreträdare uppfattade att delbesluten om 
vårdutbudsminskning innebar ett strikt förbud mot att utföra vårdinsatsen i 
fråga, även om klinikens ekonomi under 2004 skulle medge detta. Andra 
uppfattade däremot besluten som en rekommendation och ett politiskt stöd för 
att genomföra en vårdutbudsminskning om det visade sig att de ekonomiska 
ramarna tenderade att överskridas. Den senare tolkningen borde vara den 
relevanta men uttrycktes uppenbarligen inte tillräckligt tydligt - varken i de 
inledande direktiven till verksamhetsföreträdarna eller i det politiska beslutet. 
Direktiven stöder det första alternativet, men principen borde ha tydliggjorts för 
att ha relevans även i andra situationer.  
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Uppdrag som ges av landstingsledningen och innebörden av desamma bör 
naturligtvis utformas så att inte missförstånd kan uppstå. Detta är en brist i 
landstingets prioriteringsprocedur, som äventyrar beslutens efterlevnad och 
skapar osäkerhet om ledningens intentioner i det fortsatta arbetet. 
 
Den absoluta majoriteten av de politiska delbesluten har uppenbarligen 
genomförts. I vissa fall har det emellertid visat sig att intentionen misslyckats. 
Ett par sådana exempel återfinnes inom verksamhetsområdet Urologiska 
sjukdomar. Vattenkastningsbesvär p g a förstorad prostatakörtel utan 
cancermisstanke skulle enligt beslutet utredas och eventuellt behandlas i 
primärvården. Successivt har emellertid ett så kallat screeningtest för 
prostatacancer (PSA-prov) efterfrågats av patienterna i allt större utsträckning 
och används också alltmer frekvent inom primärvården. Då detta prov även visar 
förhöjda värden vid en beskedlig förstoring av prostatakörteln föranleder det i 
regel remiss till urologspecialist för uteslutande av cancer. Remissflödet av 
denna patientgrupp har därför i praktiken inte avtagit. Orsaken i detta fall är 
huvudsakligen sjukvårdsutvecklingen i form av att en ny diagnostisk metod 
tillkommit. I ett annat fall tycks det ha varit bristfällig kommunikation mellan 
sjukhusspecialist och primärvård. Det gäller prostatit, d v s inflammation av 
prostatakörteln, som visade sig vara ett alltför svårbedömt och svårbehandlat 
tillstånd för att lämpa sig för omhändertagande i primärvården, vilket var 
innebörden av beslutet. 
 
När det gäller vissa andra politiska delbeslut har verksamheterna själva valt att 
inte alls eller endast i begränsad utsträckning genomföra besluten. Exempel på 
detta återfinnes inom hjärtsjukvården. Det gäller screening av friska släktingar 
till patienter med Marfans syndrom. Orsaken är i detta fall att man lokalt i 
Östergötland hade en avvikande åsikt vad gällde rangordning av detta 
tillstånd/vårdinsats jämfört med Socialstyrelsens rangordningslista och att 
kostnaden för åtgärden var begränsad. Den bedömdes därför kunna rymmas 
inom klinikens budget och ingen utbudsminskning genomfördes. En viss och 
inte förutsedd förbättring av klinikens ekonomiska situation under år 2004 
bidrog också till detta beslut. Av delvis samma orsaker fortsatte man inom öron-
näsa-halssjukvården att operera barn med sjukdomar i tonsillerna 
(halsmandlarna) trots ransoneringsbeslutet. 
 
Inom Rörelseorganens sjukdomar var effekterna av de politiska delbesluten 
svårbedömda. Många av de förslag som verksamheten presenterat för att uppnå 
kostnadsreducering var endast en naturlig fortsättning på en sedan flera år 
pågående process som syftat till att skärpa indikationerna för vissa åtgärder. 
Bakomliggande orsak till detta var att evidensen för patientnyttan i vissa fall 
redan tidigare ifrågasatts av verksamma i vården.  
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Störst problem med uppföljningen upplevde de intervjuade inom det kirurgiska 
verksamhetsområdet. Orsakerna till detta var flera. Ett problem i sammanhanget 
är att organisationen skiljer mellan Universitetssjukhuset i Linköping och länets 
övriga sjukhus. Det var också inom detta vårdområde som de största 
strukturförändringarna genomfördes samtidigt med besluten om 
utbudsbegränsningarna, vilket anges påverkat vårdutbudet. För vissa 
vårdinsatser var det sedan tidigare långa köer. Det hade redan tidigare fattats 
beslut om särskilda insatser för att korta dessa, vilket medfört att 
operationsvolymerna inte minskat trots beslut om indikationsskärpning. De 
patienter som enligt beslut inte uppfyller indikationskravet sätts i fortsättningen 
inte upp på väntelista och de som står där sedan tidigare blir sannolikt inte 
opererade den dag kallelse för operation blir aktuell.  
 
Förvåning och frustration framkom över att det var en bristande 
överensstämmelse mellan de av vårdverksamheten inlämnade förslagen till 
kostnadsreduktion och de politiska delbesluten om utbudsminskning. Vissa av 
dessa rörde vårdinsatser/patientgrupper som verksamhetsföreträdarna placerat 
högre på rangordningslistan än andra vårdinsatser/patientgrupper som 
politikerna inte angett skulle bli föremål för utbudsminskning. Framför allt 
saknades politikernas motivering för denna avvikelse från etablerad 
rangordning. I vissa fall är sannolikt förklaringen att det i 
konsekvensbeskrivningen angetts att någon kostnadsreduktion av betydelse inte 
skulle uppnås. Orsaken till detta kan vara att vårdinsatsen gäller ett fåtal 
patienter, att kostnaden är försumbar etc. I andra fall kan en utbudsminskning på 
en relativt sett högre nivå sannolikt förklaras av att vårdinsatsen bara ges på 
något av länets sjukhus. Även en specifik politisk värdering kan vara förklaring i 
några fall. En utförligare beslutsmotivering hade otvivelaktigt varit värdefull.  
 
Osäkra kostnadskalkyler 
De uppskattade kostnadsreduktioner som presenterades i samband med 
förslagen till vårdutbudsminskning och konsekvensbeskrivningarna av desamma 
var av naturliga skäl svåra att beräkna för den enskilda kliniken. Enligt direktiv 
skulle utgångspunkten vara patientvolym och ekonomisk ersättning för 
respektive vårdinsats. Den ekonomiska ersättningen grundade sig på så kallad 
prestationsbaserad ersättning (PBE)17 för Universitetssjukhuset i Linköping och 
DRG-ersättning18 för länets övriga sjukhus.  

                                                 
17 PBE står för PrestationsBaserad Ersättning och är ett system för att beräkna resurstillgången för olika åtgärder. 
Varje åtgärd vid respektive klinik tilldelas en niosiffrig PBE-kod, en kostnad och ett antal. PBE är ett fast 
paketpris som skall täcka samtliga kostnader för en åtgärd (t ex även läkemedelskostnaden). 
18 DRG, som är en förkortning av engelskans Diagnosis Related Groups, är ett system för att klassificera 
vårdtillfällen i sluten vård vid sjukhus och ett sätt att beskriva sjukhusets patientsammansättning. Vid s k DRG-
ersättning får vårdgivaren kostnadsersättning i form av ett DRG-pris (en fast summa) multiplicerad med DRG-
vikt. DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden för en genomsnittspatient i respektive 
DRG. Högre vikt indikerar större kostnader. DRG-priset är ett fast belopp som helt eller delvis skall täcka 
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I regel har emellertid en klinik eller ett centrum kvar sina fasta kostnader i form 
av utrustning, apparatur och personal, även om volymen av en viss vårdinsats i 
någon utsträckning skärs ner. På lång sikt kan naturligtvis kanske en reell 
minskning även av fasta kostnader ske om flera kliniker eller centra reducerar 
användning av en apparat eller kan samutnyttja lokaler, apparater eller personal. 
Det är t ex enklare att beräkna förväntad kostnadsreduktion för läkemedel då 
användningen minskar. 
 
Ett annat problem är att prioriteringsprocessen genomfördes under stor tidspress 
vilket medförde att verksamhetsföreträdarna (eller därutav utsedd medarbetare) i 
många fall inte ansåg sig ha möjlighet att göra några genomtänkta kalkyler, utan 
nöjt sig med att bygga sin skattning på volymer multiplicerat med ekonomisk 
ersättning för dessa.  
 
Inom vissa sjukdomsområden har dessutom - medvetet eller omedvetet - 
volymer av patientgrupper som kliniken i fortsättningen skulle slippa 
kostnadsansvar för (när de exempelvis överfördes till annan vårdnivå eller 
klinik) uppenbarligen överskattats. Detta tyder på att fokus till större del legat på 
att redovisa en viss kostnadsreduktion än hur denna skulle uppnås i praktiken.  
 
I vissa konsekvensbeskrivningar har inte heller hänsyn tagits till om angivet 
sjukdomstillstånd är huvuddiagnos eller bidiagnos till ett annat allvarligt 
sjukdomstillstånd. I det senare fallet krävs kanske därför även i fortsättningen 
vård på specialistklinik även för det lindriga tillståndet och kostnadsreduktionen 
blir därmed oklar. 
 
Kanske är det ändå så att ”vinsterna” med att arbeta med öppna prioriteringar i 
en systematisk prioriteringsprocedur med politiska beslut inte ska förväntas 
bestå av vetenskapligt korrekt upprättade hälsoekonomiska kalkyler. Det finns 
andra vinster med arbetet som är betydelsefulla. Där det saknas god ekonomisk 
evidens kan kvalificerade skattningar, som görs på ett likartat sätt, ändå anses 
vara tillfyllest för att ge läsaren en uppfattning om storleksordningar och 
relationer mellan olika prioriteringsobjekt och sjukdomsområden. 
 

                                                                                                                                                         
kostnaderna för ett genomsnittligt vårdtillfälle i den aktuella gruppen. Läs mer om DRG på t  ex Socialstyrelsens 
hemsida: www.sos.se. 
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7. SLUTSATSER 
 
Vår uppfattning att en öppen prioriteringsprocess som innebär politiska beslut 
beträffande fördelning av resurser till olika sjukdomsgrupper är en mycket 
värdefull men samtidigt svår process bekräftas av våra intervjuer. Ett första 
försök att genomföra detta, som även innefattade kostnadsreduktion, gjordes i 
Landstinget i Östergötland 2003. Det fanns redan från början en medvetenhet 
hos landstingsledning och politiker om att processen skulle kräva successiv 
vidareutveckling och förbättring. Vår aktuella uppföljning visar också att 
värdefulla erfarenheter har vunnits.  
 
Politiska prioriteringsbeslut och förändringar som genomförs i sjukvården 
behöver följas upp och utvärderas. Intervjuade verksamhetsföreträdare uppgav 
att de inte hade någon möjlighet att följa upp effekterna av de beslutade 
utbudsbegränsningarna genom de instrument som står till buds idag. Detta visar 
att de register och databaserade uppföljningsinstrument som i viss mån finns på 
såväl vårdenheter som centralt i landstinget behöver vidareutvecklas för att mer 
effektivt kunna utnyttjas i detta syfte. Ett alternativt angreppssätt är att koppla 
uppföljning till ett beslut, d v s att ställa krav på en separat dataredovisning för 
detta ändamål. 
 
Intervjuerna har gett oss det bestämda intrycket att 2003 års prioriteringsprocess 
bidragit till en ökad insikt och förståelse på chefsnivå för sjukvårdens och 
politikernas villkor. Den har även medfört en ökad öppenhet mellan olika 
vårdenheter, d v s en ökad insyn i andra specialiteters och andra vårdnivåers 
verksamheter. Diskussion rörande vetenskapliga bevis (evidens) för olika 
vårdinsatser och rutiner, respektive etiska reflektioner, torde av dessa skäl ha 
stimulerats.  
 
En genomtänkt entydig information krävs inte bara gentemot allmänhet och 
patienter, utan även till medarbetare i vården för att uppnå intern legitimitet 
(Garpenby 2003 och 2004). I vår studie framkom skilda uppfattningar mellan 
politiker och verksamhetsföreträdare beträffande innebörden av det politiska 
beslutet; var det ett absolut förbud att utföra de beslutade utbudsbegränsningarna 
eller skulle beslutet ses som ett stöd att avstå från dem först om ekonomin var 
begränsad? En genomgång av direktiv och beslut ger oss uppfattningen att detta 
inte var tydligt uttryckt. 
 
Det är också av stor vikt att hela prioriteringsproceduren uppfattas som rättvis 
och legitim, d v s som rimlig, för att därmed kunna accepteras av flertalet 
människor (Daniels och Sabin 2002). Komponenter som har avgörande 
betydelse för om prioriteringsbeslut ska uppfattas som rättvisa och legitima har 
identifierats utifrån Daniels och Sabins tankar (Gibson m fl 2002).  
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Hur den politiska beslutsprocessen vid 2003 års beslut uppfyller dessa villkor 
har presenterats i en tidigare studie (Bäckman m fl 2004). 
 
Östergötlands fortsatta arbete med att etablera en form av prioriteringsprocedur 
som en naturlig, integrerad del av beslutsprocessen kring resursfördelning är 
lovande. En öppen politisk prioriteringsprocess kräver långsiktighet. De 
beslutsunderlag som verksamhetsansvariga chefer har ansvar att tillhandahålla 
inför tjänstemannaberedning och de politiska besluten måste åter och åter igen 
uppdateras, revideras och förbättras.  
 
Samma prioriteringsprocedur och samma beslutsunderlag bör naturligtvis även 
användas när det inte gäller kostnadsreducering utan i stället fördelning av nya 
resurser till verksamheterna. En viss tvekan framkom bland intervjuade chefer 
beträffande landstingsledningens inställning till att i framtiden fortsätta med 
detta arbetssätt vid en situation med politiska beslut om resursfördelning mellan 
olika sjukdomsgrupper. Nästan samtliga intervjuade chefer ställde sig positiva 
till att vidareutveckla prioriteringsproceduren utifrån de erfarenheter som 
hitintills dragits, samt till att politikerna utnyttjar beslutsunderlagen (i form av 
rangordningslistor och konsekvensbeskrivningar) vid beslut om 
resursfördelning.  
 
Landstinget har prövat en något annorlunda väg vid 2005 års beslut; nämligen 
att utgå ifrån politiskt deklarerade prioriterade behovsgrupper samt att utveckla 
dialogen med medborgarna, dels genom enkäter och dels genom direkta 
medborgarmöten. Svagheten med detta vägval är risken att anställda inom 
landstinget och andra intresserade i landet uppfattar det förändrade arbetssättet 
som att landstinget så att säga har ”backat” och därmed övergivit det första 
arbetssättet, vilket verksamhetsföreträdare upplevde som lovande. Vad detta 
förändrade arbetssätt får för implikationer på prioriteringsproceduren och det 
politiska beslutsfattandet framöver återstår att studera.  
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Bilaga 1 
 

Beslut om utbudsbegränsningar inom  
Landstinget i Östergötland år 2003 

 
Här förklaras de sjukdomar/diagnoser och åtgärder som påverkats av beslutet om 
utbudsbegränsningar inom länssjukvården i Östergötland 2003. Sammanställningen 
är en lätt bearbetning av PM ”Sammanställning av utbudsbegränsningar inom 
Landstinget i Östergötland”, 2003, vilket återfinns på landstingets hemsida under 
rubriken ”Enklare om prioriteringar” (www.lio.se).  
 
 
Utbudsminskningar inom Ögonsjukdomar 
 
Behandling av tårvägsinsufficiens  
Tårvägsinsufficiens uppkommer av förändringar i nedre ögonlocket eller i tårkanalen 
som innebär att tårvätskan inte rinner ned i näshålan utan rinner över kinden. 
Utbudsminskningen innebär att dessa patienter bedöms och behandlas i 
primärvården och inte remitteras till ögonspecialist för utredning eller operation. 
 
Diagnos och behandling av torra ögon med måttliga besvär  
Minskad bildning av tårvätska medför torrhets- och skavningskänsla och vid mer 
uttalade besvär inflammation i ögats bindhinnan. Utbudsminskningen innebär att 
torra ögon med lätta till måttliga besvär utreds och behandlas i primärvården. Vid 
lindriga besvär hjälper fuktande ögondroppar som kan köpas receptfritt på apoteket. 
Endast patienter med uttalade besvär ska remitteras till ögonspecialist.  
 
Uppföljning av åldersrelaterad degeneration av gula fläcken  
Detta är ett sjukdomstillstånd i den centrala delen av ögats näthinna där syncellerna 
sakta förstörs. Lässynen försvinner sakta men ledsynen får man däremot behålla. 
Utbudsminskningen innebär att patienten får träffa ögonspecialist två gånger - en 
gång för diagnos av sjukdomen och andra gången för information. Om synen blir så 
dålig att det trots starkare glasögon blir omöjligt att läsa bör en ny bedömning hos 
ögonläkare göras, varefter remiss skickas till syncentralen för utprovning av 
förstorande hjälpmedel.  
 
Operation av ögonlockssjukdom med nedhängande ögonlock. 
Försämring av muskelfunktion eller annan förändring av mjukdelarna i ögonlocket 
som gör att detta hänger för långt ned över ögat. Lätta förändringar påverkar inte 
ögats funktion utan är framför allt av kosmetisk betydelse. Svårare förändringar 
innebär att ögonlocket skymmer synfältet uppåt. Utbudsminskning med neddragning 
till hälften innebär en skärpning av indikationerna för operation så att endast de 
patienter som har betydelsefull inskränkning av synfältet opereras. 
 
Kosmetisk skelning hos vuxen  
Störning av ögats inställning som innebär att patienten ”skelar” (ögat står snett). Det 
finns ingen möjlighet att förbättra synförmågan med en operation. Utredning och 
behandling av skelning hos barn förändras inte. Inte heller sker någon förändring när 
det gäller vuxna med skelning som ger upphov till dubbelseende. 



 

 

Utbudsminskningen innebär att dessa patienter inte remitteras till ögonspecialist för 
utredning eller operation.  
 
Operation av ektropion (uppvridning av nedre delen av ögonlocket) 
Förändring i ögonlocket som innebär att det inte helt sluter an mot ögat i sin nedre 
del. I lindrigare former är detta framför allt ett kosmetiskt problem. Vid uttalade 
förändringar uppstår svårare irritation och ibland svårare inflammation i ögats 
bindhinna. Utbudsminskningen innebär att endast patienter med uttalade 
förändringar opereras. 
 
 
Utbudsminskningar inom Öronsjukdomar 
 
Subvention endast av en hörapparat 
Vid dubbelsidig hörselnedsättning får patienten ett socialt handikapp, vars grad 
hänger samman med hur grav hörselskadan är. Risken kan öka att råka ut för skador 
och olyckor på grund av hörselproblemen. Utprovning och användning av en 
hörapparat för ett öra kan markant förbättra livskvaliteten, även om det andra örat 
också har nedsatt hörsel. Utbudsminskningen innebär att de patienter som utan 
svårare handikapp klarar sig med endast en hörapparat får denna utprovad och 
subventionerad. Hörapparaten på det andra örat utprovas även den av sjukvården 
men patienten får själv betala  hörapparaten om han/hon vill förbättra sin hörsel 
ytterligare. 
 
Operation vid nedsatt rörlighet i hörselbenskedjan i mellanörat 
Lederna mellan de tre hörselbenen i mellanörat (innanför trumhinnan) har vid detta 
tillstånd nedsatt rörelseförmåga för att kunna leda ljudet in mot innerörat. Med ökad 
stelhet får man allt sämre hörsel. Genom en operation i mellanörat kan hörseln 
förbättras. Utbudsminskningen med 50 procent innebär att endast de patienter som 
har störst behov av en hörselförbättrande operation kommer att erbjudas sådan. 
Patienter med lägre grad av nedsatt rörlighet i hörselbenskedjan kommer att erbjudas 
operation endast vid påtaglig hörselförsämring . 
 
Operation vid hål på trumhinnan  
Skador eller infektioner kan leda till att trumhinnan får ett hål som inte läker av sig 
självt. Vid badning och duschning riskerar vatten att komma in i mellanörat och 
orsaka obehag eller infektion. Man får då försöka minska denna risk med fetvadd i 
hörselgången eller att avstå från att doppa huvudet eller spola mot örat. Vid större 
trumhinnehål ökar infektionsrisken och hörselnedsättningen. Genom en operation 
kan trumhinnans täthet återställas. Utbudsminskningen på 50 procent innebär att 
endast de patienter, som har störst behov av en trumhinneoperation kommer att 
erbjudas sådan. Mindre trumhinnehål, som inte ger större besvär eller risk för 
infektion kommer att erbjudas operation endast vid eventuell påtaglig försämring. 
 
Operation av sned nässkiljevägg med nästäppa 
Nässkiljeväggen kan vara snedställd från födseln elle r till exempel efter slag mot 
näsan. Detta behöver inte alltid innebära att man har besvär i form av nästäppa, men 
vid svårare snedhet kan det bli svårt att andas genom näsan.  



 

 

En operation kan då förbättra luftpassagen. Utbudsminskningen med 90 procent 
innebär att endast de patienter, som har allra störst behov av en 
nässkiljeväggsoperation kommer att erbjudas sådan.  
 
Operation för snarkning, som inte medför någon medicinsk risk men eventuellt 
trötthet av lättare typ 
Snarkning kan leda till dålig sömn och i svåra fall syresättningsproblem. Även lätt 
snarkning kan vara störande för omgivningen och leda till att den snarkande själv 
vaknar och känner sig trött av det. Detta ger i och för sig ingen medicinsk risk för 
skada. Utbudsminskningen innebär att endast de patienter som har ett svårare 
lidande på grund av snarkning med trötthet kommer att erbjudas operation.  
 
Operation av tonsillförstoring (halsmandelförstoring) hos barn 
Förstorade halsmandlar kan leda till olika grad av snarkning, trötthet och grötigt tal. 
Vid kraftig förstoring kan detta påverka barnets utveckling. Utbudsminskningen med 
50 procent, innebär att endast de barn som har tydliga besvär av stora halsmandlar 
och där man bedömer att barnets utveckling kan störas, kommer att erbjudas 
operation. 
 
Operation efter tonsillit (bakterieinfektion av halsmandlarna) 
Tonsillit är ett annat ord för halsfluss eller bakterieinfektion i halsmandlarna. Vissa 
har upprepade besvär, som mestadels kräver penicillinbehandling. Tillståndet läker 
oftast snabbt ut utan bestående men. Komplikationer till exempel i form av halsböld 
är ovanliga. Utbudsminskningen innebär att upprepade vanliga halsinfektioner i sig 
inte kommer att vara tillräckligt skäl för att erbjuda operation. Däremot kommer även 
fortsättningsvis bortoperation av mandlarna rekommenderas vid komplikationer. 
 
 
Utbudsminskningar inom Hjärtsjukdomar 
 
Observation på hjärtintensivvårdsavdelning av patient med låg sannolikhet för 
hjärtinfarkt 
Utbudsminskning innebär att patienter med bröstsmärta, där man vid undersökning 
på akutmottagningen bedömer att det är mycket liten sannolikhet att det är en akut 
hjärtinfarkt som är orsak till bröstsmärtan, inte överförs till hjärtintensivvårdavdelning. 
Dessa patienter får i första hand vård och symtomlindring på en vanlig medicinsk 
vårdavdelning. På Universitetssjukhuset i Linköping innebär det vård på akutkliniken 
där man också har möjlighet till kontinuerlig övervakning av hjärtrytm etc. Vid behov 
kan naturligtvis patienten överflyttas till hjärtintensivavdelningen. 

 
Observation på hjärtintensivvårdsavdelning av patient med misstänkt eller 
konstaterad hjärtinfarkt men som också har en annan allvarlig sjukdom eller 
tillstånd med förväntad kort överlevnad 
Utbudsminskning gäller patienter med misstänkt hjärtinfarkt eller konstaterad 
hjärtinfarkt men som också har en annan allvarlig sjukdom, som medför att den 
förväntade överlevnaden är kort. Dessa patienter får i första hand vård på en vanlig 
medicinsk vårdavdelning med symptomlindring. På US innebär det vård på 
akutkliniken där man också har möjlighet till kontinuerlig övervakning av hjärtrytm 
etcetera. Vid behov kan då patienten överflyttas till hjärtintensivavdelningen. 
 



 

 

Screening av släktingar vid Marfans syndrom 
Marfans syndrom är en medfödd åkomma som bland annat innebär en viss 
försvagning av väggen i stora kroppspulsådern (aorta). Det innebär en viss men liten 
risk för att väggen så småningom kan brista helt eller delvis. Operation krävs i dessa 
fall. Den aktuella screeningen gäller erbjudande om undersökning med exempelvis 
ultraljud av stora kroppspulsådern hos friska syskon och barn till en patient som har 
fastställt Marfans syndrom. Utbudsminskningen innebär att de har möjlighet att få 
denna undersökning gjord men måste betala för den själva. Det bör emellertid 
betonas att alla som får symtom eller har tecken som ger misstanke om Marfans 
syndrom även i fortsättningen blir undersökta och behandlade som hittills. 
 
Ny elkonvertering ("el-chock") vid tidigt eller ofta återkommande 
förmaksflimmer trots läkemedelsprofylax 
Detta gäller patienter där man gjort minst ett, oftast flera försök att återföra hjärtat i 
”rätt” rytm med hjälp av elkonvertering (en elektrisk impuls – så kallad elchock). 
Patienterna har också fått läkemedel för att försöka kvarhålla ”rätt” hjärtrytm. Trots 
dessa åtgärder har rytmrubbningen (förmaksflimret) återkommit. Utbudsminskningen 
innebär att man inte gör någon ny elkonvertering. Nya studier tyder på att man vare 
sig förbättrar överlevnad eller livskvalitet hos denna patientgrupp om man fortsätter 
med upprepade behandlingar med så kallad elkonvertering. I stället bör man försöka 
att med läkemedel få hjärtat att gå i en lugnare takt, alltså förhindra hjärtrusningar 
samt skydda mot ”blodproppar”. Detta gäller patientgruppen i stort. I det enskilda 
fallet måste behandlande läkare ta hänsyn till just den patientens situation och kan 
behöva göra avsteg från denna behandlingsprincip.  
 
Stötbehandling med Simdax  
Detta gäller patienter med svår hjärtsvikt som står på kontinuerlig tablettbehandling 
för sin sjukdom. När tabletterna inte har tillräcklig effekt kan läkemedel i dropp 
tillföras som en ”stötdos”. Simdax är ett nytt och mycket dyrt läkemedel, som möjligen 
har något bättre effekt än de som använts för behandling med dropp tidigare. 
Skillnaden är emellertid i de flesta fall inte så stor jämfört med de äldre och billigare 
läkemedlen. Utbudsminskningen innebär att stötdosbehandling med Simdax inte ges. 
 
Myokardscintigrafi vid låg misstanke om kranskärlssjukdom 
Gäller patienter som har symtom i form av bröstsmärta eller andfåddhet men där 
läkaren bedömer att symtomen med stor sannolikhet inte kommer från hjärtat. I 
dessa fall har ett så kallat arbetsprov gjorts då patienten får anstränga sig genom att 
cykla på en testcykel samtidigt som EKG registreras. I de allra flesta fall räcker detta 
för att avfärda misstanken på kranskärlssjukdom. I ett mindre antal fall känner man 
sig fortsatt något osäker och fortsätter utredningen på så sätt att man i samband med 
ett nytt arbetsprov sprutar in en isotop i ett blodkärl på armen och tar ”fotografier” av 
hjärtat. Detta ökar säkerheten ytterligare något jämfört med ett vanligt arbetsprov. I 
fortsättningen föreslås att man avstår från denna isotopundersökning i de fall där 
läkaren har mycket liten misstanke på att det är hjärtat som orsakar patientens 
besvär och där arbetsprovet inte heller talar för detta.  
 
 



 

 

Utbudsminskningar inom kirurgiska Kärlsjukdomar 
 
Operation av åderbråck hos patient utan sår men med lätta symtom eller 
kosmetiska problem 
Detta är patienter som har lätta besvär med viss svullnad och tyngdkänsla i benen 
men inga bensår, samt patienter med enbart missprydande åderbråck. Utbudet 
minskas genom att dessa patienter i fortsättningen inte erbjudes operation utan 
rekommenderas exempelvis stödstrumpa, vilket motverkar besvär och risk för 
bensår. 
 
Operation av åderbråck hos patient utan sår men med uttalade symtom 
Patienten har svullnad, värk och tyngdkänsla men inget bensår. Dessa patienter 
kommer som regel inte att opereras. I det enskilda fallet kan naturligtvis den 
ansvarige läkaren behöva göra avsteg från denna princip beroende på speciella 
omständigheter. Förvärras tillståndet så stor risk för bensår föreligger utföres 
operation. 
 
Utredning av fönstertittarsjuka hos kärlkirurg inom ett år 
Gäller besök på kärlkirurgmottagning efter remiss från distriktsläkare för bedömning 
av besvär på grund av kärlförträngning i benen. I vissa fall har dessa patienter 
tidigare direkt remitterats till kärlkirurg. Utbudsminskningen innebär att patienten i 
fortsättningen får bedömning i primärvården där riskfaktorer för 
åderförkalkningssjukdom (rökning, höga blodfetter etcetera) vid behov åtgärdas samt 
behandling startas i form av gångträning. Patienten behöver då inte ett extra 
mottagningsbesök hos kärlkirurg. Först efter att bedömningen och ev utredning i 
primärvården genomförts remitteras patienten vid behov vidare till kärlkirurg för 
bedömning och ställningstagande till eventuell operativ åtgärd.  
 
Operation av fönstertittarsjuka när konservativ behandling prövats hos patient 
där kärlsituationen gör operation tveksam ur nyttosynpunkt 
Gäller cirkulationsstörning i benen (claudicatio intermittens eller fönstertittarsjuka) 
som inte är gynnsam för operation. På grund av det mera tveksamma resultatet 
erbjudes inte operation i dessa fall. I stället får patienten träna, så att nya 
kärlförbindelser kan utvecklas och besvären eventuellt lindras. I det enskilda fallet 
kan naturligtvis behandlande läkare behöva göra avsteg och trots allt operera. Hjälp 
att minska riskfaktorer för fortsatt sjukdomsutveckling ( ex. rökning, höga blodfetter) 
erbjudes alltid. 
 
Graftscreening (ultraljudsundersökning) efter mer än 12 månader 
Gäller patienter som genomgått en operation på grund av cirkulationsstörning i 
benen där man opererat in en graft (förbindelsekärl) förbi det trånga stället i kärlet. 
Efter operationen följer man upp operationsresultatet med hjälp av ultraljud för att se 
att den nya kärlförbindelsen fungerar. Utbudsminskningen blir att inga kontroller sker 
efter att ett år gått efter operationen, eftersom de då inte har samma betydelse. 
 
Operation av TOS  
I dessa mycket sällsynta fall finns en förträngning mellan första revbenet och 
nyckelbenet som kan orsaka tryck på nerver och kärl. Det kan hos enstaka patienter 
leda till smärttillstånd.  



 

 

Det är mycket svårt att identifiera de patienter som verkligen har nytta av en 
operation i dessa fall, vilket innebär att värdet för de flesta patienter är tveksamt. 
Utbudsminskningen blir att begränsa dessa operationer genom strängare 
indikationer. 
 
Operation av venös occlusion  
Enstaka patienter har problem med återflöde av blod från benen och kan få smärtor 
vid gång och svullnad. Utbudsminskningen innebär att dessa patienter som regel inte 
kommer att opereras. En orsak härtill är att det är svårt att identifiera de patienter 
som verkligen har nytta av ingreppet. Kirurgiska metoder ger inte med säkerhet 
bättre resultat än medicinska. I det enskilda fallet kan naturligtvis den ansvarige 
läkaren behöva göra avsteg från denna princip beroende på speciella 
omständigheter.  
 
 
Utbudsminskningar inom Rörelseorganens sjukdomar 
 
Utredning och vård av kroniska ryggsmärtor och långvarig nackvärk hos äldre 
Detta gäller omhändertagande på ortopedisk klinik. De utredningar som görs och de 
behandlingsförsök som genomförs ger mycket små resultat utöver de som kan 
erbjudas i primärvården. Utbudsminskningen blir att vården av patienter med denna 
diagnos reduceras och en indikationsskärpning för att komma till ortoped införs. 
Dessa patienter behandlas i stället i primärvården med läkemedel och 
rehabiliteringsåtgärder. 
 
Artroskopi vid knäbesvär hos äldre patienter 
Artroskopi (undersökning med "titthålsinstrument") hos äldre med diffusa knäbesvär 
visar oftast förslitningar och det går inte att åtgärda med annat än en större operation 
som för det mesta får vänta ytterligare en tid. Utbudsminskningen innebär att denna 
åtgärd inte utförs hos äldre, såvida inte åtgärdbar orsak är uppenbar.  
 
 
Utbudsminskningar inom Kvinnosjukdomar 
 
Följande utbud tillhandahålls inte av landstinget, e ftersom det inte ingår i hälso- och 
sjukvårdens ansvarsområde:  

• webbisar, det vill säga bilder på nyfödda barn på landstingets webbplats,  
• sterilisering utan medicinska skäl (män och kvinnor),  
• fostervattenprov på icke medicinsk indikation och  
• kejsarsnitt utan medicinsk eller psykologisk indikation. 

 
Övriga åtgärder som tas bort i kvinnosjukvården minskar den medicinska servicen 
men har ingen eller ringa påverkan på den medicinska säkerheten. Dessa åtgärder 
kommer inte heller att utföras i primärvården. 

• Pappagrupper. 
• Vattengymnastik för friska gravida. 
• Rutinmässig ultraljudsundersökning vecka 32. 
• Läkarbesök för omföderskor vid okomplicerad graviditet utan riskfaktorer.  



 

 

• Operation av godartad tumör utan symptom. Godartade tumörer är tumörer 
som inte sprider sig eller riskerar att bli elakartade.  

• Läkarbesök på mödravårdscentral för frisk förstföderska. 
• Samtal med förlösande barnmorska på BB efter normal förlossning. 
• Hembesök vid tidig hemgång efter förlossning kommer inte att ske i 

fortsättningen. Kontroll av mor och barn sker via telefonkontakt och besök 
på sjukhuset. 

 
 
Utbudsminskningar inom Urologiska sjukdomar 
 
Symtomlös bakterieförekomst respektive mikroskopisk blodförekomst i urinen 
Symtomlös bakterieuri (bakterier i urinen). Denna patientgrupp har således inga 
besvär, utan man har funnit bakterier i urinen eller mikroskopisk blodtillblandning i 
urinen på en patient som sökt för annan sjukdom. Utbudsbegränsningen innebär att 
en eventuell fortsatt utredning sker i primärvården.  
 
Symtomlös sten (kalk) i njurbäckenet 
Denna typ av stenar är små och kan normalt passera ut spontant via urinvägarna. 
Tidigare har även njurstenar som inte ger besvär ibland behandlas i förebyggande 
syfte. Utbudsbegränsningen innebär att små njurstenar i fortsättningen inte 
behandlas förrän de ger besvär.  
 
Sterilisering 
Sterilisering av män på urologisk klinik utan medicinska skäl kan inte längre erbjudas 
av sjukvården 
 
Prostatit – utredning och läkemedelsbehandling vid specialistklinik 
Prostatit är inflammation av prostatakörteln. Sjukdomen kan skötas i primärvården 
och kräver åtgärder i det akuta skedet i form av värme, massage, uttömningar och 
läkemedel. Besvären har en tendens att återkomma. Utbudsbegränsningen innebär 
att utredning och behandling i fortsättningen sker i primärvården. 
 
Prostatabesvär (vattenkastningsbesvär) – lindriga till måttliga. Utredning och 
läkemedelsbehandling vid specialistklinik 
Dessa besvär hanteras, i stället för på urologklinik, enbart i primärvården tills de är av 
den svårighetsgrad att de kräver remiss till urolog för operativt åtgärdande.  
 
 
Utbudsminskning inom Barnsjukdomar 
 
De diagnoser som tas upp nedan skall inte längre behandlas på barnklinik eller 
barnläkarmottagningar utan i stället i primärvården. Alla kommer att få den 
erforderliga vården, men den kommer inte att ges av barnläkarspecialist.  

• Lätt övervikt. Ätstörning utan viktminskning.  
• Hudåkommor exempelvis prickar, lindrigt eksem, lindrig acne, insektsbett.  
• Övre luftvägsinfektion, övriga lindriga infektioner, virussjukdomar utan 

komplikationer  
• Otit, (öroninflammation) tonsillit, (infektion i halsmandlarna) 
• Blåskatarr. 



 

 

• Vanlig svimning, utan misstanke om allvarlig medicinsk orsak.  
• Tremånaderskolik. Magont av lindrig typ, uppfödningsproblem hos småbarn.  
• Sömnsvårigheter hos äldre barn.  
• Hudinfektion vid borrelia.  
• Förstoppning.  
• Huvudlöss/skabb.  
• Växtvärk.  
• Spänningshuvudvärk.  
• Primär nattväta. Barn kan fortsätta att kissa på sig på natten efter 2-3 års 

ålder, när de flesta barn blir torra. Efterhand vill inte barnet själv ha nattblöja 
utan vill ha behandling. Barnet får då hjälp med mediciner och 
inlärningsmetoder.  

 
 
Utbudsminskningar inom kirurgiska Mag-tarmsjukdomar 
 
Utredning av kroniska buksmärtor på specialistklinik 
Dessa patienter remitteras ibland för utredning till medicin- och kirurgkliniker. Dessa 
utredningar ger mycket litet utbyte i form av behandlingsalternativ utöver de som 
redan erbjuds i primärvård. Utbudsminskningen blir därför att dessa patienter fortsatt 
sköts i primärvård. 
 
Omvårdnad av multisjuka äldre på specialistklinik (kirurgklinik) 
Äldre multisjuka patienter blir ofta kvarliggande på kirurgisk klinik eftersom plats inte 
kan beredas på annan klinik som är bättre anpassad för denna vård. 
Utbudsminskningen innebär att patienterna inte vårdas på kirurgklinik utan tas om 
hand på medicinklinik eller i närsjukvården.  
 
Operativt åtgärdande av slemhinneprolaps i ändtarmen 
Slemhinneprolaps av ändarm är när en mindre del av ändtarmen faller ut efter 
krystning, men därefter går tillbaka. Här avses de allra lindrigaste fallen, som nästan 
är detsamma som hemorrojder. Utbudsminskning med 75 procent sker genom att 
indikationer för operativt ingrepp skärps.  
 
Operation av övriga anala sjukdomar  
De anala sjukdomar det gäller är hemorrojder och kroniska fissurer (sprickor i 
slemhinnan). Utbudsminskningen medför att konservativ (avvaktande) behandling 
med salva, stolpiller, med mera erbjuds i stället. Operationer reduceras med 80 
procent.  
 
Operation av ärrbråck 
Ärrbråck medför en utbuktning på platsen för ärret efter en tidigare operation. 
Ärrbråck ger i allmänhet måttliga lokala besvär. Utbudsminskningen innebär att 
indikationerna för operation skärps så att en reducering med 65 procent sker. 



 

 

Bilaga 2 
 

Beslut om utbudsbegränsningar inom  
Landstinget i Östergötland år 2004 

 
Här förklaras de sjukdomar/diagnoser och åtgärder som påverkats av beslutet om 
utbudsbegränsningar inom länssjukvården i Östergötland 2004. 
 
 
Utbudsminskningar inom Ögonsjukdomar 
 
Kontaktlinser till patienter med buktande hornhinna, avsaknad av regnbågshinna och 
andra ovanliga tillstånd där synskärpa på bästa ögat med glasögon eller linser är 0,5 
eller bättre får patienten i fortsättningen betala själv. Är synskärpan sämre än 0,5 får 
patienterna linserna utan kostnad såsom tidigare. 
 
 
Utbudsminskningar inom Hudsjukdomar 
 
Hudtumörer som efter undersökning bedömts helt godartade och inte ger patienten 
några besvär, exempelvis lipom (fettknöl), åtgärdas inte i fortsättningen.  
 
 
Utbudsminskningar inom kirurgiska Mag-tarmsjukdomar 
 
Patienter med ljumskbråck eller gallsten, som inte medför några symtom, opereras 
inte i fortsättningen. 
 



 

 

Bilaga 3 
 

Omfattningen av 2003 års besluts genomförande 
uppdelat per sjukdomsområde. 

 
 
Antalet delbeslut 2003 uppdelat per kategori och sjukdomsgrupp. 

 

Ögonsjuk-
domar

Öronsjuk-
domar

Hjärtsjuk-
domar

Kärlsjuk-
domar

Rörelse-
organens 

sjukdomar
Kvinno-
sjukvård

Urologiska 
sjukdomar

Barn-
sjukdomar

Mag-
tarmsjuk-

domar 
(kirurgi) Totalt

Utbudsbegränsning
Genomfört 2 2 2 6 1 11 2 0 0 26
Ej genomfört 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Tveksamt om genomfört 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3

Totalt 2 2 5 7 1 13 3 0 0 33

Indikationsskärpning
Genomfört 2 2 0 1 1 0 0 0 1 7
Ej genomfört 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tveksamt om genomfört 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4

Totalt 2 5 0 1 1 0 0 0 3 12

Överföring
Genomfört 3 0 0 0 1 0 1 17 1 23
Ej genomfört 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tveksamt om genomfört 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Totalt 3 0 1 0 1 0 3 17 2 27

Avgiftshöjning
Genomfört 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
Ej genomfört 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tveksamt om genomfört 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4

Totalt 8 9 6 8 3 13 7 17 5 76
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