
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppna prioriteringar inom omvårdnad 
- ett samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet 

 
Catrine Jacobsson 

 
 
 
 

PrioriteringsCentrum  
2006:5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ISSN 1650-8475 
 

PrioriteringsCentrum • Landstinget i Östergötland • 581 91 Linköping 
Telefon: 013-22 20 00 (vxl) Telefax: 013-22 77 99 

Hemsida: http://e.lio.se/prioriteringscentrum 
E-post: prioriteringscentrum@lio.se 



 

  

 
 



 

  

FÖRORD 
 
PrioriteringsCentrum har i tidigare rapporter analyserat om det går att tillämpa 
den arbetsmodell för vertikala prioriteringar, som bland andra Socialstyrelsen 
använder, inom prevention och rehabilitering. Slutsatsen är att det är möjligt att 
bedöma preventiva insatser för riskfaktorer enligt samma villkor om 
svårighetsgrad, nytta, kostnadseffektivitet och evidens som vid vertikala 
prioriteringar av medicinska behandlingar. Begreppet ”sjukdomstillstånd” i 
modellen byts ut mot ”specifik riskfaktor” som det hälsoproblem mot vilken 
åtgärder ska riktas. Slutsatserna från rehabiliteringsområdet går i samma 
riktning, nämligen att arbetsmodellen är användbar men att man känner sig 
främmande inför vissa termer. Det finns framförallt ett behov av karakterisera de 
olika tillståndens svårighetsgrad på ett annorlunda sätt.  
 
I denna rapport fortsätter vi redovisningen av erfarenheter av vertikala 
prioriteringar inom omvårdnadsinsatser. Huvudintrycket är att arbetsmodellen 
har en relativt stor allmängiltighet. I denna rapport lyfter deltagarna framförallt 
fram behovet av kunskapsstöd, nya former för samarbete mellan olika 
vårdyrkesgrupper och vetenskapliga studier som kan stärka basen för den 
evidensbaserade omvårdnaden.  
 
Jag är ytterligare stärkt i min tro att det är möjligt att använda ett likartat sätt att 
arbeta med vertikala prioriteringar oavsett inom vilket område av hälso- och 
sjukvård man befinner sig. Detta är mycket positivt eftersom prioriteringar 
måste vara gränsöverskridande. Det gäller inte bara samarbete mellan 
sjukvårdshuvudmän, verksamhetsområden utan också mellan olika 
yrkesgrupper. Det är därför glädjande att det för närvarande pågår ett projekt 
med flera av dessa aktörer för att beskriva och om möjligt enas om en 
gemensam arbetsmetod för öppna vertikala prioriteringar. 
 
 
Linköping, april 2006 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare, PrioriteringsCentrum 



 

  

FÖRFATTARENS FÖRORD 
 
Som ett led i ett påbörjat arbete med att skapa medvetenhet och öppenhet för de 
valsituationer och därmed prioriteringar som ständigt görs inom kunskapsfältet 
omvårdnad har denna rapport möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och PrioriteringsCentrum. 
En av utgångspunkterna var att ta tillvara de erfarenheter som gjorts inom ramen 
för ett pilotprojekt där dessa organisationer i samverkan med Svenska 
läkaresällskapet formulerade förslag till betydelsefulla behovsområden gällande 
omvårdnad vid stroke. Ett nästa steg är det som föreliggande rapport avser, 
nämligen att pröva och skapa tillfällen bland omvårdnadspersonal som är 
verksamma inom strokevården att resonera vidare och fördjupa detta 
resonemang.  
 
Arbetsgruppernas engagemang och intresse för prioriteringar har inte gått att ta 
miste på även om svårigheter och komplexitet många gånger har präglat 
deltagarnas resonemang. Deltagarna har också visat stor öppenhet för att 
reflektera över och värdera sitt dagliga arbete vilket förefaller vara en 
förutsättning för ett fortsatt arbete i frågor som rör öppenhet om prioriteringar 
och en bättre och tydligare grund för de ställningstagande som ständigt görs i 
vårdarbetet.  
 
Jag tror och hoppas att detta arbete kan leda till att andra blir intresserade och 
ser betydelsen av att ta initiativ till och arbeta aktivt med frågor som rör 
prioriteringar för att bidra till en prioriteringsmodell som skapar förutsättningar 
för öppna och rättvisa prioriteringar.  
 
Jag vill dessutom tacka Katrin Lindroth, PrioriteringsCentrum för den 
redaktionella bearbetningen.  
 
 
Linköping, mars 2006 
Catrine Jacobsson  
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SAMMANFATTNING 
 
Prioriteringar har alltid gjorts och görs hela tiden på olika nivåer i vården. Alla 
vårdprofessioner påverkar hur vårdens samlade resurser fördelas och hur väl 
man tillgodoser patientens behov. Ett antal intervjustudier har visat att 
grunderna varierar för ställningstagande vad gäller vårdens innehåll samt att 
vårdpersonal i liten utsträckning är delaktiga i diskussioner och dialog i frågor 
som rör prioriteringar på olika nivåer inom hälso- och sjukvård. För att kunna 
fånga vårdtagarens alla behov krävs att allas kompetens tillvaratas. Detta utgör 
viktiga utgångspunkter för detta metodförsök att pröva en nationellt utvecklad 
arbetsmodell för öppna vertikala prioriteringar av omvårdnadsinsatser i samband 
med stroke. Inom detta diagnosområde finns också ett gediget nationellt 
kunskapsstöd för vårdens innehåll både vad gäller medicinska insatser samt 
omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. 
 
Under 2005 har PrioriteringsCentrum i samarbete med Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF) och Vårdförbundet drivit ett samarbetsprojekt som 
syftat till: 

• Att pröva om den arbetsmodell för prioriteringar som tagit form i 
Sverige idag är möjlig att tillämpa inom omvårdnad vid stroke.  

• Att bidra till en utveckling av en arbetsmodell som kan omfatta 
vårdens alla professioner, tillgodose vårdtagarens behov samt gynna 
gränsöverskridande prioriteringsdiskussioner tillsammans med 
administratörer och politiker. 

 
Med utgångspunkt i en arbetsmodell som rekommenderas av Svenska 
Läkaresällskapet, tillämpas i Socialstyrelsens arbete och ett tidigare pilotprojekt 
inom strokeomvårdnad har tre strokeenheter i Sverige (Gällivare sjukhus, 
Södersjukhuset och Norrlands universitetssjukhus) diskuterat och prövat 
rangordning av kombinationen hälsotillstånd/insatser inom omvårdnadens 
ansvarsområde vid stroke. Totalt har 16 personer ingått i de tre arbetsgrupperna 
(sjuksköterskor och undersköterskor) och antalet möten i arbetsgrupperna har 
varierat mellan fem till tio. Varje enhet har sina specifika förutsättningar men 
utgångspunkterna har varit gemensamma.  
 
Övergripande visar försöket att arbetsmodellen med rangordning av 
hälsotillstånd/insats gett god vägledning för konkreta diskussioner om 
prioriteringar. Det visar också att arbete med öppna prioriteringar kan vara ett 
stöd för att tydliggöra och beskriva omvårdnadsinsatser och ett gemensamt 
förhållningssätt inom omvårdnad.  
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Samstämmigt uttrycktes från arbetsgrupperna att det inte är rangordningen av 
omvårdnadsinsatser som är det primära resultatet av projektet utan processen 
med de resonemang och samtal som förts i grupperna om prioritering, 
rangordning och omvårdnad. Deltagarna lyfte också fram betydelsen av att 
känna till andra professioners prioriteringar för att fånga patienternas alla behov. 
Resultatet av arbetsgruppernas diskussion utifrån arbetsmodellen har 
strukturerats i två huvudområden;  
 

uErfarenheter av processen som arbetsgrupperna genomgått lyftes 
som det mest betydelsefulla resultatet och kan sammanfattas i; 
 - utmanande men möjligt 
 - stöd för ställningstaganden  

 
uArbetsmodellen - ett verktyg  för att lyfta fram och diskutera 
vardagliga prioriteringar. Arbetsmodellen tydliggör också insatser 
som görs på oklar grund, bristen på vetenskapligt underlag och att 
prioriteringsarbetet utifrån arbetsmodellen tydligt visar behovet av 
att omvårdnadspersonal har god kunskap om aktuell forskning inom 
strokeområdet  

 
Grunderna i arbetsmodellen och framförallt försöken att rangordna 
kombinationen hälsotillstånd/insats har väckt många frågor: 
- vad gör vi och på vilka grunder? 
- vad innebär hälsa/ohälsa? 
- ur vilken utgångspunkt värderas svårighetsgrad? 
- hur ska effekter i form av patientnytta bedömas 
- vad innebär erfarenhetsbaserad kunskap? 
 
Metodförsöket lyfter tydligt fram ett antal behov och utvecklingsmöjligheter 
som utgör viktiga förutsättningar för en öppen dialog. Detta ger möjlighet till 
större delaktighet för alla vårdprofessioner i frågor som rör prioriteringar inom 
all vård och omsorg - inte bara inom omvårdnadsområdet. Metodförsöket har 
pågått under kort tid och svårigheterna med att tolka arbetsmodellens delar 
tenderade att växa allt eftersom arbetsgrupperna fördjupade sig inom området. 
En fortsatt utveckling av en gemensam svensk modell för öppna vertikala 
prioriteringar kräver tid, utbildningsinsatser, professionella och 
tvärprofessionella metoddiskussioner men framför allt att konkreta exempel på 
systematiska prioriteringsarbeten påbörjas inom olika vårdverksamheter.  
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Organisationerna SSF och Vårdförbundet planerar nu i första hand att fortsätta 
stödja konkreta utvecklingsprojekt som prövar arbetsmodellen tvärprofessionellt 
men också utifrån olika vårdnivåer.  
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1. INLEDNING 
 
Under 2003 initierades ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, 
Vårdförbundet och Svenska Läkaresällskapet gällande prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. Avsikten var bland annat att dra nytta av de erfarenheter som 
gjorts tidigare och Socialstyrelsens arbete med prioriteringsfrågor. Detta 
pilotprojekt resulterade i en rapport i form av ett diskussionsunderlag som 
avgränsades till att rangordna behov av omvårdnad med tillhörande insatser 
(Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 
2004). Pilotprojektet utgick från den arbetsmodell för öppna vertikala 
prioriteringar som rekommenderats av Svenska Läkaresällskapet och som 
överensstämmer väl med den modell Socialstyrelsen använder. Som grund 
ligger den etiska plattformen i Hälso- och sjukvårdslagen. Slutsatsen i 
pilotprojektet var att det finns ett stort behov av att presentera modellen brett 
och diskutera och pröva den bland dem som arbetar praktiskt med omvårdnad, 
bland forskare och lärare men också inom professionella organisationer, bland 
beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård (landsting, privat vård och 
statliga myndigheter), patientorganisationer och i den allmänna debatten. 
Därefter kan arbetsmodellen och dess begrepp och delar modifieras utifrån en 
bredare diskussion. I denna rapport kommer det tidigare publicerade 
pilotprojektet att benämnas pilotstudien.  
 
Föreliggande rapport beskriver ett projekt som genomförts under 2005 i 
samarbete mellan PrioriteringsCentrum, Linköping, Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och tre strokeenheter. Projektet 
bygger vidare på tidigare erfarenheter av öppna prioriteringar av 
omvårdnadsinsatser inom strokeområdet. Parallellt har Föreningen Sveriges 
Arbetsterapeuter (FSA) och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) 
prövat samma arbetsmodell för vertikala prioriteringar också i syfte att stödja en 
utveckling av metoder vid öppna prioriteringar inom olika vårdprofessioner med 
sikte på en utveckling mot gemensamma prioriteringar, oberoende av profession 
och i dialog med politiker och administratörer inom kommun och landsting.  

 
Detta projekt avslutades i och med den tredje nationella 
Prioriteringskonferensen i Göteborg i september 2005.  
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2. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Prioriteringar inom vård och omsorg har alltid gjorts och kommer att krävas 
fortsättningsvis. En av frågorna är i vilken utsträckning detta ska ske öppet och 
därmed på vilka grunder prioriteringsbeslut ska fattas. Alla beslut om hur 
tillgängliga resurser inom vård och omsorg ska fördelas kan vara mer eller 
mindre medvetna och öppna men vi kan aldrig välja att inte prioritera 
(Västerbottens läns landsting 2003). Då förväntningarna och kraven idag är stora 
på att de insatser och de resurser (tid, pengar, utrustning, personal) som nyttjas 
inom hälso- och sjukvården ska användas på ett optimalt och rättvist sätt krävs 
att särskilda förutsättningar skapas för detta. Redan i prioriteringsutredningens 
slutbetänkande 1995 (SOU 1995:5) betonades att prioriteringar döljer sig i allt 
vårdarbete och vårdpersonal påverkar hur resurser nyttjas, liksom att insatser för 
patienter med stora vårdbehov oftare handlar om omvårdnad och rehabilitering 
än om medicinska insatser. Till stor del saknas dock underlag för beslut om 
prioriteringar gällande dessa vårdyrkesgruppers ansvarsområden. I 
slutbetänkandet framhålls också att insatser som riktas mot oro, ångest och 
smärta för att skapa lugn, trygghet och tillit kräver insatser som är oundgängliga 
och handlar om att slå vakt om humanitära värden inom vården.  
 

”Resultatet av deras insatser bidrar i liten utsträckning till de underlag som 
används för planering. Sjukvårdshuvudmännen måste ta ansvar för att utveckla 
metoder som tar tillvara och integrerar också det arbete i 
prioriteringsprocessen som utförs av andra personalgrupper än läkarna” 

Citat ur Prioriteringsutredningens slutbetänkande, SOU 1995:5 
 
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården görs på flera olika nivåer. På den 
övergripande nivån görs val mellan t ex verksamhetsområden, kliniker eller 
sjukdomsgrupper vilket benämns horisontella prioriteringar. Detta är i huvudsak 
ett politiskt ansvar. Vertikala prioriteringar innebär val mellan t ex sjukdomar 
inom en sjukdomsgrupp eller mellan olika behandlingsformer (Liss 2004). De 
vertikala prioriteringarna är i huvudsak ett verksamhetsansvar. Studier har visat 
att resurserna under det senaste decenniet har omfördelats så att mer lagts på 
läkemedel och högteknologisk utrustning och mindre på omvårdnad (Anell och 
Hjortsberg 2001). Det är oklart i vad mån detta varit resultat av medvetna, öppna 
och tydliga prioriteringar.  

 
På samma sätt sker prioriteringar mellan olika vårdinsatser även här men det är 
oklart i vilken utsträckning dessa grundas på ett medvetet och genomtänkt 
underlag. I den politiska/administrativa processen är det främst läkare som finns 
med som företrädare för den kliniska verksamheten.  
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Merparten av de anställda i vården är dock inte läkare och utfallet av dessa 
vårdyrkesgruppers inverkan på vården har i ringa omfattning varit föremål för 
studier (Waldau 2001). Deras arbete beskrivs av prioriteringsdelegationen (SOU 
2001:8) som nästan osynligt i de underlag som används till styrning av hälso- 
och sjukvårdens resurser. Socialstyrelsen menar att prioriteringar i svensk 
sjukvård till största delen är dolda och outtalade. Detta innebär att 
prioriteringsbeslut till stor del genomförs utan medveten reflektion över olika 
handlingsalternativ och dess konsekvenser. Insynen blir då mycket begränsad i 
vad som har varit vägledande i ett prioriteringsbeslut. På de allra flesta håll 
saknas strategier för hur man ska föra diskussioner om och genomföra arbetet 
med prioriteringar som på ett heltäckande sätt återspeglar alla vårdbehov. I 
Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom, astma, stroke, cancer m fl 
sjukdomar är ambitionen att även inkludera prevention, rehabilitering och i viss 
mån omvårdnad. Ett grundantagande i det arbetet liksom i övriga 
prioriteringsprojekt i landet är att alla som söker vård ska erbjudas en 
bedömning. Först därefter kan en prioritering av den enskilde patientens behov 
av insatser göras. Det hindrar inte att öppna prioriteringar i form av 
rangordningslistor av patientgrupper/insatser bör göras som beslutsstöd till 
vårdgivare för prioritering av individer. Sådana kan betraktas som riktlinjer som 
bör gälla i normalfallet. Ett nyligen påbörjat riktlinjearbete inom demens 
innefattar ett brett perspektiv på vårdinsatser.  

 
Likaså i Prioriteringsutredningens slutbetänkande (SOU 1995:5) framhölls att 
prioriteringar döljer sig i allt vårdarbete och att vårdpersonalen har stort 
inflytande över hur resurserna används. I varje möte mellan vårdare och patient 
finns prioriteringar i form av hur mycket tid som ska avsättas och med vilken 
kompetens patienten ska mötas, vilka insatser som ska göras och i vilken 
utsträckning. Företrädare för vården, framförallt läkare, finns också med i den 
politiska/administrativa processen. Det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att ta 
tillvara och integrera det arbete som utförs av alla vårdyrkesgrupper i 
prioriteringsprocessen. Nyligen riktade Riksrevisionen (RIR 2004:9) skarp kritik 
mot regeringen för hur frågan om prioriteringar har skötts av huvudmännen med 
avseende på passivitet i sin styrning och att man inte följt upp de beslut som 
fattades redan 1997.  
 
Ett antal intervjustudier som belyser vårdpersonals inställning till och syn på 
öppna prioriteringar inom specialistsjukvård såväl som primärvård har 
publicerats inom ramen för PrioriteringsCentrums rapportserie (Höglund 2003, 
Lund 2003, Broqvist 2004, Hammarström 2004, Lämås och Jacobsson 2004, 
Lämås, Jacobsson, Lindholm och Engström 2004, Karlsson och Lyrén 2005).  
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I dessa visades på en omfattande okunnighet om den etiska plattformen (särskilt 
innebörden i kostnadseffektivitetsprincipen) och begreppen prioritering 
respektive öppen prioritering. Dessutom framkom bristande kännedom om och 
tillämpning av exempelvis riktlinjer.  
Få respondenter beskrev att de tidigare hade deltagit i eller hade varit 
involverade i något systematiskt prioriteringsarbete. När vårdpersonal beskrev 
vad som låg till grund för patientnära beslut framkom en bild där en mängd olika 
faktorer påverkade dem. Några exempel var egna intressen, kulturen på 
avdelningen, andra professioners prioriteringar och rutiner. Att prioritera 
beskrevs som en utmaning och vårdpersonalen efterfrågade stöd både från 
kollegor och från den politiska nivån. Långsiktighet och systematik framhölls 
som avgörande för att arbetet med prioriteringar utifrån nationella och lokala 
riktlinjer ska få genomslag i praktiken. I studien av Karlsson och Lyrén (2005) 
diskuteras att om man väljer att avstå från att försöka praktisera 
prioriteringsriktlinjerna, så är det också ett sätt att prioritera. Ytterligare resultat 
i den studien tyder på att patientnära prioriteringar inte vilar på evidensbaserad 
kunskap utan till stor del grundas på personlig erfarenhet hos vårdpersonalen. 
Därmed framkommer en bild av att ställningstaganden görs på alltför vaga och 
oklara grunder. Frågan blir då också om och hur väl hälso- och sjukvården 
tillgodoser behoven hos dem med störst behov. I Västerbottens läns landstings 
riktlinjer för prioriteringar framhålls evidensbaserad grund och samsyn om 
beslut som en möjlighet att minska den enskilda vårdgivarens utsatthet i mötet 
med patienter och anhöriga.  
 
Det borde således ligga i allas intresse att innehållet i och genomförandet av 
omvårdnad också är det bästa tänkbara både när det gäller resultat och när det 
gäller hur resurser inom detta område används. För att kunna göra prioriteringar 
av omvårdnadsinsatser mer öppna och därmed bidra till en bredare beskrivning 
av vårdbehov och mer rättvisa prioriteringar behövs även här ett väl definierat 
underlag. Först då finns det förutsättningar att värdera och bedöma olika 
omvårdnadsinsatser i termer av hälsotillståndets svårighetsgrad, förväntad 
patientnytta samt uppskattning av kostnadseffektivitet (inklusive värdering av 
vetenskapligt stöd såväl som beprövad erfarenhet).  
 
Den övergripande målsättningen med detta metodprojekt var att bidra till en 
utveckling av en arbetsmodell som kan omfatta vårdens alla professioner, 
tillgodose vårdtagares behov samt gynna gränsöverskridande 
prioriteringsdiskussioner tillsammans med administratörer och politiker.  
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Det specifika syftet var att pröva om den arbetsmodell för prioriteringar som 
rekommenderats av Sveriges Läkaresällskap och i huvudsak använts av 
Socialstyrelsen kan tillämpas inom omvårdnad vid stroke.  
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3. STYRNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH 
PRIORITERINGSPRINCIPERNA 
 
 
3.1 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården i Sverige  
 
Prioriteringsutredningen arbetade under början av 1990-talet och presenterade 
1995 ett slutbetänkande ”Vårdens svåra val” (SOU 1995:5). Bakgrunden var 
bland annat att det fanns tecken på svårigheter att i framtiden fördela resurser 
inom vården. Prioriteringsutredningen sammanfattade sin syn på prioriteringar i 
en ”etisk plattform” bestående av tre generella principer; 
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Den etiska plattformen ska ligga till grund för en 
öppen diskussion om hur prioriteringar ska genomföras. Prioriteringsbeslutet 
gäller både sjukvårdhuvudmännen, kommunerna, landstingen och privata 
vårdgivare. Utredningen betonade också betydelsen av att prioriteringsprocessen 
förstås och kan accepteras av alla berörda och att alla i vården har ansvar för 
prioriteringsuppdraget. Riksdagen beslutade 1996 (1996/97:60) om riktlinjer för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården vilket riksdagen sedan den 1 juli 1997 står 
bakom. Riksdagen kompletterade utredningen med en allmän prioriteringsregel i 
2 § Hälso- och sjukvårdslagen som fastlägger målet för hälso- och sjukvården 
vilket uttrycks som att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
skall ha företräde till vården. Lagen ger också alla medborgare rätten till en 
första bedömning, varefter den enskildes behov av hälso- och sjukvård kan 
bedömas om det inte är uppenbart obehövligt.  
 

”En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har största behovet  av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården”  

Citat ur Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) §2 
 

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag och lämnar därför stort utrymme för 
sjukvårdshuvudmännen och för vårdpersonal att tolka intentionerna i lagen. 
Förtydliganden och exempel på sådana finns bland annat redovisade i 
Socialstyrelsens arbete med riktlinjer gällande olika sjukdomsgrupper, 
slutrapporten från Svenska Läkarsällskapets prioriteringskommitté, 
pilotprojektet från SSF och Vårdförbundet, olika arbetsmodeller för vertikala 
prioriteringar från olika landsting och andra lokala/regionala utvecklingsprojekt.  
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Enligt riksdagsbeslutet skall prioriteringar inom vården baseras på den etiska 
plattformen:  

• Människovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har lika värde och 
samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 
samhället. 

• Behovs- och solidaritetsprincipen, enligt vilken resurserna bör satsas på 
områden (verksamheter, individer) där behoven är störst.  

• Kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt, mätt i hälso- och livskvalitet bör eftersträvas vid val 
mellan olika verksamheter eller åtgärder.  

 
Målet är att prioriteringsprinciperna ska få genomslag i vårdens alla 
verksamheter och härigenom får alla ett ansvar för prioriteringar (SOU 2001:8). 
Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och 
solidaritetsprincipen som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen (svåra 
sjukdomar går före lindrigare även om vården av de svårare tillstånden skulle 
kosta väsentligt mycket mer). Enligt människovärdesprincipen har alla 
människor samma rätt att få tillgång till sjukvårdens insatser, oavsett ålder, kön 
och social ställning. Detta utesluter inte att fokus i vården kan skifta, till 
exempel att man i hög ålder lägger större vikt vid livskvalitetshöjande än vid 
livsförlängande insatser. Kring behovs/solidaritetsprincipen – den som har 
största behovet ska få del av de största insatserna - finns det stor uppslutning i 
det svenska samhället. Solidariteten står för värnandet av de grupper som har 
sämre möjligheter än andra att göra sin röst hörd och utnyttja sina rättigheter. 
För bedömningar enligt kostnadseffektivitetsprincipen (som redan innan fanns 
inskriven i HSL 28 §: ledningen av hälso- och sjukvård ska var organiserad så 
att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet, behövs ett gediget underlag vilket både är tidskrävande och 
kräver särskild kompetens (Lindholm i SOU 1995:5). Den blir därför svår att 
tillämpa inom de områden av hälso- och sjukvården där det vetenskapliga 
underlaget är magert (Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och 
Svenska Läkaresällskapet 2004). De etiska principerna kan framstå som 
självklara men att framhålla just dessa tre som vägledande i prioriteringsbeslut 
visar att andra grunder för prioriteringar anses mindre lämpliga.  
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3.2 Några begreppsdefinitioner 
 
Vad menas då med prioriteringar och öppna prioriteringar? Av direktiven till 
prioriteringsutredningen framgår att de etiska principerna skall ge vägledning 
och ligga till grund för öppna diskussioner om prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. Det framgår också att behovet av öppna och medvetna prioriteringar 
ökar samt att kravet att öppet redovisa grunderna för prioriteringar gör det 
möjligt att kritiskt granska dem (SOU 1995:5).  
 
Begreppet prioritering förekommer till vardags i ett antal innebörder och det 
finns därför behov av att klargöra vad vi menar när vi använder väsentliga 
begrepp inom detta område. Att prioritera innefattar ”att ge företräde åt”, vilket 
innefattar att ett val görs som baseras på en rangordning. Att prioritera innebär 
att rangordna eller välja ut. Därmed blir rangordning centralt i prioritering då 
det förutsätter att något senareläggs eller inte åtgärdas alls. Den definition som 
Liss (2004) presenterar utgör idag den mest vedertagna innebörden i begreppet 
och utgör en spridd och accepterad tolkning av vad som avses med öppna 
prioriteringar: 

 
En öppen prioritering innebär att prioriteringsbesluten, grunderna och 
resonemanget är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem  

     Liss (2004) 
 
Grundtanken med öppna prioriteringar är att rangordning av vård ska kunna bli 
föremål för diskussioner inom såväl hälso- och sjukvården som bland 
intresserade medborgare. Öppenheten skall också kunna främja dialog mellan 
olika aktörer beträffande övergripande fördelning av resurser inom hälso- och 
sjukvården. Daniels och Sabin (2000) menar bland annat att vi bör kunna få 
acceptans för ett beslut när det fattats på ett sätt som av flertalet uppfattas som 
legitimt och rättvist. Ett av flera villkor för att åstadkomma detta är just 
öppenhet i processen (Garpenby 2004).  
 
Ransonering är ett annat begrepp som hör nära ihop med prioritering. Enligt Liss 
(2004) utgör kärnan i ransoneringsbegreppet en begränsning av behovets 
tillfredställelse. Begränsningen kan dock ske på olika sätt och därmed kan man 
tala om olika typer av ransonering såsom målransonering (ex optimal 
hälsa/livskvalitet uppnås ej); bortval (vissa besvär/sjukdomar blir ej åtgärdade); 
tidsransonering (ex ökade väntetider); utspädning (ex glesare återbesök, lägre 
kompetens hos personal) eller indikationsförändring (ökad försämring innan 
behovet åtgärdas). Begränsning av vårdutbud kan vara en form av ransonering 
men all minskning av vårdutbud utgör inte ransonering utan kan exempelvis 
handla om att anpassa vårdutbudet efter ett förändrat hälsopanorama hos 
befolkningen.  
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4. UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD 
 
 
4.1 Omvårdnad och prioriteringar inom omvårdnad 
 
4.1.1 Omvårdnad och omvårdnadsinsatser 
Vad är omvårdnad? Det finns ingen allmän definition av begreppet omvårdnad. 
Socialstyrelsen skriver (SOSFS, 1993): ”Det finns ännu inte någon allmänt 
vedertagen definition av begreppet ”omvårdnad”, däremot kan 
omvårdnadsarbetets syfte, innehåll, metoder m m beskrivas. Syftet med 
omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 
bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska 
lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad som verksamhet 
inom hälso- och sjukvård avser således hjälp för kortare eller längre tid till 
personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera 
och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad 
omfattar också insatser i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja 
smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på 
sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. Vidare skriver 
Socialstyrelsen (SOSFS 1993) att det är ”fysisk, psykisk, social och andlig hälsa 
som är i fokus i omvårdnaden”. Omvårdnadsinsatser spänner på så sätt över ett 
brett fält, allt från högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser.  
 
Omvårdnad är huvudämnet inom utbildningen till sjuksköterska. Ämnet har 
både en teoretisk och en praktisk dimension och berör fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella aspekter (Lämås, Jacobsson, Engström 2004) och grundas på en 
humanistisk människosyn som innebär att alla människor behandlas likvärdigt 
oberoende av ålder, kön, klass, etnicitet. Det centrala i omvårdnaden är mötet, 
vilket är beroende av den värdegrund och den kunskap som vårdaren har men 
även hur omvårdnaden är organiserad och den miljö där omvårdnad ges 
(Norberg m fl 1992). Omvårdnad förutsätter både ett professionellt perspektiv, 
som innebär att känna igen och benämna tecken på sjukdom och ohälsa, samt ett 
personligt perspektiv (Hörnsten 2004). Personligt perspektiv 
(livsvärldsperspektiv) innebär att förstå innebörden av att vara människa vid 
sjukdom och ohälsa. Detta har stor betydelse för hur omvårdnaden genomförs. I 
en studie av Hörnsten (2004) bland personer med diabetes framkom att 
kännedom om och förståelse för detta perspektiv troligen var avgörande för en 
förbättrad metabol balans och tillfredsställelse med behandlingen i samband 
med diabetes.  
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Utvärderingar av omvårdnadsinsatser är viktiga ur flera aspekter.  
Rodney och Varcoe (2001) beskriver en stor del av omvårdnaden som relativt 
osynlig. Det är dessutom ofta först vid brister i omvårdnad som effekter av 
relevant omvårdnad blir synlig. Brister alternativt låg kompetens inom 
omvårdnad kan leda till att medicinska såväl som rehabiliterande insatser inte 
får avsedd effekt. Detta återspeglar att alla vårdinsatser intimt hör samman och 
förutsätter varandra för ett gott resultat och kan ej ses isolerat utifrån 
tillfredsställelse av vårdbehov. Således utgör omvårdnad ett betydelsefullt 
kunskapsområde för patienters tillfrisknade och upplevelse av hälsa. Om det 
förhåller sig så att omvårdnaden både som fenomen och dess effekter till stora 
delar är osynliga, hur kan vi då motivera att resurser ska satsas på omvårdnad? 
Kan vi förutsätta att det finns en vilja att tilldela resurser till något som nästan 
inte syns? Det är knappast troligt. Därför behövs redskap att synliggöra effekter 
och kostnader inom omvårdnad för att kritiskt granska vilka nya och etablerade 
insatser som är motiverade.  
 
4.1.2 Erfarenheter av prioriteringsarbete inom omvårdnad vid stroke 
I pilotprojektet gjordes en prioritering av insatser i olika faser av stroke. Åtta 
betydelsefulla behov/problem hos personer med stroke rangordnades i första 
steget utifrån angelägenhetsgrad. Dessa var ätsvårigheter, nedsatt blås- och 
tarmfunktion, immobilisering, risk för utveckling av trycksår, 
kommunikationssvårigheter, brist på kunskap, risk för smärttillstånd och ökat 
behov av vila och sömn. För dessa gjordes i första fasen en övergripande 
rangordning från 1 till 5 och därefter prioriterades insatser sammanhörande med 
dessa problem i en skala från 1 till 3 (1 basal [livsnödvändig], 2 sekundär [viktig 
men ej livsnödvändig], 3 tertiär [mindre viktig]). Erfarenheterna visade att det 
var möjligt att pröva aspekterna i rangordningslistan men deltagarna valde att 
göra ett tillägg i form av en ny kolumn i rangordningslistan som benämndes 
konsekvens av utebliven insats. Just den aspekten var ett stöd för att börja 
fundera över hur allvarligt/svårt ett tillstånd är.  
 
Pilotprojektet visade tydligt att omvårdnadsinsatserna inom detta område måste 
prioriteras olika i relation till bland annat tillståndets svårighetsgrad, patientens 
livssituation och i vilken fas av sjukdomen patienten befinner sig. Arbetet visade 
ganska klart att det var ändamålsenligt att utgå från ”behov/problem” för att i 
nästa steg koppla insatser till dessa. Man resonerade om att begreppet ”behov” 
kan vara mångtydligt och det måste tydligt skiljas från ”efterfrågan”. Många 
patienter med stort behov kan inte uttrycka detta tydligt och, omvänt, kan andra 
med ringa behov efterfråga vård i stor utsträckning.  
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Några begränsningar och svårigheter som lyftes fram utifrån detta arbete var 
bland annat att projektet var avgränsat till ett område, omvårdnad vid stroke, och 
funderingar lyftes om i vilken grad ”modellen” är överförbar till andra 
områden/fenomen. Det framkom också att det vetenskapliga underlaget för att 
bedöma omvårdnadsinsatsers effekter och resursförbrukning är bräckligt. 
Gruppen diskuterade också om kommunicerbarheten och användbarheten av 
rangordningslistorna om innehållet blir alltför detaljerat och komplext. 
Avslutningsvis framhölls att viktigast för att omvårdnadsprioriteringar skall 
kunna göras öppet är dock att man tydligt kan redogöra för hur bedömningen 
gått till.  
 
 
4.2. Arbetsmodell 
 
Den arbetsmodell som rekommenderas av Svenska Läkaresällskapet och 
används av Socialstyrelsen och som tagit form i samarbete med 
PrioriteringsCentrum innefattar både värderingsgrund (etiska plattformen) och 
faktagrund (fakta, evidens och klinisk erfarenhet). Detta innebär att öppna 
prioriteringar baseras på de etiska principerna; människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Figur 1). 
Dessa finns högst upp i figuren och utgör således utgångspunkten. Här finns 
också nedsatt autonomi som återspeglar vårdens särskilda ansvar att också 
bedöma behov hos dessa patientgrupper. I figuren I presenteras således 
grundprinciperna och begreppen tydliggörs och presenteras inbördes.  
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Figur 1. Aspekter att beakta vid vertikal rangordning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett grundantagande är att alla som söker vård ska erbjudas en bedömning. Först 
därefter kan en prioritering av den enskilde patientens behov göras. Det hindrar 
inte att öppna prioriteringar i form av rangordningslistor av 
patientgrupper/insatser kan användas som beslutsstöd till vårdgivare för 
prioritering av individer. Sådana rangordningslistor är att betrakta som riktlinjer 
som bör gälla i normalfallet. Således bör man betrakta en arbetsmodell som 
vägledning för prioriteringar på policynivå, d v s gruppnivå.  
 
Den aktuella arbetsmodellen för vertikala prioriteringar har hittills använts för 
rangordning inom stora sjukdomsgrupper/olika medicinska diagnosgrupper. Det 
som har rangordnats har benämnts prioriteringsobjekt. I den framtagna 
arbetsmodellen utgörs prioriteringsobjektet av olika kombinationer av 
hälsotillstånd och åtgärd, t ex bröstcancer med åtgärden operation. 
Beskrivningen innefattar såväl tillståndets svårighetsgrad som förväntad nytta 
av en åtgärd och kostnadseffektivitet.  

FAKTA, VETENSKAPLIG EVIDENS OCH KLINISK ERFARENHET  
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Nyttan av en åtgärd ingår också som en del av kostnadseffektiviteten (se nästa 
sida). Tidigare prioriteringsarbeten har ofta presenterats som en 
rangordningslista som utgör professionernas underlag (vertikala prioriteringar) 
för ställningstagande om mera övergripande/horisontella prioriteringar. Samma 
grundantaganden har prövats genom konkretisering och rangordning av 
hälsotillstånd/insats av omvårdnad inom ramen för föreliggande metodförsök 
(Figur 2).  
 
Figur 2. Rangordningslistans olika aspekter som ligger till grund för sammanvägning 
och prioritering av olika hälsotillstånd/insats  
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Vid värdering av hälsotillståndets svårighetsgrad för en grupp patienter finns en 
mängd aspekter att ta hänsyn till. Svenska Läkaresällskapet rekommenderar att i 
tillståndets svårighetsgrad ska ingå aktuellt hälsotillstånd (Figur 1), d v s hur 
personen faktisk upplever sin hälsa i termer av funktionsförmåga och livskvalitet 
samt i termer av risk för förtidig död och/eller permanent skada. En 
sammanvägning av aktuellt tillstånd och framtida risker måste därmed göras. 
Eller som det uttrycktes i pilotprojektet som ”konsekvenser av utebliven insats”. 
Svårighetsgraden skall så långt som möjligt bestämmas utifrån fakta, 
vetenskapliga undersökningar och klinisk erfarenhet. På motsvarande sätt ska 
förväntad nytta/effekt av insats bedömas efter på vilket sätt en insats påverkar 
hälsotillståndet eller kompenserar en brist. Dessutom ska risken med insatsen i 
sig bestämmas och vägas in i bedömningen. Vid denna bedömning utgår vi från 
den genomsnittliga förväntade nyttan av insatsen för en definierad grupp.  
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Ofta har några personer stor nytta av en insats medan andra har mindre nytta och 
ytterligare några kan få hälsoförluster på grund av biverkningar och 
komplikationer av insatsen. Den förväntade nyttan ska helst värderas utifrån 
vetenskapliga fakta och klinisk erfarenhet. Även om utbudet av hälsoekonomiska 
studier är mycket begränsat inom vård och omsorg bör kostnadseffektivitet 
beaktas på något sätt. När sådana uppgifter saknas görs en bedömning av 
resursåtgång i form av tidsinsatser i förhållande till förväntad nytta.  
 
Det är svårt att finna ett invändningsfritt sätt att matematiskt/kvantitativt beräkna 
prioriteringsnivån. Därför förordas en sammanvägning och rangordning som i 
viss omfattning är kvalitativ. Bedömningen och värderingen av samtliga aspekter 
anges i tio nivåer. Siffran 1 anger kombinationer med högst prioritet och siffran 
10 kombinationer med lägst prioritet. I föreliggande metodförsök har tio nivåer 
såväl som en snävare rangordning tillämpats (nivåer 1-3).  
 
 
4.3 Avgränsningar 
 
Pilotprojektet rekommenderade att den påbörjade utveckling inom området 
omvårdnad, stroke och prioriteringar skulle fortsätta. Ett steg skulle vara att 
pröva resonemanget, rangordningen och arbetsmodellen i praktiken. Det fanns 
också möjlighet att knyta personer som hade deltagit i pilotprojektet till 
föreliggande metodprojekt vilket innebar att erfarenheterna kunde tillvaratas.  
 
Därför valdes i detta projekt Omvårdnad inom  strokevård till studieområde av 
följande skäl; 

• Sjukdomen ger en mängd konsekvenser inom ett flertal 
aspekter av dagligt liv och kvarstående besvär återfinns inom 
alla vårdnivåer.  

• Det finns nationella riktlinjer som ofta är konkretiserade i 
lokala/regionala vårdprogram att utgå från 

• Det finns viss evidens rörande effekter finns för 
omvårdnadsinsatser från vetenskapliga studier  

• Det är viktigt att dra nytta av tidigare erfarenhet av arbetet 
med arbetsmodellen  
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4.4 Arbetsgrupperna och genomförande 
 
4.4.1 Arbetsgrupperna 
Alla deltagare i arbetsgrupperna deltog inom ramen för sin tjänst. Resultatet 
bygger således till stor del på deltagarnas personliga engagemang i uppgiften. 
En projektgrupp med representanter från organisationerna SSF, Vårdförbundet 
och PrioriteringsCentrum bildades. Projektgruppen bestod av sex personer varav 
två kom från PrioriteringsCentrum. De träffades regelbundet under hösten 2004 
och våren 2005 för att planera och följa arbetet med metodförsöket. Tre 
arbetsgrupper utsågs utifrån intresse och möjlighet att delta under våren 2005. I 
varje sådan arbetsgrupp fick en person ett särskilt ansvar att dokumentera 
processen med minnesanteckningar. Projektledaren från PrioriteringsCentrum 
kunde inte delta vid alla träffar utan deltog inledningsvis och organiserade två 
gemensamma träffar för arbetsgrupperna från de tre enheterna under arbetets 
gång. För en presentation av projektgruppen och de tre arbetsgrupperna se 
Bilaga 1.  
 
Rekryteringen av medverkande gick till på så sätt att personer vid strokeenheter 
som visat intresse för utvecklingsfrågor kontaktades. I de fall det fanns intresse 
att medverka var förankringen hos avdelningschef och verksamhetsledning 
viktiga förutsättningar. Vid urvalet av medverkande strokeenheter eftersträvades 
en geografisk spridning i landet.  
 
Vilka personer som kom att ingå i respektive arbetsgrupp avgjordes på varje 
enskild enhet. En av de frågor som diskuterades initialt var hur avgränsningen 
av insatserna till omvårdnadsområdet skulle göras. Strokeeenheterna var 
genomgående organiserade i team och detta gjorde att deltagarna initialt 
framhöll att det kan bli svårt att utgå från patienternas behov om man avgränsar 
rangordning av insatser till att enbart gälla omvårdnad. Man kom överens om att 
i ett första steg avgränsa och diskutera insatser som ingår i den egna 
professionens ansvarsområde.  
 
De tre arbetsgrupperna representerade följande verksamheter; 

* Medicinsk rehabilitering och strokeenhet, Gällivare sjukhus (6 
sjuksköterskor), se Bilaga 2.  
* Strokecenter, Norrlands universitetssjukhus, (Umeå) (3 sjuksköterskor, 2 
undersköterskor), se Bilaga 3.  
* Strokeenhet avd 37, Södersjukhuset Stockholm (5 sjuksköterskor), se 
Bilaga 4.  

 
Arbetsgrupperna har träffats mellan fem till tio gånger och de har deltagit i två 
gemensamma samlingar.  
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Vid dessa samlingar har den etiska plattformens innebörd och de lagmässiga 
förutsättningarna för styrning av hälso- och sjukvården nationellt presenterats 
och diskuterats med resurspersoner från PrioriteringsCentrum.  

 
4.4.2 Genomförande 
Varje strokeenhet har sina specifika förutsättningar med avseende på en mängd 
aspekter både vad gäller hur arbetet är organiserat och vilka yrkeskompetenser 
som är representerade. Till exempel skiljer sig förutsättningarna mellan 
Gällivare och Stockholm både med avseende på omfattning och på typ av 
upptagningsområde. Det innebär att antalet patienter och vårdtid på respektive 
enhet varierar och det framkom också skillnader i hur tydligt arbetet var 
organiserat i team (Bilaga 2-4). En förutsättning för att kunna arbeta med öppna 
prioriteringar inom strokeomvårdnad är god kännedom om vad som avses med 
god strokevård. Detta innefattar bl a att ha kunskap om risker och vilka 
konsekvenserna kan bli om insatser inte genomförs.  
 
Arbetet inleddes med att personerna i arbetsgrupperna tog del av det tidigare 
publicerade pilotprojektet och att arbetsmodellen med den etiska plattformen 
och rangordningslistans aspekter presenterades och diskuterades för att skapa så 
lika förutsättningar som möjligt för arbetsgruppernas arbete. Arbetsgrupperna 
utformade därefter till stor del självständigt sitt arbete. Projektledaren 
återkopplade arbetsmodellens delar vid upprepade tillfällen.  
 
Arbetsgrupperna hade stor frihet i första fasen att bestämma vilka 
problemområden/hälsotillstånd och insatser (prioriteringsobjekt) de skulle arbeta 
med. Tanken var att skapa inspiration och motivation så att deltagarnas egen 
erfarenhet och kompetens om vad som är betydelsefullt i strokeomvårdnad 
skulle få styra de första stegen att formulera vad som bör utgöra 
prioriteringsobjekt inom omvårdnad vid stroke. Ambitionen var aldrig att efter 
projektets slut ha en omfattande rangordningslista utan istället ta fram några 
exempel och diskutera vad man grundade prioriteringen på.  
Några frågor växte snart fram som kom att forma diskussionerna i det fortsatta 
arbetet: 
  

• Hur medvetna är vi om våra egna prioriteringar?  
 
• Viket underlag ligger till grund för de prioriteringar vi gör i 

den direkta vårdvardagen?  
 

• Varför väljer vi något före något annat?  
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• Kan vi bidra till att göra dessa prioriteringar tydligare och 
öppna för oss själva och andra?  

 
• Kan vi kartlägga alla problemområden/hälsotillstånd?  

 
Den sista punkten visade sig inte möjlig att genomföra då tiden var mycket 
begränsad. Istället valdes ett antal hälsotillstånd med varierande svårighetsgrad 
och detaljeringsgrad ut som utgångspunkt för diskussion och rangordning.  

 
Metodförsöket avslutades med att deltagarna deltog med presentationer och i 
workshops vid den tredje nationella prioriteringskonferensen, september 2005 i 
Göteborg.  
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5. RESULTAT 
 
Resultatet presenteras inledningsvis med en sammanfattande text som återger 
erfarenheter och resultat inom de två domäner som utgör resultatets fortsatta 
indelning; Erfarenheter av processen och Arbetsmodellen – ett verktyg. 

 
Det var inte möjligt att ta ställning till arbetsmodellens alla delar inom ramen för 
detta metodprojekt - som för arbetsgrupperna omfattat ungefär sex månader. 
Dock har de försök till förståelse och granskning av arbetsmodellen/ 
rangordningslistan med förslag på sammanvägning för prioriteringar av 
hälsotillstånd/insats som gjorts uppfattats som givande och har lett till fortsatta 
funderingar. Således har arbetsmodellen som verktyg och särskilt 
rangordningslistan på denna korta tid gett god vägledning för konkreta 
diskussioner om grunder för prioriteringar. Det visar också att arbete med öppna 
prioriteringar kan vara ett stöd för att tydliggöra och beskriva 
omvårdnadsinsatser och ett gemensamt förhållningssätt inom omvårdnad. 
Samstämmigt uttrycktes från arbetsgrupperna att det inte är själva 
rangordningen som är resultatet utan processen och det resonemang och de 
samtal som förts i grupperna om prioriteringar, rangordning och omvårdnad. 
Deltagarna lyfte också fram betydelsen av att diskussionen om öppna 
prioriteringar måste fortgå inom omvårdnadsprofessionen för att uppnå större 
medvetenhet och samsyn. Detta uttrycktes som en viktig förutsättning för att få 
till stånd en dialog och förståelse också mellan professionerna och därmed bättre 
förutsättningar för att ett faktaunderlag återspeglar patienternas/närståendes alla 
vårdbehov.  
 
En mängd frågor har väckts som lett till en fördjupad diskussion och större 
samsyn än tidigare, exempelvis om vad omvårdnadens ansvarsområde innebär 
inom strokevård på gruppnivå. Andra frågor var: vad gör vi som går att avgränsa 
till omvårdnad vid stroke, varför gör vi det vi gör i en viss ordning och på vilka 
grunder? Vad innehåller och betyder omvårdnad under en akut fas, i senare 
skeende och i en återhämtningsfas? De enheter som har en genomsnittlig vårdtid 
på fem till sju dagar beskrev ett snabbt och effektivt omhändertagande med syfte 
att undvika komplikationer, men också hur viktigt det första bemötandet är för 
att skapa trygghet och säkerhet både för patient och närstående. Den enheten 
som har längre medelvårdtid (19 dagar) lyfte särskilt fram betydelsen av att 
uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa. Man uttryckte det som att 
vårdpersonal genom sitt bemötande och sin kompetens inte bara ska stödja och 
vårda utan även möjliggöra en utveckling för patienten att uppnå så stor 
självständighet som möjligt. En förutsättning för detta är ett öppet och empatiskt 
förhållningssätt med mål att respektera och tillåta människor ha delaktighet i sin 
egen livssituation och se människan bakom patienten.  
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Målet i omvårdnadsprocessen är att stärka patientens livskompetens, förmågan 
att hantera sin livssituation och att stärka patientens jagrelation, d v s den bild en 
person har av sig själv. I detta synsätt ingår som en naturlig del de närstående 
vilket återkommande diskuterades i arbetsgrupperna. När en person i familjen 
insjuknar i en allvarlig sjukdom innebär det alltid förändrade förhållanden och 
ett krisliknande tillstånd för alla. Sjukvårdspersonalens uppgift att tillfredsställa 
det grundläggande behovet av hopp hos människan får inte tappas bort i de 
diskussioner som rör insatser och prioriteringar. De diskussioner som förts om 
prioriteringar i den vardagliga vården har också visat att personalen måste 
acceptera att tiden är begränsad, personalresurserna likaså och att patienter inte 
orkar allt. Deltagarna uttryckte också att de omedvetna valen och därmed 
’dolda’ prioriteringarna ändå föreföll vara ett sämre alternativ än större öppenhet 
för de val som ständigt görs.  
 
 
5.1 Erfarenheter av processen  
 
Efter att arbetsgrupperna avslutat sitt arbete uttryckte deltagarna genomgående 
positiva omdömen även om de inte tyckte att de hunnit så långt som de tänkt sig. 
Det var först när projekttiden var till ända som de tyckte att de började förstå de 
bakomliggande tankarna i arbetsmodellen utifrån de konkreta exempel på 
hälsotillstånd/insats som man utgått ifrån i sina diskussioner om prioritering och 
rangordning. Innehållet i arbetsgruppernas resonemang och diskussioner har 
växlat mellan att vara mycket konkreta till att lyfta frågor av mer etisk och 
värdegrundskaraktär. När projekttiden led mot sitt slut beskrev deltagarna att 
arbetet började bli riktigt svårt men att de tyckte sig ha genomgått en gemensam 
process som de uttryckte som mycket positiv men svår att dela med sig av till 
sina kollegor. I efterhand så var det tydligt att den något skeptiska inställningen i 
början av metodförsöket hade förändrats till en mycket positiv bild av att arbeta 
systematiskt med prioriteringar. Detta avspeglar troligen också med vilket 
förhållningssätt som deltagarna gick in i arbetet även om de var positivt 
skeptiska i början. Det fanns en kritisk hållning men också en öppenhet och en 
vilja att reflektera över och granska sitt arbetssätt.  
 
Det uttrycktes samstämmigt från arbetsgrupperna att det inte är rangordningen i 
sig utan den process som arbetsgrupperna genomgått som varit mest givande 
och givit det viktigaste resultatet. Dock ansågs det bra och nödvändigt att ha en 
arbetsmodell att utgå från för att ha redskap/verktyg att resonera utifrån. Den 
tolkning man kan göra är att före metodförsöket hade deltagarna sällan 
reflekterat över begreppen prioritering och kostnadseffektivitet. Likaså hade de 
begränsad kunskap om deras betydelse.  
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Att försöka beskriva insatser i den patientnära vården också utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv på gruppnivå var till stor del ett nytt sätt att tänka då 
deltagarna var vana att se till enskilda patientens/närståendes behov men ovana 
att beskriva omvårdnad som en mängd insatser som står till buds för att 
tillfredsställa omvårdnadsbehov. Dock bidrog de återkommande samtalen i 
arbetsgrupperna till att både tydliggöra omvårdnadens innehåll och avgränsning 
inom strokevården i allmänhet men också den vårdverksamhet som de själva 
arbetar i. På samma sätt bidrog arbetet i grupperna på ett avgörande sätt till att 
deltagarna blev medvetna om vilken betydelse deras egna val av insatser i 
vården har på vårdens innehåll och därmed hur den uppfattas av 
patient/närstående.  
 
5.1.1 En utmaning - men möjligt att genomföra 
Den enskilda sjuksköterskan tänker i regel inte på att hon/han gör prioriteringar 
vid de ständiga val av vad som måste göras, i vilken ordning och av vem. Det 
framkom att deltagarna fått insikter bland annat om komplexiteten runt öppenhet 
om prioritering av omvårdnad men också att prioritering är en del av den 
enskilda sjuksköterskans vardag. De omedvetna valen och ”dolda” 
prioriteringarna beskrevs vara ett sämre alternativ än genomdiskuterade 
rangordningslistor. Bara att börja fundera på vad som görs inom omvårdnad och 
på vilka grunder framstod som utmanande frågor. Att gå ännu längre och 
försöka vara tydlig gentemot patienter/närstående beskrevs som en ytterligare 
utmaning. Detta förutsätter att man har stöd från ledningen på sin enhet och att 
möjlighet ges att tillsammans med alla i teamet öppet diskuterat sina 
ställningstaganden.  
 

”Prioriteringar handlar om att göra rätt saker – och ibland att låta bli att göra 
saker” 

 
Så här resonerade en arbetsgrupp: att diskutera prioriteringar är också att 
acceptera att tiden är begränsad, personalresurserna likaså, och att patienten inte 
orkar allt. Vi hinner inte göra allt så vad/vilka insatser ska vi göra i första hand? 
De prioriteringar och viktiga val vi gör idag grundar sig på en mängd olika 
faktorer. Några är knutna till den enskilda sjuksköterskans kompetens, förmåga 
till planering och erfarenhet men också faktorer i miljön t ex akuta händelser, 
krav från läkare och annan personal, patienter, närstående, rond- och 
administrativt arbete, organisation och rutiner. Det gör vården sårbar och 
patienter med samma vårdbehov får inte alltid samma resurser. Omvårdnaden 
kan kännas luddig och ogripbar då gemensamma benämningar och 
problemformuleringar ofta saknas. Är patientens behov och problem oklart 
formulerade så blir även mål och åtgärder det.  
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Vid prioritering av omvårdnad tvingas man beskriva patientens behov och 
omvårdnadsinsatser skarpare än vanligt vilket antagligen för utvecklingen ett 
steg framåt mot en mer ändamålsenlig vård.  
 
5.1.2 Stöd för ställningstaganden 
Arbetet med att rangordna hälsotillstånd/insatser ledde till givande diskussioner 
som upplevdes ge bra stöd för de faktiska val som deltagarna i projektet 
dagligen gör. De fick tid att resonera tillsammans om vad prioriteringar betyder i 
allmänhet och för deras egen verksamhet vilket de aldrig tidigare getts möjlighet 
till. Härigenom blev de mer medvetna om faktiska prioriteringar som görs och 
mer kritiska till hur det sker idag. 
 

”Det har blivit tydligare att vissa insatser faktiskt bör prioriteras upp och föras 
fram som viktiga” 
 
”Arbetsmodellen är möjlig, men vi måste arbeta mera med den och förstå den 
på samma sätt” 

 
I en arbetsgrupp beskrevs det som att de gemensamt börjat tänka på ett nytt sätt. 
De tyckte inledningsvis att uppgiften var mycket oklar och de var osäkra på om 
arbetet skulle ge något till den egna verksamheten. Efteråt uttrycktes det dock 
som att arbetet satt igång en massa funderingar. Deltagarna sa att till stor del 
fattar den enskilda sjuksköterska beslut, väljer insats eller planerar vården på 
egna grunder. Att bedöma patientens behov utifrån svårighetsgrad och insats 
utifrån patientnytta, stöd för effekt och kostnadseffektivitet ger en annan och ny 
klarsynthet. De uttryckte det som att valet både kan bli enklare och rättvisare när 
behov och insats tydliggörs på ett mer systematiskt sätt.  
 
En av arbetsgrupperna bekräftade att de som ett led i ett förbättringsarbete på sin 
strokeenhet har börjat arbeta med en idé om att ta fram generella 
omvårdnadsplaner. Den generella omvårdnadsplanen baseras på att 
strokepatienterna delas upp i fyra olika vårdkategorier där patienterna inom 
varje kategori har behov av liknande vårdinsatser d v s syftet för vården är 
densamma men de olika kategorierna bygger på hur svårt tillståndet är. Det 
innebär att man bättre kan rikta vården och fokusera mot samma mål i teamet 
vilket också kan ge en enhetligare ambition.  
 

”Omvårdnaden måste tas på allvar och kan inte få ges godtyckligt. Vi har inte 
råd med felaktiga eller bristande insatser, det kan orsaka patienten obehag och 
förlängd vårdtid” 
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”Vi tänker och beskriver omvårdnaden utifrån nutrition, kommunikation, 
elimination o s v men omvårdnaden innebär insatser utöver det som t o m 
hamnar i skymundan. Det kan handla om bemötande, förhållningssätt, 
kontinuitet, rutiner eller insatser som att ta upp status, göra en riskbedömning. 
Detta är kanske också något som måste plockas fram och prioriteras” 
 
”Förhoppningsvis kan prioriteringar av omvårdnad också leda till framtagande 
av evidens och utveckling av omvårdnad och att aktuell forskning knyts till 
klinisk verksamhet” 

 
Dessa tre citat sammanfattar deltagarnas allmänna uppfattning av öppna 
prioriteringar inom omvårdnad. Alla som deltog anser att det är viktigt att 
resonera tillsammans om det gemensamma uppdraget inom omvårdnad vid 
stroke. Den reflektionen är en mycket bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet 
med prioriteringar. 
 
 
5.2. Arbetsmodellen – ett verktyg 
 
5.2.1 Aspekter i rangordningslistan 
Inledningsvis ägnades mycket av diskussionen åt att bestämma vilka 
hälsotillstånd som skulle bli föremål för rangordning. Det fanns en stor 
osäkerhet om hur en ”patients” hälsotillstånd skulle beskrivas och utifrån vilken 
hälsosyn. Att resonera och tänka på patienter som grupp var som framgått 
tidigare ett delvis nytt sätt att tänka. Det var inte heller invändningsfritt att 
fundera över insatser, d v s specifika omvårdnadsinsatser utifrån behov. En typ 
av ohälsa som inte beskrevs i pilotstudien var nedstämdhet och risk för 
depression. Därför valde en av arbetsgrupperna att fördjupa sig i detta 
behovsområde.  

 
Vid det akuta omhändertagandet efter stroke går en stor del av vården ut på att 
förhindra att patientens tillstånd ska förvärras. Detta innebär noggranna, 
strukturerade och kontinuerliga observationer med övervakning av patientens 
tillstånd där man är mycket vaksam på förändringar. Övervakningen innefattar 
vitala kroppsfunktioner såväl som aspekter kopplat till psykosocialt 
välbefinnande. En annan viktig uppgift i omvårdnaden initialt är att skapa 
trygghet för den som insjuknat och de närstående i den situation där allt i livet 
kan framstå som osäkert och krisartat. Patientens tillstånd och behovet av 
insatser förändras ständigt och i grupperna diskuterades att en brist i 
rangordningslistan är att tidsperspektivet är svårt att visa.  
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Detta resonemang hör ihop med svårigheter att beskriva och värdera tillståndets 
svårighetsgrad eftersom man inte så tydligt funderat över detta tidigare. Ett sätt 
att lösa detta på var att försöka gruppera typpatienter för att värdera olika 
tillstånds svårighetsgrad (ex s 26).  

 
Att tänka utifrån konsekvenser för patienter av att inte göra en insats var lättare 
än att resonera om riskbedömning. Konsekvenserna är inte alltid ökad sjuklighet 
och medicinska komplikationer utan kan också vara försämrad livskvalitet, 
otrygghet, oro, psykiskt lidande, större utsatthet o s v. Ett problem 
vårdpersonalen möter är själva sammanvägningen av olika aspekter. Hur ska  
t ex ökat välbefinnande värderas mot t ex ökad risk för trycksår? Diskussionerna 
om vad som görs och varför har väckt många utmanande frågor. Flera frågor är 
av etisk karaktär och har sin grund i den etiska plattformen. En annan fråga som 
ställdes var med vilken syn på hälsa ska patientens behov mötas och med vilken 
målsättning ska deras behov tillfredsställas? Ska insatserna inriktas så att 
patienten får träning för att återta sitt oberoende ätande eller är vi nöjda med att 
mata den som har behov av hjälp under måltiden? Ska vi sätta PEG (Percutan 
Endoscopisk Gastrostomi) på alla med ätproblem? Vilka konsekvenser får det 
för denna grupp patienters dagliga liv och upplevelse av livskvalitet? Liknande 
resonemang kom ofta upp under diskussionerna vilket lyfter fram just en av 
arbetsmodellens delkomponenter; nämligen vilken grundsyn ligger i modellen 
avseende aktuellt hälsotillstånd? Vilken hälsosyn återspeglas? Detta behöver vi 
fortsätta att diskutera. Hur värderar man effekter av ett gott bemötande och av 
trygghetsskapande insatser som ökad uppsikt över en orolig patient med risk för 
att ramla och skada sig?  

 
Under hela processen diskuterades livligt i arbetsgrupperna hur de inom ramen 
för arbetsmodellen kan inrymma relationsaspekter som exempelvis rör 
bemötande, förhållningssätt och kontinuitet då dessa aspekter anses ha 
avgörande betydelse för genomförandet av omvårdnaden och troligen också för 
hur patienten och närstående uppfattar vården. Det utrycktes som att det finns 
risk för att hur ”insatsen” genomförs får mindre betydelse. Ett sådant exempel är 
just det första bemötandet och den betydelse det kan ha för att skapa tillit och 
trygghet i den fortsatta relationen mellan vårdare, patient och närstående. Om 
trygghet och tillit skapas kan detta vara avgörande för hur mycket tid 
patient/närstående har behov av. Om detta misslyckas innebär det inte sällan att 
de fortsatta insatserna blir mer tidskrävande och svårare att genomföra på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Att pröva rangordning av insatser inom omvårdnad tydliggjorde att vissa 
insatser faktiskt bör prioriteras och lyftas fram som viktiga medan andra insatser 
inte anses lika viktiga för patienten.  
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”Alla ska inte ha allt” 
 

En medvetenhet skapades om betydelsen av att reflektera över vad man grundar 
sina ställningstaganden på. Det har också väckt frågor om hur man arbetar på sin 
egen enhet jämfört med andra. Deltagarna tyckte att de saknade instrument för 
att exempelvis bedöma svårighetsgraden av hälsotillståndet, patientnytta och 
graden av evidens för olika omvårdnadsinsatser och särskilt grunden i 
erfarenhetsbaserad kunskap. Hur blir den tillgänglig och kommunicerbar? Det 
framkom att arbetet med prioriteringar inom det egna kompetensområdet, vad vi 
gör och varför, ger en större möjlighet att se hur exempelvis forskning kan 
knytas till klinisk verksamhet, en större samsyn inom professionen men också 
insyn i andra professioners prioriteringar.  
 

”Att rangordna tydliggör och ger ett stöd till valen. Det har blivit tydligare att 
vissa insatser faktiskt bör prioriteras upp och föras fram som viktiga” 

 
5.2.2 Exempel på rangordning av kombinationen hälsotillstånd och insats 
Alla hälsotillstånd som har diskuterats och prioriterats i rangordningslistan 
presenteras i Tabell 1. De presenterade hälsotillstånden kan alla kategoriseras 
under de åtta problemområden som beskrevs i pilotstudien, förutom 
nedstämdhet och depression. Diskussionsunderlaget omfattade ätsvårigheter, 
nedsatt blås- och tarmfunktion, immobilisering, risk för utveckling av trycksår, 
kommunikationssvårigheter, brist på kunskap, risk för smärttillstånd, ökat behov 
av vila och sömn.  
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Tabell 1. Presentation av de hälsotillstånd hos patienter med stroke som valdes 
och diskuterats oberoende av svårighetsgrad och detaljeringsnivå 
 

Hälsotillstånd 
Torra slemhinnor 
Rodnad/sår i munnen 
Oren mun/obehag/beläggning 
Nedsatt tungmotorik 
Nedsatt känsel 
Rädsla 
Motorisk oro 
Förvirring 
Kris 
Aggressivitet 
Afasi  
Bristande uppmärksamhet/Neglekt 
Brist på kunskap/behov av information 
Nedsatt förmåga att medverka 
Nedstämdhet 
Lätt eller måttlig depression 
Svår depression 
 

 
Den enhet som hade längst medelvårdtid för strokepatienter valde att fördjupa 
sig i tillstånd relaterade till nedstämdhet/depression inom psykisk ohälsa. 
Beskrivningen av olika svårighetsgrader för några utvalda tillstånd presenteras i 
Tabell 2.  
 
Tabell 2. Beskrivning av svårighetsgrad när det gäller området Psykisk ohälsa med 
nedstämdhet – depression 
 
Tillstånd Beskrivning av svårighetsgrad 
 
Nedstämdhet, risk för depression 
 

 
Passiv, drar sig undan, nedsatt 
mottaglighet för information, nedsatt 
motivation 
 

 
Lätt eller måttlig depression 
 

 
Likgiltig, passiv, inga glädjeämnen, 
förändrad aptit, sömnstörningar, 
trötthet, energibrist 
 

 
Svår depression 
 

 
Tappat egenvårdsförmågan, brist på 
livslust, hopplöshet, total apati och 
självmordstankar 
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Efter att tillståndets svårighetsgrad värderats så kopplades insatser till respektive 
kombination och de olika komponenterna i rangordningslistan värderas med 
avseende på patientnytta, stöd för effekt, uppskattad kostnadseffektivitet och 
slutligen en rangordning med graderingen 1-3, där 1 har högst prioritet och 3 
lägst. Deltagarna fann det inte möjligt att i detta läge göra en gradering mellan 1 
och 10. De valde också att inte värdera ”stöd för effekt” då de hade svårt att på 
goda grunder från studier eller erfarenhet värdera effekter. Övriga 
kombinationer har genomgående byggt på kliniska erfarenheter. Utfallet i 
rangordningen visar betydelsen av att också värdera ”stöd för effekt” då 
tabellerna inbördes visar en icke logisk sammanvägning. Dock visar jämförelsen 
mellan hälsotillståndens svårighetsgrad olika rangordning av kombinationerna. 
Sammantaget fick prioriteringen följande utseende utifrån nedstämdhet och svår 
depression, Tabell 3 och 4.  
 
Tabell 3. Rangordning av kombinationen hälsotillstånd/insats vid nedstämdhet 
 

 
Hälsotillstånd 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighetsgrad 

 
Patientnytta/ 
effekt av 
insats 

 
Stöd 
för 
effekt 

 
Uppskattad 
kostnads- 
effektivitet 

 
Rangordning 
1-3 

Nedstämdhet Skötsel 
träning 

Måttligt Måttlig - Stor 3 

-”- Information Måttligt Måttlig - Stor 1 
-”- Observation Måttligt Måttlig - Stor 2 

 
 
Tabell 4. Rangordning av kombinationen tillstånd/insats vid svår depression 
 

 
Hälsotillstånd 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighetsgrad 

 
Patientnytta/ 
effekt av 
insats 

 
Stöd 
för 
effekt 

 
Uppskattad 
kostnads- 
effektivitet 

 
Rangordning 
1-3 

Svår 
depression 

Skötsel 
träning 

Stor Stor - Stor 1 

-”- Information Stor Måttlig - Stor 3 
-”- Observation Stor Stor - Stor 1 

 
De beskrivna insatserna är av ganska övergripande karaktär och på en låg 
detaljeringsgrad. I nästa exempel är detaljeringsgraden högre och detta visar 
spannet i rangordningen mellan de olika arbetsgrupperna (här har de använt en 
gradering mellan 1-10). Vilken detaljeringsnivå som deltagarna prövade sina 
tillstånd/insatser på avgjordes till stor del av resonemanget som utgick från den 
egna verksamheten. Hälsotillstånd/insatser som prioriterats omfattar endast en 
tänkt vårdtid på cirka sex dagar. ”Stöd för effekt” bygger helt på klinisk 
erfarenhet.  
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För att belysa vilka olika kombinationer av hälsotillstånd/insats som 
arbetsgrupperna rangordnat visas i Tabell 5 och Tabell 6 några kombinationer 
inom området Ätsvårigheter.  
 
Tabell 5. Exemplet på hälsotillstånd/insats under problemområdet Ätsvårigheter i 
relation till en nyinsjuknad patientgrupp med stroke som har en vänstersidig svaghet, 
dysfagi och måttligt svårt tillstånd 

 
Tabell 6. Exempel på hälsotillstånd/insats under problemområdet Ätsvårigheter i 
relation till en nyinsjuknad patientgrupp med stroke som har en vänstersidig svaghet, 
dysfagi och stor svårighetsgrad av tillståndet  

 
 
 

 
Hälsotillstånd 
 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighetsgrad 

 
Patientnytta/ 
effekt av 
insats 

 
Stöd 
för 
effekt 

 
Uppskattad 
kostnads- 
effektivitet 

 
Rangordning 
1-10 

Torra 
slemhinnor i 
munnen 
 
-”- 
 
 
-”- 

Inspektera 
 
 
 
Informera 
Munvård 
 
Undervisning 

Måttligt 
 
 
 
Måttligt 
Måttligt 
 
Måttligt 

Stor 
 
 
 
Stor 
Stor 
 
Stor 

Starkt 
 
 
 
Starkt 
Starkt 
 
Starkt 

Stor 
 
 
 
Liten 
Stor 
 
Liten 

1 
 
 
 
2 
1 
 
3 

 
Hälsotillstånd 
 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighetsgrad 

 
Patientnytta/ 
effekt av 
insats 

 
Stöd 
för 
effekt 

 
Uppskattad 
kostnads- 
effektivitet 

 
Rangordning 
1-10 

 
Nedsatt känsel 
i munnen 
 
-”- 
 
-”- 
 
 
-”- 
 
 

 
Sväljtest 
 
 
 
Munvård 
 
Kontinuerlig 
inspektion 
 
Anpassad 
temperatur 
på maten 
 

 
Stor 
 
 
 
Stor 
 
Stor 
 
 
Stor 

 
Stor 
 
 
 
Stor 
 
Stor 
 
 
Stor 

 
Stark 
 
 
 
Stark 
 
Måttlig 
 
 
Stark 

 
Stor 
 
 
 
Måttlig 
 
Måttlig 
 
 
Måttlig 

 
2 
 
 
 
4 
 
6 
 
 
3 
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En av arbetsgrupperna valde att gruppera svårighetsgrad hos strokepatienter i 
fyra huvudkategorier: 
 

1. Svårt sjuka patienter med stora basala omvårdnadsbehov. De kan inte ta 
hand om sig själva, vårdpersonalen tar över patientens intressen. Ingen 
rehabiliteringspotential. När patienter överlever den akuta fasen är 
sjukhem/kommunal vård i regel aktuell. Fokus för vården är att lindra, 
underlätta och stötta anhöriga. 

 
2. Patienter med uttalade symtom men med viss rehabiliteringspotential. 

Trötta, påverkade patienter. Kan medverka lite i egenvård men behöver 
mycket omvårdnad. Mobilisering och viss rehabilitering påbörjas på 
strokeenheten.  

 
3. De med kvarstående skador men med stor rehabiliteringspotential. 

Funktion och symtom bedöms liksom risk för komplikationer. 
Mobilisering och rehabilitering påbörjas. Patienterna aktiveras och 
motiveras till självständighet samt till rehabilitering i slutenvårdsform. 

 
4. Patienter med övergående eller lätta kvarstående symtom. De är 

oberoende i personlig ADL och skrivs ut till hemmet, eventuellt med 
rehabilitering i öppenvården.  

 
Utifrån dessa kategorier valde gruppen att arbeta med kategori 3 och 4 inom 
behovsområdena; kommunikation (afasi) och behov av kunskap (neglekt, 
bristande sjukdomsinsikt/kroppsuppfattning, nedsatt förmåga att medverka och 
behov av information). Då de olika patientkategorierna har olika svårighetsgrad 
av hälsotillståndet så prövade arbetsgruppen att rangordna samma insatser till de 
två grupperna för att pröva om det faktiskt återspeglades en skillnad i vilken 
rangordning som uppkom. Patientkategori 3 jämfördes således med 
patientkategori 4 med samma tillstånd och insatser. Gruppen förutsatte således 
ett mer uttalat behov hos patientkategori 3 och en lindrigare grad av behov hos 
patientkategori 4. Exempel från detta presenteras i Tabell 7 och 8.  
 
Tabell 7 är ett exempel från problemområdet kommunikation och rangordning av 
kombinationen hälsotillstånd/insats med stor svårighetsgrad i betydelsen 
kvarstående skador med stor rehabiliterings potential för uttalad afasi och 
svårigheter att förstå/göra sig förstådd.  
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Stor svårighetsgrad innebär i detta exempel att omvårdnaden fokuseras på att;  
- Rädda hjärnan (optimera cirkulation, andning, vätskebalans, 
blodsocker, temperatur) 

- Undvika komplikationer 
- Informera om sjukdom och riskfaktorer, livsstil 
- Definiera mål och påbörja mobilisering 
- Ta ställning till form för rehabilitering 

 
Hälsotillståndet beskrivs som; -uttalad afasi, -svårt att förstå/göra sig förstådd 
och insatserna; -anpassat bemötande/anpassa information, -kontinuitet i 
vårdsituation och -uppmuntran/stöd.   
 
Tabell 7. Patientkategori 3. Exempel på hälsotillstånd/insats under problemområdet 
Kommunikation med stor svårighetsgrad av hälsotillståndet uttalad afasi 
 

 
Hälso-
tillstånd 
 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighets-
grad 

 
Patient-
nytta/ 
effekt 
av 
insats 

 
Stöd för 
effekt 

 
Resurs-
förbruk 
ning 

 
Uppskattad 
kostnads- 
effektiviet 

 
Rang-
ordning 
1-10 

Uttalad 
afasi, 
Svårt att 
förstå/ 
göra sig 
förstådd 
 

Anpassa 
bemötande/ 
Anpassa 
information 
 

 
Stor 
 

 
Stor 

 
Stark  

 
Måttlig 

 
Stor 

 
1 

 
-”- 

Kontinuitet i 
vårdsituatio
n 

 
Stor 

 
Stor 

 
Måttlig 

 
Liten 

 
Måttlig 

 
3 

 
-”- 

 
Uppmuntran
/stöd 

 
Stor 

 
Stor 

 
Måttlig 

 
Liten 

 
Måttlig 

 
4 
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Tabell 8. Patientkategori 4. Exempel på hälsotillstånd/insats under problemområdet 
Kommunikation med liten svårighetsgrad av hälsotillståndet lindrig afasi 
 

 
Hälso-
tillstånd 
 

 
Insats 

 
Tillståndets 
svårighets-
grad 

 
Patient-
nytta/ 
effekt 
av 
insats 

 
Stöd för 
effekt 

 
Resurs-
förbruk 
ning 

 
Uppskatad 
kostnads- 
effektiviet 

 
Rang-
ordning
1-10 

 
Lindrig 
afasi,  
Förstår/ 
gör sig 
förstådd 
 

 
Extra 
uppmärks
amhet på 
patient/ 
Tät 
uppsikt 
 

 
Liten 
 

 
Liten 

 
Stark 

 
Liten 

 
Liten 

 
8 

 
-”- 

 
Informatio
n/ 
Uppmärk-
samhet till 
närstående 
 

 
Liten 

 
Stor 

 
Måttlig  

 
Måttlig 

 
Måttlig 

 
3 

 
-”- 

 
Hjälp- 
medel, 
block-
penna, 
pekbok 
 

 
Liten 

 
Måttlig 

 
Måttlig  

 
Liten 

 
Måttlig 

 
5 
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6. REFLEKTION OCH MÖJLIG UTVECKLING 
 
Detta metodförsök är ett sätt att bland erfaren omvårdnadspersonal bygga upp 
ny kunskap och uppnå samsyn om vad betydelsefulla begrepp inom området för 
rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvården betyder och avser. Det stora 
engagemang som arbetsgrupperna lagt ner talar för att arbete med prioriteringar 
av omvårdnadsinsatser uppfattats som angeläget och kan komma att utgöra ett 
stöd för omvårdnadspersonal. Förhoppningen är att den process och den dialog 
om prioriteringar vid stroke som nu påbörjats ska förbättra och bidra till att 
framtida prioriteringsarbeten till större del än hittills utgår från de vårdbehov 
som patienter/närstående har.  
 
Till exempel inom omvårdnad vid stroke fokuseras på konsekvenser av sjukdom 
i dagligt liv och insatser som underlättar denna process. Den akuta fasen 
innefattar till stor del observationer och säkerställande av att upprätthålla vitala 
kropps- och livsfunktioner på ett evidensbaserat sätt. I ett senare skede efter 
insjuknandet har forskning inom detta fält till stor del syftat till att få förståelse 
för vad det innebär att insjukna och leva med konsekvenser av stroke i olika 
livssituationer. Studier visar att att drabbas av stroke medför en förändrad roll i 
livet och en mängd förluster (Backe, Larsson och Fridlund 1996, Pilkington 
1999, Nilsson 2000). Dessa förluster innebär bland annat en kamp för att återfå 
en känsla av kroppslig integritet och oberoende. En förändrad kroppsuppfattning 
och integrering av den nya livssituationen har just påbörjats sex månader efter 
ett insjuknande visar Doolittle (1992). I en fenomenologisk studie (Bentz 2003) 
framkommer att personalen uttryckte som målsättning med rehabiliteringen att 
patienten ska återfå förlorade funktioner medan de som genomgått stroke 
uttryckte att målsättningen var att återfå sin sociala position och att anpassa sig 
till ett nytt liv. Detta talar för att vi måste var ytterst vaksamma över hur vi som 
personal resonerar utifrån de effekter och den nytta vi värderar i det underlag 
som formas som grund för ställningstaganden om prioriteringar.  
 
Kirkevold (2002) beskriver utifrån intervjuer att anpassning till livet efter stroke 
kan te sig som en lång process med olika faser. Initialt präglas anpassningen av 
känslor av overklighet och anspänning, då den drabbade måste överlåta mycket 
åt vårdpersonal inom hälso- och sjukvården och de närstående. Nästa korta fas 
karaktäriseras av hård fysisk träning. Den tredje fasen slutligen varar längre och 
innebär till stor del att förstå vad som hänt, vilka konsekvenserna blir för 
familjen och anpassningen till livet hemma/annat boende. Segal (1996) visar att 
låg livskvalitet hos personer med stroke är förutom konsekvenser av 
insjuknandet till stor del avhängigt hur individen tolkar och värderar eventuella 
funktionsnedsättningar. Hopp om nya och meningsfulla framtida aktiviteter och 
strävan kan utgöra ett stöd för patienten och Pilkington (1999) visar att tröstande 
relationer kan ge lättnad och uppmuntran.  
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Vad har då dessa studier för berättigande som underlag för prioriteringar? 
Kunskap om och förståelse för hur livet ter sig i en tidig fas såväl som senare i 
förloppet efter stroke är av stor betydelse när vårdpersonal möter dessa 
personer/närstående och genomför vårdplanering av insatser. I en 
prioriteringsmodell som avser att fastställa behov hos personer som insjuknat i 
stroke måste dimensioner som rör upplevelser ha en naturlig plats och 
kopplingen till dagligt liv med aktivitet och delaktighet är också en väsentlig del 
för att på ett brett sätt återspegla individens vårdbehov. I ett parallellt 
metodprojekt inom arbetsterapi och sjukgymnastik (Broqvist 2006) har samma 
arbetsmodell prövats. I de arbetsgrupperna har ICF:s klassificering 
(Socialstyrelsen 2003) diskuterats och tillägg till den prövade arbetsmodellen för 
att beskriva tillståndets svårighetsgrad har föreslagits. Detta skulle innebära att 
även dimensioner som aktivitet och delaktighet inryms i arbetsmodellen. ICF är 
en klassifikation av mänskliga funktionstillstånd och funktionshinder. Den 
ordnar systematiskt hälso- och hälsorelaterade domäner inom kroppsfunktion 
och kroppsstruktur, aktiviteter och delaktighet samt omgivningsfaktorer. ICF 
försöker uppnå en syntes av olika perspektiv för att erbjuda en sammanhållen 
syn på hälsa utifrån ett biologiskt, ett individuellt och ett sociokulturellt 
perspektiv (Socialstyrelsen 2003).  
 
En nyligen publicerad kunskapssammanställning (SOTA) rörande omvårdnad 
vid stroke (Engström, Nilsson, Willman 2005), liksom Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer (www.sos.se) är en bra bas för det praktiska arbetet med 
prioriteringar inom strokeområdet. En av de aspekter som lyfts fram i SOTA 
dokumentet och andra studier exempelvis, Nyman, Lundström, Lämås, Nyström 
och Malm (2005) för formulering av mål inom strokevård är betydelsen av 
personens/närståendes delaktighet. Detta resonemang tar sin utgångspunkt i att 
den som är drabbad av stroke påverkas resten av livet och därmed påverkas 
förutsättningarna på ett avgörande sätt för hela familjen. För många leder det till 
en livskris som till stor del präglas av skadans lokalisering och utbredning men 
också vem som drabbas. I SOTA dokumentet kan man återfinna alla de 
hälsotillstånd som arbetsgrupperna i denna rapport har resonerat om. I 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård, beslutsstöd för 
prioriteringar (2005) innefattas olika faser i vårdkedjan men de insatser som 
omfattar omvårdnad är endast i ringa omfattning belyst.  
 
De personer som deltagit i metodförsöket uttrycker efter att projektet avslutas att 
prioriteringar är något positivt och viktigt. Den prövade arbetsmodellen för 
vertikal prioritering bedöms vara ett användbart redskap som underlättar 
prioriteringsdiskussioner och kan bidra till mer öppna prioriteringar inom detta 
område.  
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Metodförsöket har lett till att nya utmanande tankar har väckts och blicken har 
höjts från den enskilda patienten till behovsbilder på gruppnivå. Vidare har 
medvetenheten ökat om den etiska värdegrunden för prioriteringar. De som 
deltagit i modellförsöket har troligen bättre förutsättningar att analysera den 
omvårdnad de bedriver och ifrågasätta insatser med liten eller osäker nytta.  
 
Garpenby (2004) diskuterar en process för att skapa intern legitimitet, eller 
förtroende för prioriteringar inom hälso- och sjukvårdens egen organisation, bl a 
bland dem som är verksamma i vården. Forskning har visat att uppslutning kring 
ett beslut som exempelvis avser en ransonering av vård till stor del är avhängig 
den process som föregått beslutet även om beslutet inte gynnar de involverade. 
Detta talar för att de som varit involverade i metodförsöket till viss del har 
påbörjat en sådan process som bör innehålla ett antal komponenter enligt 
Garpenby (2004). Där beskrivs bland annat betydelsen av underlag som fakta 
och kunskap samt institutioner som utgör mötesplatser för att bygga förtroende 
för beslut. Institutioner betyder här att olika aktörer möts (professioner, forskare, 
sjukvårdadministratörer och politiker). Om dessa har svårt att förstå och 
kommunicera med varandra finns risk att processen inte kan fungera på ett 
ändamålsenligt sätt. Garpenby (2004) tror att utan internt förtroende för 
prioriteringsprocessen blir det svårt att få förtroende för prioriteringar bland 
allmänheten.  
 
Vilka konsekvenser får detta resonemang för de erfarenheter och resultat som 
denna rapport visar på? En insikt har vuxit fram i arbetsgrupperna om att man 
ständigt gör val i vardagen och att dessa val inte alltid är genomtänkta. 
Deltagarna hade svårt att lita till den erfarenhetsgrund som utgjorde huvuddelen 
i faktaunderlaget för sammanvägningen för prioriteringar av 
hälsotillstånd/insatser. Frågor som rörde behovet av att vara bättre rustad utifrån 
vetenskapligt stöd och vad evidens innebär blev tydliga och deltagarna såg 
därmed vikten av forskning och dess koppling till vårdens vardag (Willman, 
Stoltz och Bahtsevani 2006). Resultatet visar därmed starka motiv för 
utvecklingsarbete inom fältet. Detta kräver långsiktighet och uthållighet men 
kan endast bli framgångsrikt arbetsledningen har förståelse för processens 
betydelse. Ett systematiskt prioriteringsarbete behöver stöd också av i tidigare 
utvecklade metoder som utgångspunkt för att påbörja en dialog.  
 
Detta kan ge möjlighet till större delaktighet för alla vårdprofessioner i frågor 
som rör prioriteringar inom all vård och omsorg inte bara inom 
omvårdnadsområdet. En fortsatt utveckling av arbetsmodellen kräver tid, 
utbildningsinsatser och professionella och tvärprofessionella metoddiskussioner. 
För den skull bör man inte avhålla sig från att initiera och pröva att öppet 
prioritera inom sin egen vårdverksamhet.  
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En utveckling där många olika verksamheter genomför systematiska vertikala 
prioriteringar kan endast ses som positivt. Organisationerna, SSF och 
Vårdförbundet planerar nu i första hand stödja medlemmar som vill fortsätta 
utvecklingsarbetet med prioriteringar i en strävan att skapa bättre förutsättningar 
för mer öppna och rättvisa prioriteringar.  
 
Slutsatserna för detta projekt är; 
 

• Modellen är tillämpbar inom omvårdnadsområdet. 
 
• Det är angeläget att komma igång med konkreta systematiska 

prioriteringsarbeten som tar sin utgångspunkt i de hittills genomförda 
prioriteringsprojekten. Ett sådant tvärprofessionellt projekt har påbörjats 
inom Geriatriskt centrum i Västerbottens läns landsting. 

 
• Det fordras dessutom kunskapsstöd och utbildningsinsatser på alla nivåer 

inom hälso- och sjukvården för att öka förståelsen för öppenhet om 
prioriteringar. 

 
• Det krävs mötesplatser för dialog mellan såväl som inom 

vårdprofessionerna. 
 
• En nationell prioriteringsmodell som bättre fångar ett helhetsperspektiv på 

vårdbehov för att skapa förtroende och engagemang från alla 
vårdprofessioner efterlyses. 

 
• Det finns ett stort behov av vetenskapliga studier inom omvårdnad, 

framförallt interventionsstudier som utvärderar effekter av 
omvårdnadsinsatser. 

 
• Den erfarenhetsbaserade kunskapen kan genom att arbeta utifrån 

modellen lyftas fram och kritiskt granskas vilket i sin tur kan leda till att 
vårdinsatser får säkrare evidens (alltså stöd både i vetenskap och i 
erfarenhetsbaserad kunskap) 

 
 
 



35 

  

      Bilaga 1 
 
Modellförsökets projektgrupp och de tre arbetsgrupperna 
 
Deltagarna i projektgruppen var 
  Kerstin Belfrage, Vårdförbundet 

  Per Carlsson, PrioriteringsCentrum 
Birgitta Engström, Svensk sjuksköterskeförening, SSF 
Catrine Jacobsson, PrioriteringsCentrum, Projektledare 

  Åsa Johansson, Svensk sjuksköterskeförening, SSF 
  Lisbeth–Löpare Johansson, Vårdförbundet 
 
 
Deltagarna i arbetsgrupperna var 
 
Strokecenter Norrlandsuniversitetssjukhus, NUS, Umeå 
Lilli-Ann Andersson, Strokekoordinator lilliann.andersson@vll.se  
Åsa Olofsson   asa.olofsson@vll.se  
Majlis Waara   majlis.waara@vll.se  
Sara Andersson    sara.andersson@vll.se  
Monica Ulander    monica.ulander@vll.se   
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      Bilaga 2 
 
Fakta om Gällivare sjukhus 
Gällivare sjukhus är ett förstärkt länsdelssjukhus för Malmfälten med ca 110 
vårdplatser och ca 800 anställda. Gällivare sjukhus har flera specialiteter. Här 
finns akutmottagning, intensivvårdsavd, ortoped, kirurg, öron när och hals, 
ögon, intermedicinklinik, barn och kvinnohus med integrerad barnmedicin, 
barnhabilitering, barn och ungdomspsykiatri, gynekologi och förlossningsvård. 
Medicinsk-rehabiliterings klinik, psykiatrisk klinik, laboratoriemedicin och 
radiologi. 
Gällivare, Jokkmokk (11 mil från Gällivare) och Pajala (15 mil från Gällivare) 
är upptagningsområdet med ca 31.900 innevånare.  
 
Fakta om strokeenheten 

• Avdelningen är en rehabiliteringsavdelning med 16 vpl inkl strokeenhet. 
Förutom akuta stroke patienter kommer patienter in på remiss framförallt från 
akut avdelningarna inom kirurg, ortoped och internmedicin. Patienter kommer 
även direkt från hemmet t.ex. amputerade som ska prova ut protes, personer med 
stroke och andra neurologiskt sjuka som behöver intensiv rehabilitering och 
eventuell medicininställning.  

• Avdelningen blev strokeenhet januari 2004, innan dess vårdades personer med 
ett akut insjuknande i stroke vid internmedicinskavdelning och efter 2-7 dagar 
överfördes de till en medicinsk-rehabiliterings avdelning. Idag vårdas personer 
med stroke hela tiden vid medicinsk-rehabiliteringsavdelningen.  

• Avdelningen tar in alla som akut insjuknar i stroke direkt från akuten. Följande 
patienter inlägges inte vid strokeenheten utan vid den 
internmedicinskaavdelningen: patienter med dubbelinsjuknande där patientens 
stroke spelar en underordnad roll, patienter som bedöms ej vara 
rehabiliteringsbara, t ex mycket gamla personer med massiv cerebral lesion där 
terminalt förlopp är att förvänta eller personer med avancerad demens.  

• På strokeenheten arbetar 11 sjuksköterskor och 11 undersköterskor inkluderat 
nattpersonal. Två arbetsterapeuter, 2 sjukgymnaster, 1 logoped, 1 kurator, 1 
överläkare och tillgång till neuropsykolog. All personal förutom läkare, kurator 
och psykolog är uppdelade i 2 team. Vardera team har hand om 8 patienter.  

• Under 2004 tog 141 patienter in med stroke. Medelvårdtiden ca 19 dagar.  
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Bilaga 3  
 
Fakta om Norrlands Universitetssjukhus – NUS 
 

• NUS har 5 000 anställda 
• NUS har 730 vårdplatser 
• Drygt 410 150 besökte NUS 2004 
• Drygt 34 450 vårdtillfällen 2004 

 

Som regionssjukhus ger NUS service till drygt 900 000 människor spridda över 
en yta som utgör halva Sverige. I egenskap av universitetssjukhus bedrivs ett 
nära samarbete med Umeå universitet och forskning har en viktig roll i 
verksamheten. I Umeå bedrivs både grund- och vidareutbildning av läkare och 
övriga personalgrupper som behövs i vården. NUS är tre sjukhus i ett;  

• Länsdelssjukhus för Umeå sjukvårdsområde  
• Länssjukhus för Västerbottens län  
• Regionsjukhus för de fyra nordligaste länen: Jämtland, Västernorrland, 

Västerbotten och Norrbotten.  

 
Fakta om Strokecenter vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå 
 
Strokecenter vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå öppnades september 
1999.  
Vid enheten vårdas alla patienter tillhörande Umeå Sjukvård som insjuknar i 
akut stroke. Därtill utredning av personerr med karotisstenos samt unga 
strokedrabbade inom Norra regionen. Strokecenter har 18 vårdplatser.  
 
PÅ strokecenter vårdas ca 750 patienter/år, vilket innebär ungefär 2 
akutintag/dygn med en medelvårdtid på 8,5 vårddagar.  

• Strokevården är organiserat så att arbetet sker utifrån specifika 
dokumenterade rutiner/riktlinjer som genererar effektiv och säker vård 
under hela vårdtillfället dvs från akuten till utskrivningen. Dessa 
dokumenterade rutiner/riktlinjer utgår från vetenskap och beprövad 
erfarenhet, som kontinuerligt prövas och utvärderas.  

 
• Strokecenter lägger stor vikt vid en god introduktion/inskolning för den 

nyanställde för att skapa trygghet och kunskap. Kontinuerlig 
strokekompetensutbildning har hög prioritet, ambitionen är att de som 
arbetar på Strokecenter har genomgått utbildningen och erhållit 
strokenålen. 
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• Arbetet sker i team, detta är väl dokumenterat som en fördelaktig 

vårdorganisation inom strokevård. Teamet skapar efter var och ens unika 
kunskap den bästa vårdmiljö, det optimala omhändertagandet, god och 
säker medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. På samma sätt 
som läkaren ansvarar för sina patienter har sjuksköterskan, 
undersköterskan, sjukgymnasten arbetsterapeuten, kuratorn ett utökat 
ansvar för enstaka patienter. Patientansvaret gäller för hela vårdtillfället. 
Sjuksköterskan har – i samverkan med patient och närstående – 
vårdplaneringsansvar. Vårdplanering diskuteras mellan personalgrupperna 
vid vårdkonferenser som hålls två gånger per vecka. 

 
• Strokecenters mål är att ge patienter/närstående en strokevård som är av 

hög kvalitet, säker och kostnadseffektiv.  
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Bilaga 4  
 
Fakta om Södersjukhuset- SÖS 
 

• 3700 är anställda på SöS 
• En halv miljon stockholmare har SÖS som sitt akutsjukhus 
• Här finns norra Europas största akutmottagning  
• Drygt 87 000 patienter besökte SÖS akutmottagning under 2003 
• Drygt 45 000 patienter lades in på någon av våra avdelningar under 2003 
• SöS har ca 500 vårdplatser 
• Medelvårdtiden på SÖS är 3,8 dygn 
 
 

Specialisering på de stora folksjukdomarna 
 
SÖS har på många sätt präglats av sin omgivning och befolkningens behov. Det 
stora patientunderlaget har möjliggjort en specialisering på de stora 
folksjukdomarna, som till exempel diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och stroke. På 
SÖS bedrivs också en omfattande klinisk forskning med tonvikt på 
folksjukdomar. SÖS kärnvärden som ska genomströmma verksamheten är 
professionell, prestigelös och lyhörd. 
 
Fakta om avdelning 37  
 

• På avdelningen tjänstgör 33 sjuksköterskor (varav en 
strokesjuksköterska),                         2 överläkare och 3 underläkare. 
Sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator finns på avdelningen 

• Vi har 22 vårdplatser, 20 platser för stroke och TIA samt två platser för 
medicinska sjukdomar 

• Speciella kriterier gäller för vilka strokepatienter som ska läggas in. 
• Varje år vårdas ca 1100 patienter för stroke och 300 för TIA. 
• 50 % av alla strokepatienter vårdas på strokeenheten 
All omvårdnadspersonal är sjuksköterskor vilket gör våra arbetsförhållande 
lite speciella. Tanken är att vi ska arbeta enl. PAS, patientansvarig 
sjuksköterska, men vår arbetstidsmodell har gjort det svårt och vi har 
problem med dålig sjuksköterskekontinuitet. 

 
Avdelning 37 är en akut strokeenhet 
 
Här vårdas personer som insjuknat i stroke samt personer med andra medicinska 
åkommor. De flesta patienterna utreds för misstänkt stroke.  
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Det innebär ett akut omhändertagande med övervakning, utredning, bedömning 
och påbörjad behandling och rehabilitering. Specifikt för strokeenheten är att 
arbetet bedrivs i team med neurolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 
och logoped. Patienterna bedöms ofta av samtliga i teamet med undantag av 
logopeden som enbart bedömer patienter med språkliga svårigheter eller 
sväljningssvårigheter.  
 
Målformuleringar för avdelningen 
Följande målformuleringar har gemensamt tagits fram av personalen: 
 
Patienten ska nå bästa möjliga hälsa 
Detta ska vi uppnå genom att:  

• Se individen i patienten 
• Hjälpa patienten att ta tillvara sina resurser 
• Sträva efter välinformerade patienter och anhöriga 
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