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FÖRORD 
 
Hur ska politiker och sjukvårdpersonal kunna lyfta prioriteringsproblem till en 
öppen diskussion när medborgarna inte ser behovet av detta? Just avsaknaden av 
krismedvetenhet hos allmänheten rörande den offentliga sektorns möjligheter att 
hantera växande behov och förväntningar på välfärden är ett problem som Per 
Rosén lyfter fram i denna rapport. Visserligen finns det en högst levande kritik 
mot landsting och kommuner och en oro bland människor att man inte skall få 
vård när det behövs. Tyvärr hänförs bristerna nästan enbart till ineffektivitet och 
misskötsel. ”Om man bara kommer tillrätta med det så skulle allt ordna sig”. 
Självfallet är det mycket viktigt att aldrig slå sig till ro utan att alltid försöka 
göra vården mer effektiv. Problem uppstår dock när behovet av andra åtgärder 
sopas under mattan.  
 
Det faktum att vi alltid haft och alltid kommer tvingas till någon form av 
ransonering av vård och omsorg gör att någon måste fatta dessa beslut. Detta är 
inte konstigt men så länge som ransoneringsbeslut fattas dolt saknas möjligheter 
att granska på vilka grunder det sker. Vi kan bara avläsa resultatet på en 
övergripande nivå. Då framträder en bild av variationer i medicinsk praxis, 
olikheter i vårdutbudet mellan olika delar av landet, kliniker, vårdcentraler m m.  
 
De allra flesta ransoneringsbeslut fattas av hälso- och sjukvårdens personal. I 
många fall är det en rimlig lösning eftersom de har god kunskap om både 
patienternas behov och nyttan av specifika vårdinsatser. I ökad grad tycks dock 
sjukvårdpersonal känna sig obekväma med att fatta beslut som egentligen inte är 
medicinska ställningstaganden utan snarare politiska. Vilken typ av 
preventivmedel som skall vara subventionerade, med hur mycket och upp till 
vilken ålder är sådana exempel. Man kan också ställa olika behov i relation till 
varandra, som då man jämför subventionering av preventivmedel med 
subventionering av läkemedel vid impotens eller konstgjord befruktning. Detta 
är några exempel på knepiga prioriteringsfrågor. Det faktum att de är 
komplicerade gör att de borde diskuteras mycket mer för att belysas från många 
ståndpunkter. En diskussion om enskilda beslut skulle kunna bidra till bättre 
beslut i termer av rättvisa men också skapa en ökad förståelse rörande vårdens 
villkor på en högre nivå. 
 
Men så länge politikerna saknar tillräcklig legitimitet för att fatta den här typen 
av beslut och tillåtas föra denna typ av diskussioner på ett seriöst sätt har vi en 
blockering. I ljuset av detta är det utomordentligt intressant med det 
utvecklingsarbete som bedrivs i Nordvästra Skåne rörande medborgardialog. I 
rapporten bekräftas bristen på krismedvetenhet men den inger också ett visst 
hopp när det gäller möjligheterna att kunna påverka inställningen till 
prioriteringar i befolkningen.  



 

 

Förhoppningsvis kommer detta arbete att fortsätta i Skåne och stimulera andra 
huvudmän att komma igång med motsvarande försök för att utveckla förmågan 
att föra en systematisk dialog med medborgarna angående prioriteringar. 
 
Författaren svarar själv för innehållet i denna rapport och synpunkterna delas 
inte alltid av PrioriteringsCentrum. 
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Per Carlsson 
Föreståndare PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Mot bakgrund av det växande gapet mellan behov och resurser i hälso- och 
sjukvården har kraven på öppna prioriteringar vuxit sig starkare under senare år. 
Det handlar dels om att minimera variationer i klinisk praxis och fastställa 
gemensamma indikationskriterier och dels om att utforma öppna 
beslutsprocesser som medger demokratisk insyn och offentliga diskussioner. 
Diskussionen kring vad som kännetecknar en rättvis och behovsbaserad 
resursfördelning kan inte föras uteslutande mellan vårdkonsumenter, 
vårdpersonal, politiker och tjänstemän. Förändringar i välfärdssystemet 
engagerar medborgarna och bör utformas i en beslutsprocess som stärker 
allmänhetens tillit till den demokratiska styrmodellen. Sjukvårdspolitikerna är 
framröstade i allmänna val som allmänhetens företrädare och inte primärt som 
patienternas eller vårdpersonalens. 
 
I januari 2002 beslutade en enig politisk nämnd i Nordvästra Skånes 
sjukvårdsdistrikt att genomföra kontinuerliga befolkningsträffar och enkätstudier 
bland distriktets invånare kring prioriteringsfrågorna. Årligen skickas enkäter ut 
till 2 500 invånare (1 procent av befolkningen i distriktet). Fem gånger har de 
aktuella urvalsgrupperna bjudits in till möten med politiker, tjänstemän och 
verksamhetsföreträdare. Med uppföljningsstudien har sammanlagt ca 8 200 
invånare erhållit enkäten, 600 av dem har anmält intresse för att medverka vid 
befolkningsmötena, 200 har fått sig tillsänt information och 200 har medverkat 
vid befolkningsträffarna.  
 
Projektets syfte är 

a) att följa upp vårderfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården; 
b) att långsiktigt bidra till att öka befolkningens kunskaper om resursgapet 

och skapa mer realistiska förväntningar; 
c) att integrera medborgarna i diskussionen kring prioriteringar och  
d) att stärka förtroendet för den demokratiska processen och utveckla det 

politiska företrädarskapet. 
 
Under våren 2004 erhölls ett forskningsanslag från PrioriteringsCentrum för att 
genomföra en uppföljningsstudie av en fördjupad befolkningsdialog i form av 
två befolkningsträffar och fem utskick av informationshäften. Den 
självselekterade studiegruppen innehåller 200 individer. I studiegruppen ingår 
både de som endast fått sig tillsänt informationshäften och de som både besökt 
politikerträffarna och erhållit informationsmaterial. Vid första mättillfället 
jämförs studiegruppen med 2004 års svar och vid andra mättillfället, nio 
månader senare, jämförs studiegruppens svar med en kontrollgrupp bestående av 
800 slumpvis utvalda medborgare över 18 år i distriktets åtta kommuner. 
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Resultaten är anmärkningsvärda eftersom stora attitydförskjutningar kan noteras. 
Svaren från de årliga enkätstudierna talar för att ett visst krismedvetande redan 
finns bland befolkningen och endast 10-15 procent av de svarande tror att 
sjukvårdens resurser räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov. Deltagarna 
i studiegruppen visar ett större intresse för att medverka i prioriteringsprocessen 
och även en större acceptans för olika åtgärder för att komma till rätta med 
resursproblemen. Denna inriktning mot problemlösning visar sig både i en 
positivare inställning till ökad resurstilldelning (skatter och patientavgifter) och 
till efterfrågebegränsningar. I studiegruppen anser t ex endast 43 procent att 
allmänheten alltid bör ha rätt till offentlig sjukvård, oberoende av hur lindriga 
besvären är. I kontrollgruppen instämmer 68 procent. Skillnaderna är 
signifikanta och samma tendens återfinns i nästan samtliga av de frågor som 
berör åtgärder för att minska resursgapet. 
 
Även förtroendet för den demokratiska beslutsprocessen har stärkts i 
studiegruppen, liksom intresset för att engagera sig i prioriteringsdiskussionen. 
Det finns inga större skillnader mellan dem som medverkat vid politikerträffarna 
och dem som endast erhållit informationsmaterialet. Även om inte 
befolkningsträffarna i sig tycks ha påverkat svaren i nämnvärd omfattning, ska 
det inte uteslutas att inbjudningarna haft en positiv effekt. Projektets 
huvudsakliga slutsats är därför att det går att påverka allmänhetens åsikter och 
attityder med relativt begränsade informationsinsatser. En konstruktiv dialog 
förutsätter att båda parter har grundläggande kunskap om den problematik som 
ska behandlas. Därmed skapas också förutsättningar att etablera en gemensam 
problembild, att öka intresset för delaktighet i diskussionen kring 
resursfördelning samt att stärka legitimiteten i den demokratiska 
beslutsprocessen.  
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1. BAKGRUND 
 
1.1 Prioriteringar 
 
Den offentligt finansierade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar 
under kommande år och det växande gapet mellan behov och resurser ställer 
ökade krav på prioriteringar. Denna bedömning kommer till uttryck i en rad 
utredningar (SOU 1995:5, SOU 1996:163, SOU 200:7, SOU 2001:8 m fl), 
forskningsrapporter, revisionsgranskningar och debattinlägg. I det praktiska 
sjukvårdsarbetet sker ständigt prioriteringar på alla vårdnivåer, men dessa 
prioriteringar sker ofta dolt, och emellanåt omedvetet. Det bedrivs därför ett 
omfattande nationellt arbete för att tydliggöra dessa prioriteringar och minimera 
lokala variationer. Målet är att åstadkomma en god tillgänglighet och vård på 
lika villkor. Då sjukvårdsresurserna är begränsade, växer riskerna för att starka 
patientgrupper och specialiteter tillskansar sig resurser på mer vårdbehövandes 
bekostnad. Därför krävs öppna och tydliga riktlinjer kring vad som ska 
prioriteras högt och vad som bör bedömas som mindre viktigt.  
 
Det finns idag en växande insikt om varför öppna prioriteringar i hälso- och 
sjukvården kommer att spela en viktigare roll. I första hand handlar det 
naturligtvis om en ekonomisk bedömning. Dessa bekymmer tycks inte kunna 
lösas enbart genom höjda skatter, rationaliseringar och ökad effektivitet, även 
om också dessa insatser behövs. Därtill är de strukturella kostnadsdrivarna allt 
för starka (Reepalu och Isaksson 2003, SOU 2003:57, SNS 2004, Lindbeck 
2005). Det handlar främst om kommande personalbrist (och därmed ökade 
lönekostnader), demografisk obalans, expansiv medicinteknisk utveckling (ofta 
med en starkt avtagande marginalnytta), ökade förväntningar och en relativt sett 
lägre produktivitetsutveckling i tjänsteintensiva verksamheter (Baumol 1995, 
SNS 2004).  
 
Den medicintekniska utvecklingen innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda 
nya behandlingar och höjd livskvalitet för många människor. Framgångarna har 
delvis blivit till ett bekymmer eftersom möjligheterna att bota och behandla 
sjukdomar har ökat i snabbare takt än resurserna. Samtidigt växer befolkningens 
förväntningar och krav på hälso- och sjukvården (s k lyckoparadoxen). 
Underskotten i hälso- och sjukvårdssektorn fortsätter att växa, och många 
landsting tvingas ta lån för att finansiera driften. Det finns också ett akut 
resursproblem, främst beroende på vikande skatteintäkter, som påskyndar 
utvecklingen. Ett större bekymmer är dock de långsiktiga 
utvecklingstendenserna. Långtidsutredningen konstaterade för fem år sedan att 
"utvecklingen av offentlig konsumtion bör hållas igen under de närmaste åren, 
då de demografiska motiven för ökad konsumtion är svaga" (SOU 2000:7).  
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Denna rekommendation har förklingat ohörd och sjukvårdspolitikerna har 
istället fått större anledning att argumentera inte bara för en rangordning av 
insatser utan även för en begränsning av det offentliga åtagandet 
(Ekonomistyrningsverket 2004).  
 
 
1.2 Öppna prioriteringar 
 
Riksdagens beslutade riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården bygger 
på tre etiska grundprinciper; människovärdesprincipen, behovs- och 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen (Prop. 1996/97:60). 
Riktlinjerna är allmänt hållna och skapar stora tolkningsutrymmen både på 
politisk nivå och ute i sjukvården. I en rapport från Prioriteringsdelegationen 
konstateras att principerna är oklara och att det finns ett behov av att fördjupa 
samtalet kring de tre principerna. Man finner vidare att politiker och vårdgivare 
hyser olika uppfattningar om vilka prioriteringar som bör och kan göras och 
denna inställning tar sig ibland uttryck i en ”nästan total oförståelse” för 
varandras uppgifter och roller, inte minst mellan politiker och läkare (SOU 
2001:8).  
 
Det råder således inte bara oklarhet kring hur riksdagsbeslutet ska tolkas och 
vilka kriterier som ska ligga till grund för prioriteringar, utan det förs även en 
ständig diskussion om vem som bär ansvaret för att nödvändiga prioriteringar 
genomförs. Är t ex en resursfördelning mellan sjukdomsgrupper en politisk eller 
en klinisk angelägenhet? Riksrevisionen har också pekat på motstridiga mål på 
olika nivåer i beslutsfattandet (RiR 2004). Dessa otydligheter har lett till dålig 
styrning och uppföljning och därför reses nu krav på öppna och uttalade 
prioriteringar som kan bli föremål för offentliga diskussioner och demokratisk 
insyn.  
 
Diskussionen kring hur olika vårdbehov och/eller åtgärder ska rangordnas kan 
inte föras uteslutande mellan vårdkonsumenter, vårdpersonal, politiker och 
tjänstemän. Förändringar i den lokala välfärden engagerar medborgarna och det 
bör utformas en beslutsprocess som stärker allmänhetens tillit till 
sjukvårdspolitiken och skapar bättre förutsättningar för acceptans av oönskade, 
men kanske nödvändiga, utbudsbegränsningar (Daniels 2000). Genom den 
öppna dialogen uppstår delaktighet i den politiska processen och den offentliga 
hälso- och sjukvårdens legitimitet stärks. Detta innebär dock inte att något 
formellt inflytande kan erbjudas de medborgare som engagerar sig i dialogen. 
Man får möjlighet att samtala med politikerna och påverka genom styrkan i de 
argument som framförs men politikerna kan inte frånhända sig det ansvar som 
det innebär att företräda hela befolkningen och ibland fatta beslut som 
kortsiktigt går på tvärs mot rådande opinioner.  
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De förtroendevalda kan i dialogen inte erbjuda annat än just samtal och 
lyhördhet. Detta motsäger inte att medborgarna kan utöva ett informellt 
inflytande på den politiska beslutsprocessen.   
 
1.2.1 Rättvisa 
Det råder skillnader i vårdens förutsättningar men framför allt oacceptabla 
variationer mellan vilka behandlingar som erbjuds och hur mycket och på vilka 
villkor detta sker. Ofta råder stora skillnader inom en och samma verksamhet. 
Gemensamma regler bör gälla för alla och det kan anföras rättviseskäl för öppna 
processer och gemensamma indikationskriterier. När bedömningsgrunderna 
varierar mellan olika vårdgivare kan detta leda till godtycke och farhågor kring 
att vården inte bedrivs på lika villkor. I ett ogenomskinligt system försvåras 
möjligheterna att styra resurserna till patienterna med de största behoven.  
Det finns bedömare som hävdar motsatsen också, nämligen att öppna kriterier 
gynnar välutbildade ”paragrafryttare” (Hunter 1993) och att läkaren bäst 
skyddar de svaga patienternas intressen ”in the secret garden of professional 
paternalism” (Rosén 2002). Det växande resursgapet är dock av en sådan 
dimension att denna mikrostrategi knappast löser de stora allokeringsproblemen. 
 
Rättvisa handlar inte endast om gemensamma riktlinjer/vård på lika villkor eller 
att resurserna i första hand ska gå till patienter med de största vårdbehoven. Det 
handlar även om vem som utnyttjar vården och vem som ska betala för den, idag 
såväl som imorgon. Om hälso- och sjukvården inte förmår att under 
högkonjunktur skapa balans i verksamheten, då finns det dålig beredskap för 
magra år i framtiden. Räntor och amorteringar skickas vidare till kommande 
generationer och beredskapen för att möta framtida utmaningar i form av 
pandemier eller medicinska genombrott försämras.  
 

”Vi menar att stat och kommuner är så illa förberedda på framtidens 
välfärdsutmaningar att medborgarnas tillit snart kommer att minska (…). Vi 
menar att det med nuvarande politik finns goda skäl för medborgarna att 
ompröva sin tillit till det offentliga. Den minskade tilltro som kan observeras är 
i själva verket mindre än vad den borde vara med tanke på hur illa förberedda 
stat och kommun är. Förr eller senare märker medborgarna detta. Ju förr 
medborgarna informeras och åtgärder kan vidtas desto bättre."  
 LO-ekonomerna 2004, s 32 

 
1.2.2 Effektivitet 
Det finns också effektivitetsskäl för att introducera öppna, uttalade prioriteringar 
i hälso- och sjukvården. Effektivitet handlar i huvudsak om vad vi vill uppnå 
med vården och hur vi gör det på bästa sätt, alltså måluppfyllelse. Det finns idag 
en växande insikt om att vårdens resurser inte alltid används på det mest 
optimala sättet. Vårdbehov och insatser måste därför prioriteras eller 
rangordnas.  
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Om resurserna ändå inte räcker till allt måste kanske utbudet begränsas. 
Samtidigt vet vi att inte alla medicinska åtgärder är effektiva (Arvidsson och 
Jönsson, 1997). De marginella hälsovinster som ibland uppnås står inte alltid i 
proportion till kostnaden och insatserna är ibland direkt kontraproduktiva. 
Överdriven läkemedelskonsumtion är ur flera aspekter ett hot mot folkhälsan, 
liksom tendensen att medikalisera livsstilsrelaterad ohälsa och undergräva 
människors självläkande krafter: 
 

"Kostnaderna för att försöka utplåna död, smärta och sjukdom är obegränsade, 
och över en viss nivå bidrar varje ytterligare satsad krona bara till att förvärra 
problemen och ytterligare undergräva den mänskliga förmågan att hantera 
verkligheten” (förf övers.) 
 BMJ [editorial] 2002:324, s 860 

 
1.2.3 Legitimitet 
Det kanske starkaste skälet för öppna prioriteringar är att den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården därigenom stärker sin legitimitet. I takt med 
att besparingspaket introduceras ute i landstingen, ökar kraven på att exkludera 
vissa insatser hellre än att tunna ut vårdkvaliteten ytterligare genom dålig 
tillgänglighet och allmänt minskade medicinska ambitioner. Utbudet bör vara 
likartat på respektive vårdnivå och alla patienter ska bedömas och behandlas 
efter samma kriterier. Om vården i ökad utsträckning börjar bedrivas på olika 
villkor minskar allmänhetens tilltro till systemet och den solidariska 
finansieringsmodellen hotar att vittra sönder. Detsamma gäller om bristande 
systemtillit leder till att allt fler tecknar sjukvårdsförsäkringar och upplever att 
de betalar dubbelt för vården. Därför krävs tydlighet kring vad som ingår i det 
offentligt finansierade utbudet. 

 
Legitimitetsaspekten omfattar inte endast förtroendet för det offentliga 
vårdutbudet, utan även tilltron till de förtroendevalda och den sjukvårdspolitiska 
beslutsprocessen i sig. Många attitydundersökningar visar på bristande 
förtroende för både sjukvårdspolitiker och administratörer (se t ex SOM 2003). 
Även bland sjukvårdspersonalen finns en tendens att svartmåla den politisk-
administrativa nivån. Denna nidbild må vara hur oförtjänt som helst, men är icke 
desto mindre ett faktum att förhålla sig till. Behovet av att stärka såväl den 
interna som den externa legitimiteten är stort och de strukturella problemen 
kommer att framtvinga en omprövning av de traditionella rollerna bland 
samtliga parter (Rosén 2003). Det är förmodligen så att en överväldigande 
majoritet av befolkningen vill ha en demokratiskt styrd vård som syftar till att 
erbjuda en god vård på lika villkor. Detta förutsätter i så fall såväl en 
huvudsakligen kollektivt finansierad hälso- och sjukvård som en behovsbaserad 
resursfördelning. 
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1.3 Samtalsdemokrati 
 
Sjukvårdspolitikerna är framröstade i allmänna val som allmänhetens företrädare 
- och inte primärt patienternas, eller personalens. Det innebär att det i första 
hand är medborgarnas intressen som skall tillgodoses. Samtidigt är vi väljare, 
skattebetalare, patienter, anhöriga vid olika tidpunkter. Vi skiftar roller och om 
vi identifierar oss som patienter när vi är sjuka så kanske vi känner oss som 
skattebetalare när vi tillfrisknat. Det kan rent av vara så att vi som skattebetalare 
inte är beredda att betala det vi som patienter skulle önska oss.  
 
Förespråkare av den representativa demokratin menar att de förtroendevalda har 
ett starkt mandat i kraft av sin breda väljarbas. Direktdemokrati i form av 
folkomröstningar skulle därför ha en lägre legitimitet eftersom färre engagerar 
sig, och det dessutom oftast lockar väljare som har direkt egenintresse i 
sakfrågan. Samtalsdemokratin är ett komplement till den representativa 
demokratin och syftar till att fördjupa det politiska engagemanget även mellan 
valen. Att inhämta allmänhetens synpunkter via befolkningsenkäter, att skicka ut 
informationsmaterial och arrangera befolkningsmöten kan vara en del av en 
samtalsdemokratisk, eller deliberativ, strategi.  
 

”I den representativa modellen är man med och väljer vem som ska bestämma. I 
direktdemokratin är man själv med och bestämmer. I den deliberativa modellen 
innebär deltagande ett sätt att vara med och bestämma sig.” 
    Teorell 2003, s 327 

 
Dessa aktiviteter kan utformas på en mängd olika sätt och innehålla skiftande 
teorier, metoder och syften (Hansen 2000, Garpenby 2001, Luskin m fl, 2002, 
Andersen & Hansen 2002, Abelson m fl 2003, Gilljam och Hermansson 2003). 
Vanligen väljer man att arbeta med medborgarjuryer (Lenaghan 1999), 
fokusgrupper (Cookson och Dolan 1999), medborgarpaneler (Bowie et al 1995) 
eller medborgarråd (Garpenby 2001, Broqvist 2003) av varierande slag (Mullen 
och Spurgeon 2000). Den gemensamma utgångspunkten är att medborgarna 
erbjuds insyn och delaktighet. Ibland utlovas reellt inflytande från 
deltagargrupperna och andra gånger är målsättningen att inhämta synpunkter 
eller att sätta vissa problem under starkare belysning.  
 
Tanken är att delaktighet leder till ökad förståelse för andras argument och att 
detta i sin tur leder till såväl kunskapstillväxt som till större acceptans för beslut 
som kanske går emot individens intressen. Den s k osjälviskhetsnormen innebär 
att man i det allmänna samtalet får svårt att föra fram åsikter som tydligt 
återspeglar ett egenintresse – ”Vissa argument tål helt enkelt inte offentlighetens 
ljus” (Rothstein 1995). I det offentliga samtalet förväntas deltagarna istället se 
till det allmännas bästa och uppträda i egenskap av vad som traditionellt åsyftas 
med ”medborgare”.  
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”Genom att delta utvecklar medborgarna fundamentala kvaliteter i samhället. 
Ömsesidigt respekterande medborgare genererar ett stort humant och socialt 
kapital som alla sfärer av samhället har glädje och nytta av. Den som inte får 
motsvarande träning i att skapa t illit genom att vara tolerant mot oliktänkande, 
går miste om skolning och förädling av sina mer primitiva instinkter.” 
    SOU 2000:1, s 33 
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2 DIALOGPROJEKT I NORDVÄSTRA SKÅNE 
 
I januari 2002 beslutade en enig politisk nämnd i Nordvästra Skånes 
sjukvårdsdistrikt att genomföra kontinuerliga befolkningsträffar och enkätstudier 
bland distriktets kommuninvånare kring prioriteringsfrågorna. Våren 2002 
genomfördes den första studien och sedan dess har årligen enkäter skickats ut till 
2 500 medborgare (1 procent av befolkningen i distriktet). Fem gånger har de 
aktuella urvalsgrupperna bjudits in till möten med politiker, tjänstemän och 
verksamhetsföreträdare. Med uppföljningsstudien har sammanlagt ca 8 200 
invånare erhållit enkäten, 600 av dem har anmält intresse för att medverka vid 
befolkningsmötena, 200 har fått sig tillsänt information och 200 har medverkat 
vid befolkningsträffarna.  
 
Projektets syfte är 

a) att följa upp vårderfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården; 
b) att långsiktigt bidra till att öka befolkningens kunskaper om resursgapet 

och skapa mer realistiska förväntningar; 
c) att integrera medborgarna i diskussionen kring prioriteringar och 
d) att stärka förtroendet för den demokratiska processen och utveckla det 

politiska företrädarskapet. 
 
Både tjänstemän, kliniskt verksamma och politiker har engagerats i arbetet. 
Kontinuerliga politikerutbildningar har genomförts under perioden och ett antal 
föredrag har hållits för personal och organisationer. Massmedia har hållits 
informerade. Dessa kontakter har varit positiva och lokal press och radio har 
haft en balanserad beskrivning av projektet och prioriteringstankarna. En 
hypotes har varit att mediabilden påverkat de attitydförändringar som redovisas i 
rapporten. Det är därför en fördel om årliga uppföljningar kan leda till 
massmedial uppmärksamhet och att projektet blir mer känt bland allmänheten. 
Avsikten är att genom information och dialog skapa en gemensam problembild.  
 

”Initiativet att vid en viss tidpunkt konsultera allmänheten – oberoende av form 
– är ett uttryck för en önskan att skapa eller påverka en social process – det är 
inte en ”objektiv” eller ”neutral” handling. En opinionsundersökning eller ett 
möte har ett syfte och användningen av resultatet likaså.” 
    Garpenby 2001, s 8 
 
 

2.1 Årliga enkätstudier  
 
Under perioden 2002-2004 har årligen 2 500 enkäter skickats ut till slumpvis 
utvalda invånare över 18 år i distriktets åtta kommuner. Adresser har erhållits 
från folkbokföringsregistret.  
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Det relativt stora urvalet tjänar tre syften; att skapa vetenskaplig tillförlitlighet i 
resultaten, att tillåta uppdelning i och jämförelser av undergrupper samt slutligen 
att nå ut till allmänheten på så bred bas som möjligt. Enkätinstrumentet består av 
30-talet frågor, uppdelade i tre huvudområden; erfarenheter av hälso- och 
sjukvården, behov och efterfrågan samt prioriteringar. Vissa frågor är 
oförändrade från år till år och bygger på tidigare studier, främst genomförda vid 
IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, under åren 1992-2001 (se t ex 
Björk och Rosén 1994, Rosén och Jansson 2000 och Rosén m fl 2001). Genom 
dessa frågor skapas större möjligheter till längre tidsserier och andra statistiska 
jämförelser. Det aktuella instrumentet har utvecklats i samarbete med Picker 
Institutet och genomförs i deras regi. 
 
Enkätutskicket har skett i enlighet med TDM, Total Design Method (Dillman 
1978). Det innebär att utskicken gjorts enligt detaljerade riktlinjer för design och 
distribution. Påminnelser har skett i form av ett vykort efter cirka två veckor och 
utskick av en ny enkät efter ytterligare en vecka. I många stycken bygger 
resultatredovisningen på jämförelser mellan undergrupper, uppdelade enligt 
ålder, utbildning, distriktstillhörighet, vårderfarenhet eller kön. Vid 
bortfallsanalys visar det sig att svarsgrupperna inrymmer en något större andel 
högskoleutbildade än riksgenomsnittet och att genomsnittsåldern i den första 
studien är något högre än vad som gäller för distriktets befolkning i sin helhet.  
 
Svar på frågor som ställts i tidigare svenska och utländska studier visar stor 
stabilitet och överensstämmelse med de aktuella resultaten. Till stora delar 
bekräftas alltså tidigare forskning men, dels rymmer det aktuella 
enkätinstrumentet även en rad nya frågor, och dels riktar det sig till en 
geografiskt avgränsad befolkning. Tidigare studier har dock visat att 
landstingstillhörighet är en variabel med lågt förklaringsvärde för denna typ av 
frågor, d v s svaren påverkas inte nämnvärt av var i Sverige respondenten bor 
(se t ex Björk och Rosén 1994). 
 
Tabell 1. Antal utskickade enkäter samt svarsfrekevensen olika år 

 År 2002 År 2003 År 2004 
Antal utskick 2499 2447 2447 
Antal svar 1357 1412 1355 
Svarsfrekvens 55 58 55 
  
De tre årliga enkätstudierna redovisas i sin helhet på distriktsnämndens hemsida 
(www.skane.se/sjukvardennordvast), men utgör även jämförelsematerial i denna 
rapport som annars främst beskriver 2004 års aktiviteter.   
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2.2 Befolkningsträffar 
 
I de årliga enkätutskicken har även ställts frågan om man önskar bli inbjuden till 
träffar med politiker och diskutera prioriteringsfrågorna. Omkring 200 personer 
brukar anmäla sitt intresse årligen. De fem befolkningsträffarna har samlat 30 – 
60 deltagare per gång och mötena har huvudsakligen arrangerats i Helsingborg. 
Oftast inleds evenemanget med anförande av en eller flera tjänstemän eller 
kliniskt verksamma. Därefter har de inbjudna fikat i grupper och diskuterat ett 
antal frågor. Sedan återsamlas alla och en moderator diskuterar frågorna med 
publiken och en panel bestående av en majoritetspolitiker, en företrädare för 
oppositionen och två läkare. Många har varit aktiva i diskussionerna som förts i 
en vänskaplig och konstruktiv anda. Redan från början inskärptes 
förutsättningarna att diskussionen skulle utgå från de aktuella gemensamma 
frågeställningarna och tal i egen sak undanbads. Mötena protokollfördes. 
 
De inbjudna ställde upp som konstruktiva problemlösare och samtalspartners 
och det fördes dialog kring ett stort antal ämnen med utgångspunkt från 
prioriteringsfrågorna. Stämningen var mycket positiv vid samtliga träffar utom 
vid en då neddragningar vid det lokala sjukhuset stod under debatt. Mötena 
varade i allmänhet 2,5-3 timmar. Som moderator anlitades en känd lokal 
”nöjespappa”, vilket kan ha bidragit till det relativt stora intresset. Moderatorn 
fungerade utmärkt, både genom sin folkliga framtoning, sina goda kunskaper i 
ämnet och genom sin lyhördhet. Dessa faktorer är viktiga, liksom att politikerna 
har tillgång till sakkunniga som ofta också har möjlighet att tala mer frankt. 
Panelen bör dock vara så liten som möjligt för att inte snedvrida balansen visavi 
publiken. Diskussioner mellan paneldeltagarna bör också undvikas.  
 
Arrangörerna utvecklade under projektets gång sin förmåga att leda in samtalet 
på sakfrågorna och vid ett tillfälle användes en minienkät för att ytterligare 
fokusera de aktuella spörsmålen. De två sista befolkningsträffarna genomfördes 
medan informationsutskicket pågick (se nedan) och behandlas därför som en del 
av interventionen. Vid den första av dessa träffar behandlades 
prioriteringsfrågan ur ett brett perspektiv, medan läkemedel stod i fokus vid det 
andra tillfället. Under befolkningsträffarna aktualiseras frågan i vilken 
utsträckning politikerna representerar ett gemensamt budskap och i vilken mån 
de framträder som partirepresentanter. Politikerrollen är dubbel i det avseendet 
att man företräder både sitt politiska parti och den gemensamma 
sjukvårdsorganisationen.  
 
Det är naturligtvis i detta sammanhang en fördel ju starkare det gemensamma 
budskapet betonas, eftersom ett framgångsrikt prioriteringsarbete i sig 
förutsätter största möjliga samsyn och gemensamt ansvarstagande.  
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Under befolkningsträffarna har det heller inte förekommit några partipolitiska 
diskussioner.  
 
Flera mötesdeltagare framförde önskemål om att politiker rent allmänt skulle 
"sluta käbbla" och satsa på att lösa problemen istället. Även om 
befolkningsdialogen tillskapar arenor för politikerna att framföra sina budskap, 
och därigenom stärka legitimiteten för den demokratiska beslutsprocessen och 
dess utövare, så är det till syvende och sidst i politisk handling som politikerna 
blir bedömda. Det kan också påminnas om att faran för politikerförakt är större 
om det bland allmänheten råder överdrivna förväntningar på vad man med 
tillgängliga resurser faktiskt kan åstadkomma. 
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3. INTERVENTIONSSTUDIE 
 
Under våren 2004 erhöll Region Skåne ett anslag från PrioriteringsCentrum för 
att genomföra en kontrollerad studie av en fördjupad befolkningsdialog i form 
av två befolkningsträffar och fem utskick av informationshäften. Projektet drevs 
av Per Rosén inom ramen för Region Skåne. 
 
 
3.1 Urval 
 
I den årliga befolkningsenkäten kryssar respondenterna för om de vill få 
inbjudningar till träffar med politiker och allmänhet. Det senaste årets enkät 
innehöll en fråga om man önskade ingå i en studiegrupp och få hemsänt 
informationsmaterial om prioriteringar samt bli inbjuden till möten med 
politiker, experter, vårdpersonal m fl. Det informerades också om att 
studiegruppens enkäter skulle komma att redovisas separat och jämföras med 
den större gruppen. Den självselekterade urvalsgruppen innehåller 200 individer. 
I studiegruppen ingår både de som endast fått sig tillsänt informationsmaterial 
och de som både besökt politikerträffarna och erhållit informationsmaterial. Det 
finns en stor åldersskillnad mellan dem som besökte politikerträffarna och dem 
som endast fick hemsänt informationsmaterial (medelålder 61 respektive 52 år). 
 
Vid första mättillfället, t1, jämförs studiegruppen med 2004 års svar, och det bör 
noteras att studiegruppen ingår i denna grupp, varför de delvis jämförs med sig 
själva. Möjligheterna att bryta ut studiegruppen från den större gruppen har 
beaktats men befunnits vara ett sämre alternativ.  
 
Då försvinner möjligheten att jämföra de årsvisa resultaten 2002-2003-2004, och 
även jämförelserna med kontrollgruppen vid andra mättillfället, t2, snedvrids. 
Resultaten påverkas heller inte nämnvärt av hur dessa svar redovisas. Det bör 
också noteras att det inte är helt korrekt att tala om kontrollgrupp i 
sammanhanget eftersom denna grupp inte är helt jämförbar med studiegruppen.  
Det är inte endast interventionen som skiljer grupperna åt, utan studiegruppen är 
självselekterad medan kontrollgruppen är slumpmässigt utvald. Skillnaden i tid 
mellan t1 (februari) t2 (oktober) är nio månader. 
 
Kontrollgruppen vid t2 består av 800 slumpvis utvalda medborgare över 18 år i 
distriktets åtta kommuner som alltså inte fått något informationsmaterial eller 
inbjudits till några träffar. Utbildningsnivån är högre i studiegruppen än i 
kontrollgruppen. Medelåldern är 56 år i studiegruppen och 52 år i 
kontrollgruppen. Studiegruppen består av deltagare som själva valt att medverka 
och som kan förmodas ha ett större intresse för sjukvårdsfrågor. 



12 

 

Svarsfrekvenserna är höga, både i studie- och kontrollgruppen (79 respektive 63 
procent).  
 
 
3.2 Metod och material 
 
Den intervention som studeras består av fem informationshäften som 
distribuerades till studiegruppen under perioden mars-oktober 2004 och de två 
befolkningsträffar som också genomfördes under perioden. Informationshäftena 
skrevs i samarbete med ett antal tjänstemän och baseras främst på aspekter som 
behandlats vid tidigare befolkningsträffar. Informationsmaterialet godkändes av 
ordförande och vice ordförande i distriktsnämnden. Annars är enkätstudierna 
och informationsspridningen kansliets uppdrag, medan politikernas perspektiv 
framförs vid befolkningsträffarna.    
 
Informationshäfte 1 beskriver vad som menas med prioriteringar i detta 
sammanhang och riksdagens prioriteringsriktlinjer presenteras. Därefter görs en 
genomgång av de strukturella faktorer som driver fram resursgapet. 
Informationshäfte 2 redogör för några nyckeltal från Nordvästra 
sjukvårdsdistriktet, avseende både befolkningsstruktur och vårdresurser/ 
vårdproduktion. Sjukvårdsorganisationen beskrivs och de olika aktörernas roller 
klargörs. Slutligen följer ett avsnitt om horisontella och vertikala prioriteringar 
och om hur prioriteringar sker idag. Informationshäfte 3 repeterar en del av det 
tidigare och resonemang förs kring den etiska plattformen och de principer som 
uttrycks där. Därefter fördjupas resonemanget lite kring vilka faktorer som vägs 
in då man prioriterar mellan olika vårdbehov och det förklaras vad öppna 
prioriteringslistor är. Informationshäfte 4 är ett temanummer om läkemedel och 
det inleds med en kort historik.  
 
Det förs resonemang kring kassation av läkemedel, läkemedelssubventionen, 
likamedel och den allmänna kostnadsutvecklingen. Informationshäfte 5 
återknyter till de tidigare häftena och upprepar de viktiga budskapen. Det förs en 
diskussion kring behovsbaserad sjukvård och rättvis resursfördelning.  
 
Efter interventionen genomfördes en uppföljningsenkät som besvarades av 155 
individer (varav 98 endast erhållit informationshäften och inte medverkat vid 
befolkningsträffarna). I resultatredovisningen behandlas de 155 respondenterna 
som en grupp, eftersom den statistiska tillförlitligheten därmed ökar. Det finns 
heller inga större skillnader mellan svaren från de båda grupperna, utan 
informationshäftena tycks vara den främsta förklarande variabeln.  
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Det framgår inte av uppföljningsenkäten om respondenterna verkligen tagit del 
av innehållet i informationshäftena, utan detta antagande baseras på att de 
uppmätta svarsskillnaderna knappast kan förklaras på något annat sätt. Av de 
svarande har 131 valt att stå kvar på utskickslistan i händelse av framtida 
aktiviteter. 
 
Uppföljningsenkäten är identisk med 2004 års befolkningsenkät med tillägg av 
frågorna 25 och 26, samt för studiegruppens del även frågorna A och B (se 
appendix).  
 
 
3.3 Syfte 
 
I resultatredovisningen ägnas största uppmärksamheten åt det femtontal frågor 
som speglar studiens syfte att: 

- göra medborgarna delaktiga i prioriteringsdiskussionen 
- stärka förtroendet för den demokratiska processen 
- skapa ökade insikter om resursgapet. 

 
Det fjärde syftet, att följa upp vårderfarenheter och synpunkter på hälso- och 
sjukvården, faller utanför detta projekts ramar och redovisas endast sporadiskt. 
För en fylligare redovisning hänvisas i dessa fall till 
www.skane.se/sjukvardennordvast eller appendix. 
 
 
3.4 Databehandling 
 
Svarsfördelningen redovisas i procent och signifikansvärden anges i appendix. 
Många av de viktigaste förändringarna i svaren är signifikanta på 
enprocentsnivån vilket innebär att dessa samband är mycket tillförlitliga, d v s 
det är högst osannolikt att man skulle nå ett annat resultat med andra 
urvalsgrupper. Även förändringar på fem- och tioprocentsnivån redovisas i 
appendix.  
 
Andra skillnader är inte statistiskt säkerställda, men kan likväl uttrycka faktiska 
förändringar. Resultat från enskilda frågor kan visserligen ha ett värde i sig men 
studiens huvudsakliga syfte är inte att påvisa förändringar för enskilda 
frågeställningar utan att studera kluster av preferenser som antas spegla mer 
genomgripande attitydförändringar. Detta gäller främst synen på hälso- och 
sjukvårdens resursproblem. Bearbetning av data och statistiska test har utförts 
vid Picker Institutet med hjälp av SPSS. 
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3.5 Resultat 
 
Enkätens första frågor behandlar främst erfarenheter av hälso- och sjukvården, 
och eftersom dessa frågor bedöms ha mindre relevans för prioriterings-
diskussionen ges här endast en översiktlig redovisning. En stor majoritet av de 
svarande är i huvudsak nöjda med det bemötande och den medicinska 
kompetens de möter i hälso- och sjukvården. Detta gäller för samtliga 
urvalsgrupper vid samtliga mättillfällen. Omkring 80 procent är nöjda med 
bemötandet medan 75 procent är nöjda med det medicinska kunnandet. Cirka 70 
procent är nöjda med den information de fått om sin vård och behandling. Lika 
många anser att de fått bokat besök inom rimlig tid från det att de ringde 
vårdgivaren. Svaren varierar i de olika kommunerna när det gäller 
framkomlighet på telefon när man ringer för att boka besökstid på vårdcentral 
eller hos privatpraktiserande läkare.  
 
Vården tycks varken ha försämrats eller förbättrats under perioden 2002-2004, 
förutom att fler svarande är missnöjda med sitt inflytande i hälso- och 
sjukvården jämfört med valåret 2002. Det rör sig om en minskning med närmare 
15 procentenheter på två år och idag är det endast 30-35 procent som anger att 
de är nöjda med sitt inflytande i hälso- och sjukvården. Förändringen är 
signifikant och kan tänkas spegla en växande upplevelse av maktlöshet inför 
sparbeting och neddragningar i hälso- och sjukvården, eller vara ett uttryck för 
konkreta vårdupplevelser. Det låga antalet svarande som anser sig vara nöjda 
med inflytandet kan också delvis förklaras av att många svarar ”Vet inte/saknar 
erfarenhet”.  
 
3.5.1 Inflytande och delaktighet 
Respondenter i studiegruppen är signifikant mer nöjda än kontrollgruppen med 
sitt inflytande vid t2 vilket främst beror på att andelen nöjda i kontrollgruppen 
minskat kraftigt (appendix fråga 4). Andelen nöjda i studiegruppen är 37 
procent. Studiegruppen svarar mer positivt på samtliga sex frågor kring upplevd 
vårdkvalitet vid t2 jämfört med t1, men förändringarna är inte signifikanta 
(appendix fråga 1-6). 
 
Studiegruppen har stärkts i sin uppfattning att allmänheten bör medverka i 
prioriteringsdiskussionerna. Det finns också signifikanta skillnader mot 
kontrollgrupperna vid både t1 och t2, vilket innebär att studiegruppen var mer 
positivt inställd redan från början (Figur 1). Även när det gäller frågan om 
allmänheten bör erbjudas större möjligheter att påverka prioriteringarna var 
studiegruppen mer positivt inställd från början än motsvarande kontrollgrupp 
(Figur 2).  
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För båda frågorna gäller att den positiva inställningen förstärkts efter 
interventionen. Som ren kuriosa kan också nämnas att de som valt att inte 
besöka träffarna är mer positiva till att allmänheten deltar i diskussionerna än 
vad de faktiska mötesdeltagarna är. Skillnaden är dock inte signifikant. 
 
 
Figur 1. Procentandel som anser att allmänheten bör delta i diskussioner  
om hur sjukvårdens resurser ska fördelas. 
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Figur 2. Procentandel som anser att allmänheten bör erbjudas större  
möjligheter att påverka hur sjukvårdens resurser ska fördelas. 
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3.5.2 Förtroende för den politiska processen 
Mot bakgrund av de tidigare studier som gjorts kring allmänhetens förtroende 
för politiker, är det föga förvånande att endast 12 procent i studiegruppen och 5 
procent i kontrollgruppen vid t2 anser att politikerna i Region Skåne hanterar 
prioriteringar på ett bra sätt.  
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Det bör också noteras att drygt 40 procent svarar att de inte vet eller är osäkra, 
vilket faktiskt signalerar att frågan är dåligt formulerad. Mer än hälften av 
respondenterna svarar vid samma tillfälle att politikerna borde göra tydligare 
prioriteringar (frågorna ställdes endast vid senaste mättillfället varför inga 
jämförelser över tiden medges). 
 
Det låga förtroendet innebär naturligtvis en stor förbättringspotential, och 
dialogprojektet visar att det finns förutsättningar för att etablera en mer 
förtroendefull relation. Av de tillfrågade i studiegruppen svarar hela 82 procent 
att projektet varit "bra" eller "mycket bra". 
 
3.5.3 Ökat krismedvetande 
Vad innebär ett ökat krismedvetande, eller ökade insikter om det växande 
resursgapet? Det kan dels handla om hur man uppfattar den nuvarande 
resurssituationen och dels om vad man drar för slutsatser när det gäller vilka 
åtgärder som kan vara lämpliga att vidta – probleminsikt respektive 
problemlösning.  
 
Studiegruppen är vid första mättillfället t1 mer tillitsfull än kontrollgruppen till 
att sjukvårdens resurser räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov. Denna 
skillnad lever kvar även vid det andra mättillfället. Samma tendens gäller också 
för frågan om man tror att sjukvårdens resurser räcker till för att erbjuda alla 
patienter bästa tänkbara vård. Det måste samtidigt konstateras att det ändå är 
omkring tre fjärdedelar av respondenterna i samtliga grupper som svarar att 
resurserna inte räcker. I detta avseende tycks det således som att ett relativt stort 
krismedvetande redan finns hos befolkningen.  
 
Varför är ändå studiegruppen mer optimistisk angående resurstillgångarna än 
kontrollgrupperna? Det finns anledning att misstänka att många svarande anser 
att det finns resurser, men att de är felaktigt fördelade. Det finns nämligen även 
signifikanta skillnader mellan studiegruppen och kontrollgrupperna i svaren på 
frågan om det finns sjukvårdsbehov som inte tillgodoses inom sjukvården idag. 
Studiegruppen tenderar att instämma i mycket högre utsträckning än 
kontrollgrupperna, vilket skulle kunna tyda på att man förordar omfördelningar 
inom rådande ramar (Figur 3). 
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Figur 3. Procentandel som anser att det finns sjukvårdsbehov  
som inte tillgodoses inom sjukvården idag. 
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Å andra sidan finns det resultat som pekar på att man faktiskt upplever 
resursbristen starkare i studiegruppen. Redan vid första mättillfället utmärker 
gruppen sig genom att signifikant fler i studiegruppen anser att de offentliga 
utgifterna för hälso- och sjukvården bör öka. Under projektets gång förändras 
dock inställningen så att de vid andra mättillfället inte längre skiljer sig från 
kontrollgruppen. Gruppen är starkare övertygad om att resurserna bör vara 
ungefär så stora som idag. En liknande fråga handlar om vi bör lägga mer 
offentliga resurser på hälso- och sjukvården. Även här har studiegruppen 
genomgått en signifikant förändring och instämmer i mindre utsträckning än vad 
kontrollgruppen gör vid det andra mättillfället. Ändå finns det en viss acceptans 
för höjda skatter (appendix fråga 17, 33), men framför allt för ökade eller fler 
patientavgifter (Figur 4. appendix fråga 15, 17, 21c).  
 
Figur 4. Procentandel som anser att det finns sjukvårdsbehov som är så 
bagatellartade att patienten borde betala en större del av vårdkostnaden själv.  
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I de årliga befolkningsenkäterna kan man notera signifikanta skillnader mellan 
olika åldersgrupper, främst mellan dem som är födda på 1940-talet respektive 
1970-talet. Medan 62 procent av dem som är födda på 1940-talet säger sig vara 
beredda att betala högre skatter för vård och omsorg av äldre, instämmer endast 
46 procent av dem som är födda på 1970-talet. Då 40 procent av dem som är 
födda på 40-talet kan acceptera höjda skatter för att behålla nuvarande standard i 
sjukvården, är andelen bland dem som är födda på 70-talet endast 26 procent. 
Några förklaringar till dessa skillnader kan vara att de äldre har större 
vårderfarenheter, större vårdbehov och kanske också en större tilltro till 
kollektiva lösningar. Studiegruppen rymmer för få individer för att tillåta en 
motsvarande uppdelning i åldersgrupper. 
 
Är respondenterna i studiegruppen beredda att prioritera mellan vårdbehoven? 
Även i detta avseende har gruppen förändrats påtagligt, främst i synen på vad vi 
som patienter ska ha rätt att fordra i vården. Dessa attitydförändringar gäller för 
övrigt samtliga urvalsgrupper. Vid en jämförelse mellan svaren från 2002 till 
2004 finner man att väsentligt färre numera instämmer i påståendet att även 
lindriga besvär ska ge rätt till sjukvård. Samma tendens gäller för den andra 
frågan, om sjukvården alltid ska erbjuda patienterna bästa tänkbara vård, oavsett 
kostnad. Resultaten utgör indikatorer på att man accepterar tydligare 
prioriteringar i vården. Omräknat innebär minskningen från 75 till 60 procent i 
figur 5 att det är ca 30 000 nordvästskåningar färre som tycker att man alltid bör 
ha rätt till behandling, oberoende av hur lindriga besvären är. 
 
Vad sker då med studiegruppen som under våren och hösten försetts med 
informationsmaterial och inbjudits till träffar med sjukvårdspolitikerna? Det 
finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kontrollgruppen och 
studiegruppen vid första mättillfället på våren. Därefter vidtar 
informationsutskick och befolkningsträffar och vid andra mättillfället är 
skillnaderna signifikant större, i synnerhet vad gäller synen på lindriga besvär. 
Efter interventionen är det endast 43 procent i studiegruppen som instämmer i 
att allmänheten alltid bör ha rätt till offentlig sjukvård, oberoende av hur lindriga 
besvären är (Figur 5). Fler i studiegruppen är också mer negativt inställda än 
kontrollgruppen till att sjukvården alltid ska ha skyldighet att erbjuda bästa 
tänkbara vård, oavsett vad det kostar (Figur 6). 
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Figur 5. Procentandel som anser att allmänheten alltid bör ha rätt till  
offentlig sjukvård, oberoende av hur lindriga besvären är. 
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Figur 6. Procentandel som anser att hälso- och sjukvården är skyldig  
att alltid erbjuda bästa tänkbara vård, oavsett vad det kostar. 

 

78 78
72 70

65
73

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 Studie t1 Studie t2 Kontroll
t2

 
 
 
Studiegruppen är också mer positivt inställd till att försäkringskassans och 
försäkringsbolagens klienter ska kunna gå före i operationsköerna om detta 
innebär resursförstärkningar till vården (appendix fråga 28, 29). De sistnämnda 
resultaten är dock inte signifikanta men förstärker bilden av en mer 
krismedveten och lösningsorienterad attityd. Detsamma gäller synen på 
livsstilsrelaterade vårdbehov där studiegruppen ställer sig mer positiv till att de 
som förändrar sin ohälsosamma livsstil ska ges företräde till behandling 
(appendix fråga 30, 31, 32). Dessa resultat är endast signifikanta när det gäller 
hjärtsjukdom som kan relateras till fetma. Ett resultat som avviker från den 
allmänna bilden är att studiegruppen inte är mer positiv än kontrollgruppen till 
att fler läkemedel bör bekostas av apotekskunderna själva. 
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4. DISKUSSION 
 
Syftet med befolkningsdialogen i Nordvästra Skåne är  
a) att följa upp vårderfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården; 
b) att långsiktigt bidra till att öka befolkningens kunskaper om resursgapet i 

hälso- och sjukvården; 
c) att integrera medborgarna i diskussionen kring prioriteringar samt 
d) att stärka förtroendet för den demokratiska beslutsprocessen 
 
I föreliggande forskningsprojekt har utgångspunkten varit densamma, med 
undantag för den första punkten - att följa upp vårderfarenheter. Den fråga som 
här ska belysas gäller i vilken utsträckning den aktuella interventionen kan 
tänkas bidra till att de angivna syftena uppfylls. Resultaten talar för att 
studiegruppens krismedvetande har stärkts, liksom beredvilligheten att 
medverka i processen, och att förtroendet för den demokratiska beslutsprocessen 
ökat. Det kan dock finnas anledning att ta upp en del metodologiska aspekter 
och diskutera uttolkningar av resultaten. Slutligen väcks en del frågor kring vad 
det innebär att integrera medborgarna i prioriteringsdiskussionen. 
 
 
4.1 Metod 
 
Den använda metoden baseras på a) en initial enkätstudie, b) utskick av fem 
informationshäften, c) två befolkningsträffar och d) en uppföljningsenkät. 
Genomförandet av enkätstudien tjänade syftet att nå ut till en så stor del av 
befolkningen som möjligt och där väcka tankar och skapa diskussion. Opinions- 
och attitydundersökningar genererar oftast medialt intresse och har därför en 
ytterligare spridningseffekt. De kvantifierbara resultaten medger jämförelse över 
tid eller mellan olika undergrupper samt underlättar uppföljning av vidtagna 
interventioner. Brevenkäter har en stor fördel jämfört med telefonintervjuer 
genom att respondenterna ges tillfälle att reflektera över de ofta komplexa 
frågorna och kanske diskutera dem med familj eller vänner. Det är en ganska 
stor skillnad mellan att besvara en fråga om sjukvårdsfinansiering på tio 
sekunder (telefonintervju) eller att få en betänketid på två-tre veckor. Detta är 
brevenkätens stora fördelar; att den medger tid för reflektion och att den 
svarande kan välja sina egna samtalspartners.  
 
Huruvida inslagen av brevenkät och utskick av informationsmaterial kan sägas 
utgöra en del av en deliberativ strategi kan diskuteras. Anledningen till att det i 
texten på flera ställen refereras till denna forskningsgren är främst att 
interventionen syftar till att fördjupa den demokratiska dialogen och stimulera 
deltagarna till ett ökat engagemang i den samhällspolitiska debatten.  
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Brevenkäterna och utskicken av information avser att stimulera till eftertanke 
och dialog och därigenom utveckla någon form av ”informerad opinion”, vilket 
är en förutsättning för att kunna medverka i de relativt komplexa prioriterings-
diskussionerna vid befolkningsträffarna. I interventionsstudien utgör enkäten 
och den skriftliga informationen ett tyngre inslag än befolkningsträffarna, vilket 
också visas av att uppmätta förändringar huvudsakligen kan hänföras till dessa 
interventioner. Det offentliga samtalet som sådant har kanske haft en 
förhållandevis mindre betydelse för studiens resultat, men detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära att det deliberativa inslaget är mindre för det: 
 

”Deliberativ betyder ”överläggande” eller ”rådslående”, och huvudtanken i 
den deliberativa demokratin kan sägas vara att politiken skall grunda sig på de 
vanliga medborgarnas överväganden med sig själva och deras kvalificerade 
diskussioner med varandra.” 

 Burman 2005 
 
4.1.1 Material 
I resultatredovisningen ställs stränga krav på tillförlitligheten i konstaterade 
samband genom att signifikanta skillnader främst anges på en- och 
femprocentsnivån. Denna strategi har valts eftersom statistiska skillnader kan 
uppstå som resultat av slump, men samtidigt innebär detta att viktiga samband 
kan förbises om kraven är för strängt hållna. Om exempelvis en fråga är allt för 
vagt ställd kan svaren fördela sig mer godtyckligt över svarsalternativen. Å 
andra sidan kan nya intressanta samband visa sig, samband som skulle kunna 
styrkas genom att nya hypoteser och nya frågor formulerades utifrån dessa rön. 
Det kan dock nämnas att efter en mångårig användning av samma 
frågeställningar, och vid jämförelser mellan olika frågor, har inga sådana nya 
samband upptäckts. Det står dock läsaren fritt att med utgångspunkt från 
materialet i appendix dra egna slutsatser och formulera nya hypoteser. 
 
Befolkningsträffarna och informationshäftena utgör tillsammans den 
intervention som sedan följs upp i den avlutande postenkäten. Informations-
materialet genomläses och godkänns av distriktsnämndens presidium innan 
utskicket, men det kan naturligtvis ändå diskuteras om detta material är objektivt 
eller ej. All information har en avsändare och ett syfte och frågan är om det finns 
något sådant som objektiv information när det gäller denna typ av 
samhällsfrågor. Förmodligen vore det omöjligt att skapa total enighet om hur en 
beskrivning av prioriteringsfrågan skulle formuleras. Det som återstår är den väg 
som kallas representativ demokrati - några erhåller förtroendet att skissera 
problembilden. I detta fall delegeras ett visst ansvar till tjänstemännen eftersom 
de ansvarar för enkätgenomförandet och tillskapandet av informationsmaterial, 
medan de förtroendevalda främst har sin politiska arena vid 
befolkningsträffarna.   
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På så vis kan det sägas att ett visst formuleringsprivilegium tilldelas 
tjänstemännen (även om allt material godkännes av presidiet) och problematiken 
hänskjuts till den opolitiska sfär där demokratiskt ansvarstagande saknas. Detta 
gäller dock endast problemformuleringen, medan användandet av resultaten och 
ansvaret för processen tillhör politiken. Såväl befolkning som politiker kan ta 
ställning till materialet och ifrågasätta eller kritisera det. Det är en fördel att de 
förtroendevalda saknar direkt ansvar för formuleringar och frågeställningar, och 
att man istället kan profilera sig i förhållande till det skrivna. Detta har fördelen 
att man skapar en partipolitisk frihet samtidigt som utgångspunkten är att 
eftersträva en gemensam problembeskrivning där så mycket som möjligt är 
politiskt okontroversiellt. Det ska samtidigt konstateras att varken politiker eller 
deltagare i studiegruppen ifrågasatt någonting i det skrivna materialet.  
 

"Det är också troligt att en saklig diskussion underlättas av att en lämplig 
problemformulering etableras på ett tidigt stadium. Det krävs att man ser 
diskussionen som att den handlar om ett gemensamt problem som måste lösas 
snarare än en kamp som måste v innas av endera parten."  
    Montgomery 2003, s 260 

 
4.1.2 Attityder 
En annan fråga som väcks i sammanhanget är om attitydförändringar likt dessa 
har en bestående effekt. Det finns studier som visar på en begränsad 
långtidseffekt av förändringar i enstaka frågor, men det rör sig i föreliggande fall 
om ett kluster av frågor som tillsammans tyder på faktiska attitydförskjutningar. 
Det rör sig också om en speciell sorts effekt – en ökad insikt om resursernas 
begränsning – som kanske är svårare att återvända från. Kan man så att säga lära 
sig att inte kunna cykla igen?  
 
En opinionsundersökning skiljer sig från en attitydundersökning genom att man 
i det förstnämnda fallet endast studerar enskilda preferenser. Opinioner skiljer 
sig från attityder genom att de är mer tillfälliga och flyktiga och de påverkas 
framför allt i hög utsträckning av hur frågorna är formulerade (Eagly och 
Chaiken 1993). Attitydundersökningar har ett vidare syfte och studerar kluster 
av opinioner (enskilda svar). Genom att jämföra svar, analysera inre konsistens 
och formulera hypoteser om samband mellan olika preferenser och opinioner 
kan säkrare slutsatser formuleras kring respondenternas förhållningssätt och 
värderingar. Detta förarbete redovisas på annan plats (Rosén 2002) och för den 
aktuella studiens vidkommande kan nämnas att den utformats för att möjliggöra 
långtidsuppföljningar. 
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”Det finns vetenskapligt stöd från både svenska och internationella 
undersökningar att grupper av medborgare som erhåller information i en 
sakfråga kan ändra uppfattning och att en "informerad" opinion tycker 
annorlunda än en "oinformerad" opinion (…). Det finns också klara 
indikationer på att inställningen i befolkningen är ganska "instabil", måttliga 
mängder information räcker för att individer ska bli osäkra eller ändra 
uppfattning. Detta gäller dock inte grundläggande värdefrågor där 
uppfattningarna kan sägas vara mer stabila.” 
    Bäckman m fl 2004, s 38 
 

Eftersom människor i allmänhet hyser ganska robusta och "kristalliserade" 
uppfattningar i sociala och politiska värdefrågor (Pratkanis m fl 1989), är de 
uppmätta förändringarna anmärkningsvärda. De långa tidsserier som finns för 
flertalet av frågorna i andra studier visar också på en stor stabilitet, vilket gör de 
noterade attitydförskjutningarna inom studiegruppen speciellt intressanta för 
vidare studier. 
 
 
4.2 Resultat 
 
4.2.1 Ökat krismedvetande 
Sammantaget ger studiegruppens svar en bild av ökat krismedvetande, eller 
snarare ett större engagemang och en ökad benägenhet att acceptera olika 
lösningsförslag. Det bör noteras att studiegruppen redan från början utmärktes 
av vissa karakteristika som en högre skattevilja eller en förhållandevis positiv 
inställning till ökade offentliga sjukvårdsutgifter. De hyste också större tilltro än 
övriga till att sjukvårdsresurserna skulle räcka. I samtliga dessa avseenden har 
de ändrat inställning och närmat sig kontrollgruppen. Knappt hälften av de 
svarande i samtliga grupper anser att de offentliga utgifterna för hälso- och 
sjukvården bör öka, men då frågan ställs om vi bör lägga mer offentliga resurser 
på hälso- och sjukvården är det hela 65-70 procent som instämmer. Kan denna 
skillnad på 15-20 procent utgöra det "drömutrymme" som innebär att man gärna 
ser ökat resursutrymme, men att man inte är beredd att betala för det?  
 
En del av förklaringen kan ligga i de olika associationer som frambringas av 
"offentliga utgifter" respektive "offentliga resurser", men det är inte uteslutet att 
man faktiskt tänker sig en omfördelning av resurser inom välfärdssektorn. Då 
kan man öka sjukvårdsresurserna utan att öka de offentliga utgifterna. Det har 
bekräftats i ett antal studier både att människor i allmänhet, och politiker i 
synnerhet, värjer sig mot tanken på prioriteringar och istället förordar bättre 
effektivitet, strukturrationaliseringar av olika slag, överföringar från andra 
offentliga verksamheter etc (se t ex Björk och Rosén 1993 och Broqvist 2003).  
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Detta innebär att varje enkätstudie som syftar till att diskutera prioriterings-
problematiken med utgångspunkt från att utbudsbegränsningar kommer att visa 
sig ofrånkomliga, bör föregås av något slags information. Hälso- och sjukvården 
kan organiseras bättre och bedrivas långt mer effektivt än vad som sker idag, 
men det är samtidigt så att det finns inbyggda svårigheter med att fastställa 
gemensamma mål och överhuvudtaget att styra verksamheten. Framför allt 
innebär de växande ekonomiska underskotten och de framtida utmaningarna 
förmodligen att utbudet måste begränsas oavsett hur välfungerande 
organisationen än kan tänkas bli.  
 
Det är intressant att notera i den stora befolkningsenkäten att även om endast ca 
10 procent av de svarande tror att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att möta 
alla behov, är det ändå 60-70 procent som menar att allmänheten alltid bör ha 
rätt till offentlig sjukvård, oberoende av hur lindriga besvären är. Hur går den 
ekvationen ihop? Denna "motsägelse" har noterats tidigare, både i svenska och i 
utländska studier (Kneeshaw 1997, Rosén 2002). Det kan tänkas att svaren bör 
tolkas så att de svarande faktiskt inte tror att resurserna räcker, men att 
allmänheten borde ha rätt till sjukvård även för lindriga besvär, d v s att man 
svarar mer normativt i det andra fallet. Av de öppna kommentarerna i enkäterna 
att döma är det många svarande som anser att sjukvården är överfull av 
tjänstemän och politiker som förslösar resurser. Här kan det vara på sin plats att 
informera allmänheten om att de ojämförligt största kostnaderna i vården 
faktiskt uppstår i mötet mellan patienter och vårdpersonal. Övriga kostnader är 
marginella i sammanhanget. 
 
Det finns en lång rad studier som med samma eller liknande frågor som ovan 
konstaterat att allmänhetens förväntningar på sjukvården är stora (se t ex 
Kneeshaw, 1997, Mossialos och King, 1999, Rosén m fl 2001, Rosén och 
Karlberg 2002). Resultaten är ofta nästan identiska, oberoende av om studierna 
genomförts i ett enskilt landsting, på nationell nivå eller i ett annat land som 
exempelvis England: 
 

“Mer än åtta av tio svarande instämde i det ganska kompromisslösa påståendet 
’Alla har rätt till sjukvård, så man borde aldrig utesluta eller dra ner på några 
slags behandlingar inom NHS’. En sådan obalans i den allmänna opinionen 
(åtta mot en) är ovanlig i den offentliga politiska debatten och reflekterar 
ganska väl frånvaron av en seriös allmän debatt i frågan.” (Förf. övers.) 
    Park m fl 1999, s 13 
 

Just avsaknaden av en ordentlig offentlig diskussion kring prioriteringsfrågorna 
har förmodligen skapat en ”dubbelvärld” där de initierade lever under 
resursgapets tryck dagligen, medan andra kanske aldrig ägnat frågan en tanke.  
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Vid en jämförelse av svaren från politiker, läkare och administratörer 
framkommer att 93 procent av tillfrågade primärvårdspatienter tycker att man 
bör ha rätt att få även bagatellartade sjukvårdsbehov tillfredsställda och bland 
allmänheten instämmer 79 procent (Rosén 2002). När samma fråga ställs till 
politiker instämmer 58 procent, bland läkare 36 procent och bland 
administratörer 26 procent. Man kan här tala om ett pedagogiskt gap som måste 
överbryggas. 
 
Det är en stor andel svarande, även i studiegruppen, som anser att sjukvårdens 
resurser inte räcker till för att möta dagens behov/efterfrågan. En av de 
förändringar som kan noteras är att studiegruppen vid uppföljningen uppvisar en 
starkare vilja att vidta olika åtgärder för att minska resursgapet. Denna inriktning 
mot problemlösning tar sig uttryck både i en positivare inställning till ökad 
resurstilldelning och till efterfrågebegränsningar. Det är signifikant fler svarande 
i studiegruppen än i kontrollgruppen som anser att det finns sjukvårdsbehov som 
är så bagatellartade att patienten själv borde betala en större del av 
vårdkostnaden.  
 
Studiegruppen har också blivit mer kritisk till påståendet att hälso- och 
sjukvården är skyldig att alltid erbjuda bästa tänkbara vård, oavsett vad det 
kostar eller att allmänheten alltid bör ha rätt till offentlig sjukvård, oberoende av 
hur lindriga besvären är. Det handlar om stora förskjutningar. Först handlar det 
om förändringen från år 2002 till 2004, som tycks visa på ett allmänt stegrat 
krismedvetande bland befolkningen i stort, och sedan om den förändring som 
under 2004 skett inom studiegruppen, vilken snarast bekräftar 
interventionseffekten.  
 
4.2.2 Attitydförskjutningar 
Varför har befolkningen fått en mer restriktiv attityd till ett obegränsat 
vårdutnyttjande? Det kan röra sig om en förändring på nationell nivå, d v s att 
upplevelsen av den svenska välfärden förändrats genom nationella medias 
beskrivningar och/eller medborgarnas egna upplevelser. Det kan också vara en 
effekt av det sätt på vilket lokala media (HD, NST, SDS, regionala tv- och 
radiosändningar etc) skildrat prioriteringsproblematiken och alltså främst beröra 
befolkningen inom distriktet. Det går inte att utläsa svaret ur denna studie, det 
kan endast konstateras att lokala media givit en balanserad bild av såväl 
prioriteringsfrågan i sig som av distriktsnämndens arbete med 
befolkningsdialogen. Frågan har fått stort utrymme, vilket åtminstone delvis bör 
vara en effekt av den tillämpade mediastrategin som gått ut på att ge mycket 
information, att ge attraktiv information och att ge information vid rätt tillfälle. 
Det senare villkoret inbegriper exempelvis ”radiotystnad” i samband med 
pågående enkätutskick. Opinionsundersökningar äger i sig en viss 
överskådlighet och exakthet som tilltalar både journalister och läsare.  
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Den vetenskapliga ansatsen har borgat för tillförlitlighet i resultaten. Det går 
också att föreställa sig att enkätutskicken till 8 200 medborgare faktiskt lett till 
diskussioner i hemmen, på arbetsplatser o s v och därigenom skapat ringar på 
vattnet.  
 
När det gäller förändringarna inom studiegruppen är det däremot entydigt att det 
är det utskickade informationsmaterialet som främst bidragit till 
attitydförändringarna. Det visar att en ganska begränsad insats (tids- och 
kostnadsmässigt) kan skapa betydande effekter om bara pedagogiken är 
tillräckligt väl anpassad Detta gäller alltså trots att man i informationsmaterialet 
inte väjt för att diskutera ganska komplexa och abstrakta frågeställningar.  
 

”Medborgarna behöver bara lite information för att kunna fatta rationella 
beslut; genom att använda informationsmässiga genvägar kan man hamna på 
ungefär samma position som man skulle ha gjort med stora mängder 
information.” 
    Esaiasson 2003, s 36 

 
Här har hänsyn tagits till en rad faktorer, främst med utgångspunkt från TDM 
(Dillman 1978). De regelbundna utskicken har skapat igenkännande och byggt 
upp en förväntan hos vissa deltagare. Informationshäftena är färgglada och 
illustrerade med friköpta teckningar. Texterna är relativt lättlästa och anpassade 
för att kunna erbjuda något både till de initierade och till dem som inte tidigare 
varit i kontakt med frågorna. Det har givits referenser till litteratur och länkar på 
nätet och även möjligheter att kontakta projektgruppen via telefon och e-post. 
Dessa möjligheter till kontakt har hittills utnyttjats i liten utsträckning i Sverige. 
 
Interventionen består både av informationsutskick och befolkningsträffar, och 
även av enkäterna, eftersom undersökningsmetoden i sig påverkar 
studieobjektet. Även om en jämförelse mellan mötesdeltagare och ”passiva” 
informationsmottagare visar att informationsmaterialet haft störst betydelse för 
attitydförändringarna, så är det inte uteslutet att ifyllandet av enkäterna i sig haft 
en viss betydelse. Det kan också uppstå en positiv effekt av att själva 
tillfrågandet om deltagande gör att deltagarna upplever sig ha blivit 
uppmärksammade. Det har dock inte medgivits möjligheter att ytterligare 
analysera dessa påverkansfaktorer. Istället har man i projektgruppen konstaterat 
att alla inslagen är nödvändiga. Informationsmaterialet behövs för att forma en 
informerad opinion och därigenom stimulera och utveckla dialogen. Samtalen 
mellan politiker och medborgare har ett värde i sig, oberoende av hur 
deltagarnas attityder påverkas, eftersom ett av syftena just är att integrera 
medborgarna i prioriteringsdiskussionen. Även enkäterna är nödvändiga för att 
kunna följa upp effekterna av processen.  
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4.3 Medborgardialog  
 
4.3.1 Studiegruppen 
Även om studiegruppen redan från början skiljer sig från kontrollgruppen 
genom sin mer positiva syn på medborgarnas delaktighet och engagemang, så 
förstärks denna attityd efter genomgången intervention. Gruppen svarar också 
mer positivt på samtliga sex frågor kring upplevd vårdkvalitet, inklusive hur 
man uppfattar det egna inflytandet i hälso- och sjukvården. Dessa skillnader är 
dock marginella och tyder inte på att gruppen skulle vara så kallade ”höglitare” 
(Rothstein 2003), d v s personer med speciellt goda erfarenheter av den 
offentliga vården. Visserligen består studiegruppen av deltagare som själva valt 
att medverka och som kan förmodas ha ett större intresse för sjukvårdsfrågor 
men detta behöver i sig inte innebära att man har en mer grundläggande positiv 
attityd. Svaren antyder t ex att man i högre utsträckning än kontrollgruppen 
önskar sig en omfördelning av sjukvårdens resurser. 
 
Både medelåldern och utbildningsnivån är något högre i studiegruppen än vad 
som gäller för kontrollgruppen. I dessa avseenden kan man alltså inte säga att 
gruppen är representativ för befolkningen i sin helhet, möjligen är man i något 
större utsträckning representativ för brukarkollektivet. Frågan är om detta har 
någon betydelse för hur studien ska värderas och i så fall vilken betydelse. Syftet 
var inte att deltagarna skulle medverka i någon beslutsprocess eller representera 
någon grupp. Tvärtom uppmanades deltagarna på befolkningsmötena att 
medverka som medborgare och se problematiken utifrån det allmännas bästa. 
Naturligtvis är det endast möjligt till en viss grad, men uppmaningen ledde 
onekligen till att diskussionerna fick en allmängiltig prägel. Endast undantagsvis 
fokuserades enskilda vårdupplevelser och vid ett par tillfällen framträdde 
vårdpersonal med synpunkter som kunde betraktas som tal i egen sak. 
 
Att den som väljer att engagera sig därmed också når ett större inflytande är ju 
inget som bör förvåna. Inte minst de organiserade brukarorganisationerna utgör 
sådana påtryckningsgrupper och de skiftande styrkeförhållandena mellan dessa 
grupper (och de oorganiserade patientgrupperna) utgör möjligen ett större 
problem i detta sammanhang. Detta inte minst eftersom deras inflytande är mer 
formaliserat. Ett annat argument för bristande representativitet i studiegrupperna 
är att inte alla medborgare i distriktet erbjudits informationsmaterial och 
inbjudits till politikerträffar. Det är årligen en procent av medborgarna i 
distriktet som erbjuds dessa möjligheter men detta innebär ju inte att övriga 99 
procent på något sätt förnekas denna möjlighet. Tvärtom har det funnits goda 
möjligheter att diskutera med politiker och tjänstemän genom ”Öppen telefon”, 
ett månatligt evenemang med 12 timmars öppen telefonlinje. Detta 
telefonväkteri har föregåtts av annonser i dagstidningarna. 
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4.3.2 Formellt inflytande 
En annan fråga som ofta väcker diskussion är i vilken mån deltagande i 
befolkningsdialogen ska vara förenat med ett faktiskt inflytande. Ibland hävdas  
t o m att samtalsdemokratiska aktiviteter upplevs som meningslösa om inte 
deltagarna har möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen. Det vore 
dock att utmana den representativa demokratin om man utlovade reellt 
inflytande. Den påverkan som kan förekomma är av informell natur och beror 
helt enkelt på hur de närvarande politikerna uppfattar styrkan i de framförda 
argumenten. Än en gång, denna möjlighet att påverka enskilda politiker står 
ständigt varje medborgare till buds. Ansträngningarna att åstadkomma ökade 
kontaktytor mellan politiker och medborgare har också ett mycket mer 
långsiktigt syfte än att aggregera opinioner. Det handlar om att etablera 
konstruktiva samtal även under mellanvalsperioderna, att bygga förtroende och 
väcka ökad insikt om frågornas inneboende komplexitet.  
 

”När beslutsfattare inom hälso- och sjukvården ställs inför frågor som inte låter 
sig besvaras med enbart ideologiska eller vetenskapliga argument ökar motivet 
för en folklig förankring.”  
    Garpenby 2002, s 3 

 
4.3.3 Informerad opinion 
De som ändå förespråkar en mer direktdemokratisk ansats med reellt inflytande 
för allmänheten nämner ibland möjligheten att informera och upplysa 
befolkningen och så att säga ”tvätta preferenserna” (Olsen m fl 2000). Detta 
brukar kallas en ”informerad opinion”. Det är en sak att frågorna kring 
resursfördelning och finansiering av den offentliga hälso- och sjukvården är 
komplexa frågor som kräver ett visst mått av kunskap, men hur mycket 
information eller kunskap är nödvändig? Bör den engagerade medborgaren 
besitta samma kunskaper som en genomsnittlig tjänsteman eller en initierad 
sjukvårdspolitiker? Frågorna kan tyckas vara av mer filosofisk natur, men 
rymmer ändå en viktig poäng. I den mån allmänheten utlovas ett faktiskt 
inflytande i beslutsprocessen måste också kunskapskraven ställas högre. I en 
samtalsdemokratisk, eller deliberativ, kontext torde kunskapsnivån däremot ha 
en mindre betydelse, även om samtalskvaliteten avgörs av såväl deltagarnas 
sjukvårdskunskaper som av deras demonstrerade oegennytta. Samma 
problematik gäller för övrigt den förtroendevalde fritidspolitikern som ska agera 
utifrån största möjliga kompetens och kunskapsmängd men samtidigt 
representera lekmannaperspektivet.  
 
En annan fråga gäller vem som bestämmer vad som är rätt sorts kunskap. I 
informationshäftena och enkäterna, liksom under befolkningsträffarna, har den 
normativa utgångspunkten varit 'nödvändigheten av öppna prioriteringar'.  
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Det finns visserligen människor som bestrider denna nödvändighet men det kan 
ändå inte frånta politikerna rätten att proaktivt ge uttryck för sin uppfattning. 
Ståndpunkten att hälso- och sjukvården (liksom den kommunala omsorgen) står 
inför stora finansieringsproblem framöver, är en insikt som delas av de flesta 
bedömare. Förr eller senare kommer detta att leda till utbudsbegränsningar vilka 
bör vara öppna för insyn. Det ställer ett moraliskt krav på politikerna att 
medvetandegöra allmänheten om det växande resursgapet och anpassa 
förväntningarna till förutsättningarna. 
 
I det aktuella projektet visade sig den skriftliga informationen ha störst betydelse 
för de iakttagna attitydförskjutningarna. Andra studier visar skiftande resultat 
vad det gäller om information eller diskussion har störst betydelse för 
åsiktsförändringar bland deltagarna (Jodal 2003). Den samtalsdemokratiska 
modellen utgår från antagandet att i en demokratisk process är det både möjligt 
och legitimt att påverka medborgarnas preferenser och värderingar genom 
information och diskussion (Garpenby 2002): "Avsikten är att metoden ska ge 
en fingervisning om vad allmänheten skulle anse om människor i gemen hade 
tillgång till information i sakfrågan och gavs tid att reflektera över denna" (ibid, 
s 7). 
 
Den skriftliga informationen kan tänkas bidra till ökade kunskaper om såväl 
resursproblematiken som den demokratiska beslutsprocessen och den stora 
komplexitet som frågorna rymmer. Befolkningsträffarna, å andra sidan, kanske 
verkar mer legitimitetsskapande. Det handlar både om de positiva effekter som 
kan uppstå av att man blivit tillfrågad om att medverka i processen och att man 
utifrån diskussionen bättre förstår de olika perspektiv som kan anläggas på 
frågeställningarna. Detta kan i sin tur leda till både stärkt förtroende för 
politikerna, ökad acceptans för prioriteringar och ett större intresse för att 
engagera sig i de aktuella frågorna. Demokratin vitaliseras då väljare och 
förtroendevalda uppnår större förståelse för varandras perspektiv och en 
gemensam probleminsikt etableras. 
 
4.3.4 Etiska värderingar 
Ibland har faran med att låta lekmän få inflytande över offentliga angelägenheter 
betonats. Det har t o m talats om ”de oinformerades tyranni” (Hunter 1993). I 
synnerhet då frågeställningen gällt om vissa gruppers tillgång till hälso- och 
sjukvård ska begränsas, exempelvis på grund av ohälsosam livsstil, visar de 
flesta studier att ungefär hälften av medborgarna kan tänka sig sådana 
restriktioner. Det gäller även denna studie (appendix fråga 30, 31, 32). I andra 
studier har det funnits starka fördomar mot narkomaner, invandrare, 
homosexuella, kriminella m fl (Lamb 1989). 
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Oavsett om man anser det vara etiskt och praktiskt försvarbart att begränsa vissa 
gruppers tillgång till hälso- och sjukvård, kan det här bara konstateras att detta 
uppenbarligen strider mot svensk lagstiftning, och i synnerhet Hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 
Det kan dock vara intressant att notera att frågan om livsstil och eventuellt 
självförvållade vårdbehov är en ständigt återkommande diskussionspunkt. I 
Prioriteringsutredningen redovisas bl a svaren från en attitydundersökning bland 
politiker, administratörer och tjänstemän (Björk och Rosén 1994) där det 
framkommer att inte heller inom dessa grupper är man helt främmande för att 
använda självförvållande som prioriteringskriterium. I utredningen konstateras 
att ”graden av självförvållande och olikheter i livsstil skall i princip inte leda till 
negativ särbehandling" (SOU 1995:5). Resonemanget utvecklas sedan och med 
att livsstil kan vägas in som en av flera faktorer vid ställningstagande till vård i 
det enskilda fallet, nämligen om fortsatt skadlig livsstil kan äventyra 
behandlingsresultatet. Förmågan att tillgodogöra sig behandling blir den 
medicinsk-etiska normen och tio år senare skriver Svenska Läkaresällskapet: 

 
”Redan i de attitydundersökningar som presenterades i 
Prioriteringsutredningens slutbetänkande samt synpunkter som framkommit 
under de år som gått sedan riksdagsbeslutet förefaller denna syn inte vara 
självklar för alla, varken bland allmänhet, politiker eller läkare. Sannolikt krävs 
en mycket mer djupgående diskussion både bland allmänhet och bland 
vårdföreträdare och politiskt ansvariga för att människovärdesprincipen ska 
tolkas och omsättas i praktiken på ett invändningsfritt sätt och på ett sätt som 
har en bred acceptans i befolkningen.”  
     2004, s 17 

 
Exemplet visar på den komplexitet och dubbelhet som kännetecknar många 
prioriteringsfrågor, och som också aktualiserar behovet av att integrera flera 
perspektiv. Är ohälsosam livsstil/självförvållade vårdbehov en typ av 
prioriteringskriterier som bör diskuteras i politiska medborgardialoger? Svenska 
Läkaresällskapet anser det men det finns även kritiska röster. Mossialos och 
King hävdar att det finns en mycket liten samsyn kring hur man ska värdera 
ohälsosam livsstil/självförvållade vårdbehov (1999). Tvärtom, menar de, är det 
lika många som är för som är emot att livsstil ska kunna utgöra ett 
prioriteringskriterium. Det innebär att frågan är synnerligen olämplig för att 
behandla i medborgardiskussioner eftersom det knappast skulle underlätta det 
politiska beslutsfattandet utan snarare skapa konflikter. Frågan är väl om man 
skapar fler konflikter genom att tydliggöra vilka argument som finns för och 
emot ett visst alternativ. En erfarenhet är istället att många konflikter uppstår 
just på grund av bristande kunskap. 
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En annan konsekvens vore ju att om det skett en attitydförändring så att knappt 
hälften, snarare än 70-80 procent, inte längre anser att sjukvården har en 
skyldighet att tillgodose alla lindriga vårdbehov, så skulle detta innebära en 
stoppunkt. Då står det och väger mellan de båda lägren och det skulle alltså inte 
längre vara tillrådligt att diskutera frågan. Resonemanget faller på sin egen 
orimlighet.  
 
 
4.4 Det politiska uppdraget 
 
Det kan diskuteras vem som har ansvar för att nödvändiga prioriteringar 
genomförs och på vilket sätt det skall ske. Patienterna kan ta ett ökat ansvar för 
den egna hälsan och söka vård på ”lägsta, effektiva omhändertagandenivå” eller 
bedriva egenvård, men även läkare, politiker och tjänstemän har ett ansvar. 
Läkarna kan bli mer restriktiva för att minska kostnaderna, t ex vid förskrivning 
av läkemedel och vid sjukskrivningar. Politikerna kan söka gemensamma 
lösningar som underlättar nödvändiga beslut. Tjänstemännen kan ta fram bättre 
prioriteringsunderlag till politikerna. Även media skulle kunna ta ett större 
ansvar och undvika att skapa orealistiska förväntningar. Vilka av dessa aktörer 
har då det största inflytandet? Allmänheten tvekar inte – det är politikerna. 
Medan vårdgivarnas uppgift är att tillhandahålla hälso- och sjukvård är 
politikernas uppgift att förvalta medborgarnas skattemedel och försöka få ut så 
mycket som möjligt ur varje satsad skattekrona. Politikernas situation är 
bekymmersam eftersom förtroendet för dem är lågt, resurserna tryter och det 
saknas tillräckligt goda beslutsunderlag för att kunna genomföra odiskutabla 
prioriteringar. Allmänheten håller ändå politikerna ansvariga, oberoende av 
vilka möjligheter de faktiskt har att påverka skeendet. Eftersom politikerna ställs 
ansvariga under alla omständigheter finns det ingenting att förlora på att ta tag 
också i prioriteringsfrågorna.  
 
Vertikala prioriteringslistor kan aldrig utgöra tillräckliga underlag för öppna 
politiska prioriteringar. Det måste finnas en allmän insikt bland vårdpersonal 
och allmänhet om nödvändigheten av att genomföra öppna prioriteringar och det 
måste råda största möjliga förtroende för den politiska beslutsprocessen. Hur 
kan man få vårdpersonalen, allmänheten och media att förstå att det är 
nödvändigt att dra ner på vissa vårdinsatser för att kunna garantera vård till dem 
med störst behov? En god utgångspunkt är naturligtvis att försöka finna ut vad 
medborgarna, vårdpersonalen och brukarna tycker. Ska alla vårdsökande 
garanteras en skattefinansierad vård (efterfrågestyrning) och tvingas acceptera 
en allt mer uttunnad vårdkvalitet, eller bör man istället satsa mer på dem med 
störst vårdbehov (behovsstyrning)? Det innebär i såfall att vårdsökande med 
mindre vårdbehov tvingas ta ett större egenansvar, kanske i form av ökad 
egenfinansiering.  
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Detta är naturligtvis en stor utmaning då en tredjedel av de svarande inte anser 
att vi har en vård på lika villkor. Det finns en viktig rättvisediskussion här som 
måste föras brett bland både medborgare och vårdansvariga. Vilka vårdbehov 
kan vi själva ta ett större ansvar för? Det medicinska panoramat förändras i 
riktning mot allt fler livskvalitetshöjande insatser, vårdbehov uppstår i allt större 
utsträckning som effekter av ohälsosamt beteende och gapet mellan efterfrågan 
och resurser växer. 
 

”De kombinerade effekterna av en mer informerad och krävande allmänhet, en 
mediabevakning som allt intensivare synar sjukvårdsbesluten i sömmarna, 
jurister som allt oftare ifrågasätter medicinska beslut - allt detta innebär att de 
som förespråkar dolda prioriteringar istället för öppna, de riskerar att hamna 
på fel sida i historien. Genom att göra beslutsfattandet mer öppet skapas 
dessutom förutsättningar för ett socialt lärande om medicinens begränsningar 
och nödvändigheten av att göra val i hälso- och sjukvården."(förf. övers.) 
 Ham och Robert, 2003, s 156 

 
Befolkningsenkäterna visar att det bland allmänheten råder skiftande 
uppfattningar om hur hälso- och sjukvårdens resurser ska finansieras och vilka 
prioriteringskriterier som bör användas. Andra studier visar att det finns stora 
skillnader mellan förväntningar och attityder bland befolkning och 
vårdprofessionella. Vår tid präglas dessutom av stor värdepluralism och i många 
frågor är det inte realistiskt att uppnå samsyn: 
 

”I ett pluralistisktsamhälle präglat av mångfald, är det motsägelsefullt att 
upphöja konsensus till ett ideal.” (för. övers.)”. 
 Andersen och Hansen 2002, s 81 

 
Förutom att via den deliberativa modellen söka stärka tilltron till den 
demokratiska styrmodellen, finns det ett värde i sig med att vitalisera 
beslutsprocessen. Det borde vara minst lika naturligt att samtala med 
medborgarna, finansiärerna, som med intresseorganisationerna och brukarna. En 
sådan breddning av den politiska arbetsuppgiften syftar till att underlätta 
framväxten av en gemensam problembild inför framtida prioriteringsbeslut. Att 
öppna en dialog med allmänheten är inte att bjuda in till kravställande, utan med 
rätt utformning av dialogprocessen kan den istället underlätta beslutsfattandet.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att det går att påverka allmänhetens attityder 
till prioriteringar i vården och detta med relativt begränsade 
informationsinsatser. Härmed skapas också förutsättningar för att etablera en 
gemensam problembild, att öka intresset för delaktighet i beslutsprocessen samt 
att stärka den politiska legitimiteten. Om inte allmänheten ges en rimlig chans 
att förstå vilka problemen är, finns det heller inga förutsättningar för att skapa 
acceptans för förändringar i välfärdssystemet.  
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Parallellt med framtagande av medicinska beslutsunderlag bör därför en 
kontinuerlig dialog föras med allmänheten, och i förlängningen även med 
vårdpersonalen. En pedagogisk utgångspunkt för den utvidgade dialogen är att 
jämföra resultaten från olika respondentgrupper och diskutera skillnader och 
likheter i svaren. Därmed etableras intresse och engagemang från en mängd 
olika intressenter och diskussionen kan börja. 
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Appendix 
 
De grå fälten i tabellerna visar att studierna genomfördes vid samma tillfälle. 
Detsamma gäller för Studiegrupp, tidpunkt 2 och Kontrollgrupp. Det bör också 
noteras att studiegruppen ingår i 2004 års studie, medan vid andra mättillfället 
studiegruppen och kontrollgruppen är helt separata. 2003 års resultat är inte fullt 
jämförbar med de övriga två årens. Gruppen har en lägre genomsnittsålder, men 
då samtliga frågor kontrollerats för åldersvariabeln visar sig detta få genomslag 
främst i de första sex frågorna, dvs upplevelser av vården. 
 
Pilarna under kolumnerna anger signifikansvärden vid jämförelser mellan de 
aktuella svarsgrupperna. Jämförelser har gjorts mellan a) 2002-2004, b) 
kontrollgrupp t1 - studiegrupp t1,  
c) studiegrupp t1 - studiegrupp t2 samt d) studiegrupp t2 - kontrollgrupp t2. 
Grova pilar  anger signifikanser på enprocentsnivån. 
Mellangrova pilar anger signifikanser på femprocentsnivån. 
Tunna pilar  anger signifikanser på tioprocentsnivån.  
 
A. 
1 Är Du i huvudsak nöjd med det bemötande Du fått i sjukvården? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp t1 Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 81 77 82 81 84 79 
Nej 11 15 11 16 11 13 
Vet inte 8 8 7 3 5 8 
 
2 Är Du i huvudsak nöjd med det medicinska kunnande Du mött i 
sjukvården? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 74 70 75 74 77 73 
Nej 15 19 13 20 15 13 
Vet inte 11 11 12 6 8 14 
 
3 Är Du nöjd med den information Du fått om Din vård och behandling? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 70 65 70 69 70 67 
Nej 19 23 18 24 23 21 
Vet inte 11 12 12 7 7 13 
 



 

 

4 Är Du i huvudsak nöjd med Ditt inflytande i hälso- och sjukvården? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 48 30 35 34 37 27 
Nej 22 34 28 44 40 30 
Vet inte 30 36 37 22 23 43 
 
5 Var det lätt att komma fram på telefon när Du senast ringde för att boka 
besökstid på vårdcentral eller hos privatpraktiserande läkare? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 57 48 56 56 62 56 
Nej 33 41 34 39 30 35 
Vet inte 10 11 10 5 8 9 
 
6 Fick Du bokat besök inom rimlig tid från det att Du ringde vårdcentralen 
eller hos privatpraktiserande läkare? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 71 66 70 69 73 71 
Nej 19 23 19 25 20 21 
Vet inte 10 11 11 6 7 8 
 
7 Anser Du att patienter i allmänhet får vård på lika villkor idag? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 28 26 29 27 30 25 
Nej 33 41 35 44 37 39 
Vet inte 39 33 36 29 33 36 
 



 

 

B. 
8 Bör de offentliga utgifterna för hälso- och sjukvården öka, minska eller 
vara ungefär så stora som idag? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Öka 48 47 44 52 46 45 
Som 
idag 

29 29 33 30 40 32 

Minska 7 9 7 8 7 9 
Vet inte 16 15 16 10 7 14 
 
9 Är hälso- och sjukvården skyldig att alltid erbjuda bästa tänkbara vård, 
oavsett vad det kostar? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 78 78 72 71 65 73 
Nej 12 13 15 19 21 12 
Vet inte 10 9 13 10 14 15 
 
10 Bör allmänheten alltid ha rätt till offentlig sjukvård, oberoende av hur 
lindriga besvären är? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 75 68 60 55 43 68 
Nej 14 21 26 35 39 19 
Vet inte 11 11 14 10 18 13 
 
11 Tror Du att sjukvårdens nuvarande resurser räcker till för att tillgodose 
alla sjukvårdsbehov? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 9 9 11 16 17 9 
Nej 78 80 76 76 73 76 
Vet inte 13 11 13 8 10 15 
 



 

 

12 Tror Du att sjukvårdens resurser räcker till för att alltid erbjuda alla 
patienter bästa tänkbara vård? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 9 8 10 16 14 7 
Nej 76 81 76 76 73 76 
Vet inte 15 11 14 8 13 17 
 
13 Finns det sjukvårdsbehov som inte tillgodoses inom sjukvården idag? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  30 30 46 42 26 
Nej  6 5 5 8 6 
Vet inte  64 65 49 50 68 
 
14 Upplever Du att människor i allmänhet tar ett tillräckligt stort ansvar 
för sin hälsa? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 19 23 25 24 23 24 
Nej 66 60 58 62 66 59 
Vet inte 15 17 17 14 11 17 
 
15 Behövs patientavgifter för att inte människor ska söka vård i onödan? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  61 67 70 72 64 
Nej  26 20 21 15 22 
Vet inte  13 13 9 13 14 
 
16 Bör vi lägga mer offentliga resurser på hälso- och sjukvården? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 71 71 68 71 60 68 
Nej 12 14 13 16 22 16 
Vet inte 17 15 18 13 18 16 
 



 

 

17 Om det visar sig att det behövs mer pengar för att behålla nuvarande 
standard i sjukvården, vilken av följande lösningar föredrar Du i så fall? 
(Kryssa för ett alternativ) 

 2002 2003 2004 SG t1 SG t2 KG 
Kompletterande privata 
sjukvårdsförsäkringar 

 
23 

 
22 

 
19 

 
18 

 
13 

 
18 

Ökade patientavgifter 24 24 25 23 29 27 
Höjda skatter 34 33 35 34 38 35 
Annat 20 21 22 25 20 20 
  
18 Läkemedelskostnaderna stiger kraftigt. Ska apoteken kunna byta ut det 
läkemedel som läkaren förskrivit mot ett billigare läkemedel om detta är 
lika effektivt? (Kunden har ändå rätt att få det dyrare läkemedlet, men 
måste då betala en del av mellanskillnaden). 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll- 
grupp 

Ja 73 82 86 82 83 81 
Nej 18 12 9 14 8 13 
Vet inte 9 6 5 4 9 6 
 
19 Ska det finnas möjlighet för inlagda patienter att få bättre service 
(enkelrum, tv, annan mat etc)? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 42 50 42 44 44 44 
Nej 44 33 39 43 38 35 
Vet inte 14 17 19 13 18 21 
 



 

 

20 På en del håll i sjukvården försöker man koncentrera den planerade 
vården av t ex vissa operationer. Genom att sjukhusen specialiserar sig 
hoppas man nå bättre resultat och kortare väntetider. Tycker Du att det är 
bra om sjukhusen specialiserar sig på detta vis, även om det innebär längre 
resor för Dig som patient?  

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 71 72 65 75 63 59 
Nej 13 13 19 16 26 26 
Vet inte 16 15 16 9 11 15 
     
21 Efterfrågan på sjukvård är idag större än vad som kan tillgodoses med 
tillgängliga resurser. Det finns olika sätt att hantera denna situation. 
Markera vilket av följande alternativ Du finner acceptabla. 
 
a) remisser bör alltid krävas till sjukhus eller specialistvård 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 56 58 61 61 61 61 
Nej 28 28 26 27 28 27 
Vet inte 16 14 13 12 11 12 
 
b) man bör använda köer så att patienter med mindre allvarliga vårdbehov 

får vänta längre 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 68 56 57 56 55 55 
Nej 14 27 25 30 27 28 
Vet inte 18 17 18 14 18 18 
 
c) enklare behandlingar eller sjukvårdstjänster bör betalas av patienterna 

själva 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja 26 24 26 28 34 26 
Nej 57 61 58 62 52 58 
Vet inte 17 15 16 10 14 16 
 



 

 

 
d) fler läkemedel bör bekostas av apotekskunderna själva 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontrollgru
pp 

Ja 17 19 21 23 21 19 
Nej 64 65 59 61 56 62 
Vet inte 19 16 20 16 23 19 
 
C. 
22 Vem har störst inflytande över hur sjukvårdens resurser fördelas idag?  
(Obs! Markera endast ett alternativ). 

 2002 2003 2004 SG t1 SG t2 KG 
Politiker  84 80 81 85 85 
Tjänstemän  10 10 10 6 7 
Läkare  4 6 4 6 5 
Journalister  - - - - - 
Allmänheten  1 2 1 1 1 
Andra  1 2 4 2 2 
 
23 Bör allmänheten delta i diskussioner om hur sjukvårdens resurser ska 
fördelas? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  69 64 72 84 64 
Nej  16 17 14 8 15 
Vet inte  15 19 14 8 21 
     
24 Bör allmänheten erbjudas större möjligheter att påverka hur 
sjukvårdens resurser ska fördelas? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  68 62 70 72 66 
Nej  15 18 18 12 16 
Vet inte  17 20 12 16 18 
 



 

 

25 Anser Du att sjukvårdspolitikerna i Region Skåne hanterar 
prioriteringsfrågan på ett bra sätt? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja     12 5 
Nej     46 48 
Vet inte     42 47 
 
26 Bör sjukvårdspolitikerna göra tydligare prioriteringar? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja     56 54 
Nej     13 8 
Vet inte     31 38 
 
27 Finns det sjukvårdsbehov som är så bagatellartade att patienten borde 
betala en större del av vårdkostnaden själv? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  32 37 39 43 30 
Nej  42 37 40 37 43 
Vet inte  26 26 21 20 27 
 
28 Ska sjukskrivna personer kunna gå före i kön till vissa operationer om 
det kan förkorta deras sjukskrivningstid? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  52 54 64 66 55 
Nej  24 23 19 18 27 
Vet inte  24 23 17 16 18 
 



 

 

29 Ska försäkringsbolagens klienter kunna gå före i kön till vissa 
operationer om det kan tillföra sjukvården mer resurser? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontroll-
grupp 

Ja  19 19 21 24 17 
Nej  57 58 61 50 61 
Vet inte  24 23 18 26 22 
 
30 Instämmer Du i följande påstående: 
"Om ett klart och entydigt samband mellan rökning och en viss 
lungsjukdom konstaterats, då bör den som upphör med sin rökning ges 
behandling före den som inte vill sluta röka." 

 2002 2003 2004 SG t1 SG t2 KG 
Instämmer helt 48 50 53 56 55 49 
Instämmer delvis 31 28 26 27 25 28 
Instämmer inte alls 15 15 14 15 16 14 
Vet inte/osäker 6 7 7 2 4 9 
 
31 Instämmer Du i följande påstående: 
"Om ett klart och entydigt samband mellan alkoholkonsumtion och en viss 
leversjukdom konstaterats, då bör den som slutar dricka alkohol ges 
behandling före den som inte vill sluta dricka." 

 2002 2003 2004 SG t1 SG t2 KG 
Instämmer helt 48 50 53 56 54 48 
Instämmer delvis 32 30 27 26 26 30 
Instämmer inte alls 14 14 14 15 16 13 
Vet inte/osäker 6 6 6 3 4 9 
 
32 Instämmer Du i följande påstående: 
"Om ett klart och entydigt samband mellan fetma och en viss hjärtsjukdom 
konstaterats, då bör den som är beredd att ändra sina matvanor ges 
behandling före den som inte vill ändra sina matvanor." 

 2002 2003 2004 SG t1 SG t2 KG 
Instämmer helt 48 47 51 53 58 46 
Instämmer delvis 32 32 28 30 22 30 
Instämmer inte alls 15 15 14 15 19 14 
Vet inte/osäker 6 6 7 2 1 10 
 



 

 

33 Andelen äldre växer och därmed också behoven av vård och omsorg. Är 
Du beredd att acceptera höjda skatter för att hantera denna 
kostnadsökning? 

 2002 2003 2004 Studiegrupp 
t1 

Studiegrupp 
t2 

Kontrollgru
pp 

Ja  54 56 63 61 53 
Nej  29 26 27 22 28 
Vet inte  17 18 10 17 19 
 
A. Har Du besökt någon av de politikerträffar som arrangerats för 
studiegruppen? 

 Studiegrupp 
t2 

Ja 36 
Nej 67 
 
B. Vad tycker Du om detta studieprojekt (med enkäter, politikerträffar, 
information)? 

 Studiegrupp 
t2 

Mycket dåligt 1 
Dåligt 3 
Varken bra eller 
dåligt 

14 

Bra 61 
Mycket bra 21 
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