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FÖRORD  
 
En viktig del av PrioriteringsCentrums uppdrag handlar om att ta reda på hur 
prioriteringar uppfattas och används inom olika delar av vården och omsorgen. 
Det har skett genom flera intervjustudier. Det framgår av dessa att flera 
vårdyrkesgrupper inte deltar i organiserat prioriteringsarbete i särskilt hög grad. 
Beslutsunderlag riskerar därmed att ge en bristfällig bild av vårdbehov och 
andra väsentliga aspekter.  
 
Krav från patienter, allmänhet, ledning liksom arbetsmiljöfrågor påverkar de 
prioriteringar som görs i vården. Hur de sker är många gånger oklart och ibland 
till och med godtyckligt. För att säkra en rättvis fördelning av tillgängliga 
resurser på kort och lång sikt är utvecklingen av metoder för öppna 
prioriteringar i vården en viktig del.  
 
Jag tror att det är en fördel att påbörja en sådan utveckling yrkesmässigt eller 
inom begränsade verksamhetsområden men att ha siktet inställt på att 
prioriteringar bör ske tvärprofessionellt och i samarbete mellan olika huvudmän 
såsom kommuner och landsting. För att lyckas med öppna politiska 
prioriteringar måste den interna legitimiteten säkras först. 
 
Det är särskilt intressant med försöksprojekt inom kommunal verksamhet. Här 
kommer behov av vård och omsorg att öka kraftigt på grund av den växande 
skaran gamla. Av den anledningen har PrioriteringsCentrum gett ekonomiskt 
stöd till ett pilotprojekt i samverkan mellan sju kommuner i Skåne rörande 
öppna prioriteringar inom kommunal äldreomsorg. Projektledning och 
dokumentation har FoU-enheten i Skåne svarat för. Författaren svarar själv för 
innehållet i denna rapport och synpunkterna delas inte alltid av 
PrioriteringsCentrum. 
 
 
 
Linköping september 2005 
Per Carlsson 
Professor, föreståndare för PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
I oktober 2004 startade ett samarbetsprojekt i Skåne kring öppna prioriteringar 
inom kommunal äldreomsorg. Projektet var ett samarbete mellan 
Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, PrioriteringsCentrum och de sju 
kommunerna Hässleholm, Hörby, Kävlinge, Skurup, Svedala, Tomelilla och 
Vellinge.  
 
Uppgiften för pilotprojektet var: 
- att pröva om det är möjligt att utarbeta en modell för öppna prioriteringar i 

kommunal äldreomsorg som innefattar horisontella och vertikala 
rangordningslistor liknande dem som förekommer i Östergötlands läns 
landsting 

- att kartlägga vilka behov och insatser som finns i den kommunala 
äldreomsorgen samt 

- att medvetandegöra medarbetare och brukare om de prioriteringar som görs i 
det dagliga arbetet. 

 
I ett första steg skulle en arbetsgrupp bestående av medarbetare tillhörande olika 
professioner skapa ett gemensamt synsätt på brukarnas behov. Gruppen skulle 
också verka för en medvetenhet om vilka insatser som utförs för att tillgodose 
behoven och värdera effekten av dessa insatser. Vidare skulle en inventering av 
brukargrupper, behov, insatser och dess resultat ingå i gruppens arbete. 
 
Kommunerna representerades i ledningsgruppen av politiker och 
förvaltningschefer och i arbetsgruppen av verksamhetsrepresentanter. Det fanns 
i projektet även en mindre styr- och samordningsgrupp bestående av 
projektledning och uppdragsgivare. I rapporten redovisas grupprocessen och den 
framtagna rangordningslistan men en viktig aspekt är också om projektet skapat 
ringar på vattnet. Projektledningen har presenterat arbetet vid olika konferenser 
och för politiska nämnder och pilotprojektet har beskrivits i ett par 
facktidskrifter. 
 
Projektet har varit lärorikt. Det är en kreativ process att sätta samman en 
rangordningslista och försöka värdera behov och insatser. Den blandade 
arbetsgruppen medgav många möjligheter till jämförelser. En lärdom är dock att 
oklarheter kring projektets målsättning skapade en del orealistiska 
förväntningar. Det aktuella prioriteringsprojektet har visat att det krävs en 
mycket tydlig gemensam arbetsplan för att finna rätt roller för politiker och 
personal i processen. Projektledningen bör inte utgöra enda kontaktytan mellan 
ledningsgrupp och arbetsgrupp, utan det bör eftersträvas möjligheter till 
diskussion och samtal för att etablera en gemensam problembild som delas av 
både politiker och personal.  
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Nyttan av att utarbeta kommunala rangordningslistor är främst pedagogisk. Här 
skapas möjligheter till överblick och gemensamma diskussioner kring vilka 
värderingar som styr resursfördelningen. Däremot innebär såväl gällande 
lagstiftning och strävanden efter en mer brukarstyrd insatsplanering att 
implementeringen av mer generella riktlinjer motverkas. Dessutom är de 
individuella variationerna så stora att mängden avvikelser riskerar att göra 
riktlinjerna mindre meningsfulla. Även utan en rangordningslista står det klart 
att serviceinsatserna bedöms som mest umbärliga och sjukvården som viktigast. 
Denna slutsats utgör en intressant utgångspunkt för vidare diskussioner. 
 
Att konstruera en rangordningslista med hjälp av parametrar som nytta, 
kostnadseffektivitet, evidens eller risk är inte oproblematiskt inom 
äldreomsorgen. Dels saknas det i stor utsträckning vetenskapliga underlag för 
sådana bedömningar och dels är dessa variabler många gånger irrelevanta då det 
handlar om att bedöma en äldre människas totala livssituation. En viktig fråga 
gäller därför om det finns alternativa parametrar att komplettera 
konsensusdiskussionerna med. Biståndshandläggaren är den viktigaste aktören 
då det gäller resursfördelning inom äldreomsorgen. Här uppstår de flesta 
problemen då de tillgängliga resurserna inte täcker de aktuella behoven.  
 
Biståndshandläggaren har ofta små möjligheter att vädja om politiska öppna 
prioriteringar, utan måste lösa situationen med stor flexibilitet och som sista 
utväg hänvisa problemet till verksamheten eller till den enskilde och dennes 
anhöriga. Biståndshandläggarens situation blir besvärligare under åren framöver 
då de kommunala ekonomierna kommer att utsättas för påfrestningar och 
glappet mellan behov och resurser ökar. Detta skapar ett dilemma där 
alternativen tycks vara antingen mer generella riktlinjer (där individens specifika 
behov kan komma att åsidosättas) eller mer flexibla och situationsanpassade 
beslut (där risken för godtycke och bristande rättssäkerhet ökar).  
 
Omsorgsverksamheten regleras av både Socialtjänstlagen och Hälso- och 
sjukvårdslagen. Redan idag är konflikterna mellan de båda lagstiftningarna 
uppenbara, och problemet kan förväntas öka inom de framväxande 
närsjukvårdsorganisationerna. Vad har den vårdkrävande äldre egentligen rätt 
till?  
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1. INLEDNING 
 
Snart är en halv miljon svenskar över 80 år och om ett par decennier kommer de 
förmodligen att uppgå till närmare 750 000 personer. Detta kommer att ställa 
växande krav på den kommunala äldreomsorgen och den förväntade 
personalbristen kommer att ytterligare förvärra situationen. För att täcka de 
framtida pensionsavgångarna behöver kommunerna rekrytera mer än tvåhundra 
årsarbetare de kommande tio åren. Socialstyrelsen bedömer att en halv miljon 
nya vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter behövs fram till 
2015 för att ta hand om äldre och funktionshindrade (Socialstyrelsen 2003). 
Även resten av samhällsekonomin påverkas genom de ökade kostnaderna för 
pensioner, läkemedel och hälso- och sjukvård. Dessa resursfrågor diskuteras 
också allt oftare i takt med att ett växande antal kommuner brottas med 
minskande skatteintäkter och växande pensionsåtaganden. Det finns mycket 
positivt i den bild som Reepalu och Isaksson beskriver: "I Sverige studerar vi 
längre, börjar arbeta senare, slutar arbeta tidigt och lever allt längre." (DN 28 juli 
2003). Det som vissa bedömare dock fruktar är att vi lever över våra tillgångar 
och att denna välfärd bekostas genom lån som vi överlämnar till kommande 
generationer (Ekonomistyrningsverket 2004, Lindbeck 2005). Därför är 
rättvisemotivet centralt då man diskuterar prioriteringar, och då också rättvisan 
mellan generationerna. 
 
Det görs ständigt prioriteringar i äldreomsorgen, också ute i verksamheterna. Ett 
vårdtillfälle är en situation där omsorgstagaren i begränsad utsträckning kan 
påverka innehållet i tjänsten - antingen för att biståndet exakt anger vad som ska 
utföras eller för att vårdpersonalen prioriterar bland arbetsuppgifterna. Vid 
personalbrist sker rena ransoneringar och omsorgstagare kan temporärt tvingas 
avstå från vissa tjänster, helt eller delvis. Här aktualiseras ytterligare en 
rättvisedimension - får äldre med samma omsorgsbehov lika behandling eller 
hur stor hänsyn tas till andra aspekter som bostadsförhållanden, anhörigstöd 
eller andra personliga omständigheter? En skillnad mot behovsvärdering i hälso- 
och sjukvården är just att i omsorgen bedöms behovet av en åtgärd i större 
utsträckning även utifrån faktorer som har betydelse för hur den äldre hanterar 
hela sin livssituation. 
 
Själva biståndsbedömningen är den kanske mest renodlade öppna 
prioriteringsprocess man kan finna inom omsorgen och sjukvården. 
Omsorgsresurserna (personal, vårdplatser etc) utnyttjas i ganska oförändrad 
utsträckning i de olika kommunerna. Inom det särskilda boendet borde detta 
innebära att kriterierna för att få en vårdplats varierar. När efterfrågan är stor blir 
bedömningen hårdare och när trycket minskar kan även sökande med mindre 
omsorgsbehov erbjudas plats. Kommunerna tvingas, åtminstone periodvis, 
ransonera vissa omsorgsbehov.  
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För några år sedan beräknade Socialstyrelsen att det fanns drygt 2 000 personer 
som kommunerna bedömde vara i behov av särskilt boende men där de sökande 
ändå fick avslag (Socialstyrelsen 2001). Ibland skjuter biståndshandläggaren 
upp beslutet tills resurser finns tillgängliga, eller tas beslut om bistånd men 
verkställandet skjuts upp . 
 

"Kommunens biståndshandläggare har inte sällan ett betydande kostnadsansvar 
och ställs allt som oftast inför mycket svåra prioriteringsfrågor. Att bedöma 
behov innebär för deras del också att bedöma resurser. Enligt Peter Westlund 
(2001) är dessa båda bedömningar ofta så sammanflätade med varandra att det 
kan vara svårt att hålla dem isär." 
   Gurner och Thorslund 2003, s 42 

 
Även på det övergripande, horisontella, planet görs prioriteringar. Under senare 
år har mer resurser lagts på äldres läkemedel och sjukvårdande behandling och 
mindre på omvårdnadsinsatser (Anell och Hjortsberg 2001). Är detta en 
prioritering som vårdgivarna eller de äldre ställer sig positiva till? Är det en 
medveten prioritering? Även de långt drivna ansträngningarna att låta äldre bo 
kvar i eget boende är en form av politisk prioritering. Här rör det sig om en 
uttalad viljeinriktning och kvarboendeprincipen motiveras ofta av att människor 
säger sig vilja bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Det är också, 
åtminstone initialt, en billigare boendeform än institutionsboendet. Kritikerna 
menar dock att det främst är yngre människor som säger sig vilja bo kvar 
hemma, medan man med stigande ålder efterfrågar plats i särskilt boende i högre 
utsträckning. Kvarboendet skapar ensamhet och instängdhet, menar Ingalill 
Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap. Hon säger vidare att äldre i eget 
boende åker ut och in på sjukhusen i större omfattning och att det därför inte är 
en lika billig boendeform som vissa tycks tro:  

 
”Vad vi behöver är en fördjupad diskussion kring frågan om vi skall bo, leva 
och dö hemma – och vad vi i så fall skall betala för det.”  

SDS 24 okt 2004 
 
Ännu ett rättviseperspektiv gör sig gällande i frågan om resursfördelning mellan 
prevention, behandling/omsorg och rehabilitering. Är det t ex rätt att satsa på 
förhållandevis friska människor och ge förebyggande insatser för att skjuta upp 
omsorgsbehoven, trots att det finns andra med mer akuta vårdbehov? 
Riksdagens nationella prioriteringsriktlinjer ger inget stöd i denna fråga: 
 

"För varje sjukdoms- eller diagnosgrupp gäller i princip att samtliga medicinska 
åtgärder som gäller sjukdomen räknas till den aktuella prioriteringsgruppen. 
Det betyder att behandling, omvårdnad, habilitering/rehabilitering och 
prevention för den aktuella sjukdoms- eller diagnosgruppen hör till 
prioriteringsgruppen i fråga." 
    prop 1996/97:60, s 32 
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Detta blir ytterst förvillande eftersom man samtidigt placerar "vård av 
människor med nedsatt autonomi" i prioriteringsgrupp 1, "prevention, 
habilitering/rehabilitering" i prioriteringsgrupp 2 och "vård av mindre svåra 
akuta och kroniska sjukdomar" i prioriteringsgrupp 3. Vad är det egentligen som 
gäller? Visserligen sägs i propositionen att "behovet av vård" ska vara 
avgörande, men trots detta förtydligande ställer sig flera remissinstanser kritiska 
till den inkonsekventa gruppindelningen. 
 
En vanlig tolkning i äldreomsorgen är att alla kommunens omsorgstagare finns i 
prioriteringsgrupp 1 och att det därför inte går att göra några vidare 
prioriteringar (Lund 2003). Det görs dock dagligen och stundligen prioriteringar 
inom äldreomsorgen. Dessa prioriteringar är dock inte alltid öppna. I riksdagens 
prioriteringsriktlinjer står att läsa: 
 

”Det är viktigt att de bakomliggande skälen till och principerna för 
prioriteringar redovisas öppet. Dessa har sin grund i värderingar av olika slag. 
De värderingar som styr såväl tillgången till hälso- och sjukvård som de 
prioriteringar som anses nödvändiga måste i princip kunna delas av det stora 
flertalet i befolkningen.” 

     prop 1996/97:60, s 19 
 
Här framställs således några nödvändiga villkor för en öppen prioriterings-
process. För det första ska prioriteringarna vara medvetna, grunderna och 
principerna för besluten vara kända, konsekvenserna av prioriteringarna vara 
beaktade och information ska finnas tillgänglig för den som önskar ta del av den 
(Liss 2002). Eftersom varje rangordning eller prioritering baseras på värderingar 
ska öppenheten också främja en dialog mellan olika aktörer beträffande 
fördelning av de begränsade resurserna. För att erhålla legitimitet i 
prioriteringsbesluten fordras såväl en intern diskussion bland de anställda som 
en extern dialog bland brukare och allmänhet (Garpenby 2003). 
Prioriteringsarbetet är ett ansvar både för de förtroendevalda och för dem som 
arbetar i vården. Detta är en viktig förutsättning också för att kunna diskutera 
omsorgens behov i förhållande till andra kommunala angelägenheter. 
 
Riksdagens beslutade riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården bygger 
på tre etiska grundprinciper; människovärdesprincipen, behovs- och 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. 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. Den 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). 
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I en annan studie påvisas att samma förhållanden råder inom den kommunala 
äldreomsorgen (Svensson och Rosén 2004a). Två av tre politiker och 
biståndshandläggare tycker att man i hög grad tillgodoser de äldres behov av 
omsorg. Motsvarande andel bland sjuksköterskor och undersköterskor/vård-
biträden är endast 26 respektive 14 procent. Sju av tio handläggare anser också 
att biståndsbesluten i hög grad överensstämmer med vad den enskilde vill ha 
hjälp med. Bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal är det bara två, 
respektive en, av tio som menar detsamma. Dessa skillnader återkommer i fråga 
efter fråga, men det är ändå inte helt uppenbart hur dessa skillnader ska tolkas. 
Det står dock klart att det finns ett behov av att etablera gemensamma 
problembilder och detta förutsätter fler kontaktytor och en fördjupad dialog.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I oktober 2004 startade ett samarbetsprojekt i Skåne kring öppna prioriteringar 
inom kommunal äldreomsorg. Projektet var ett samarbete mellan 
Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, PrioriteringsCentrum och de sju 
kommunerna Hässleholm, Hörby, Kävlinge, Skurup, Svedala, Tomelilla och 
Vellinge.  
 
Uppgiften för pilotprojektet var 
- att pröva om det är möjligt att utarbeta en modell för öppna prioriteringar i 

kommunal äldreomsorg som innefattar horisontella och vertikala 
rangordningslistor liknande dem som används av Socialstyrelsen 

- att kartlägga vilka behov och insatser som finns i den kommunala 
äldreomsorgen 

- att medvetandegöra medarbetare och brukare om de prioriteringar som görs i 
det dagliga arbetet 

 
 
1.2 Syfte, metod och material 
 
I ett första steg skulle en arbetsgrupp bestående av medarbetare tillhörande olika 
professioner skapa ett gemensamt synsätt på brukarnas behov. Gruppen skulle 
också verka för en medvetenhet om vilka insatser som utförs för att tillgodose 
behoven och värdera effekten av dessa insatser. Vidare skulle en inventering av 
brukargrupper, behov, insatser och dess resultat ingå i gruppens arbete. 
 
Kommunerna representerades i ledningsgruppen av politiker och 
förvaltningschefer och i arbetsgruppen av verksamhetsrepresentanter. Det fanns 
i projektet även en mindre styr- och samordningsgrupp bestående av 
projektledning och uppdragsgivare. 
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Ledningsgruppen samlades vid fyra tillfällen, styrgruppen vid tre och 
arbetsgruppen vid åtta tillfällen. I det följande redovisas huvudsakligen 
processen i arbetsgruppen med verksamhetsrepresentanter. Bland dessa fanns 
enhetschefer, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, undersköterskor och vårdbiträden. Samtliga sju kommuner hade 
deltagare i gruppen. Vid träffarna medverkade 10 till 15 personer och mötena 
varade oftast omkring tre timmar. Arbetsgruppen har stått för yrkeskunnandet 
och den professionella erfarenheten. Deltagarna handplockades i kommunerna 
utifrån egenskaper som god förankring bland kollegorna, förmåga till helhetssyn 
och intresse för utvecklingsfrågor. 
 
Arbetet i projektet skulle vara av prövande och lärande karaktär. Ett annat syfte 
var att medvetandegöra medarbetare och brukare om de prioriteringar som görs i 
det dagliga arbetet. Den tvärprofessionella arbetsgruppen skulle skapa en 
gemensam bild av brukarnas behov och utförda insatser som omfattas av såväl 
Socialtjänstlagen som Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns uppenbara fördelar 
med att starta ett prioriteringsarbete med utgångspunkt från personalens 
erfarenheter och värderingar. Här skapas ett kunskapsbaserat 
diskussionsunderlag och det finns knappast någon gruppering med större 
erfarenhet och legitimitet i dessa frågor. Dessutom erbjuds möjligheter att 
jämföra hur äldreomsorgen organiserats i de olika kommunerna, vilka olika 
riktlinjer för prioriteringar och biståndsbeslut som praktiseras och, slutligen, 
vilka skillnader i synsätt och värderingar som råder mellan olika 
yrkeskategorier.  
 
Ledningsgruppen ansvarar för prioriteringsarbetet i respektive kommun och gav 
uppdraget till arbetsgruppen att utarbeta underlag med förslag till 
prioriteringssystem. I ledningsgruppen redovisades även kunskaper och 
erfarenheter på nationell nivå. Gruppen skulle utgöra ett forum för 
erfarenhetsutbyte kring den demokratiska dialogen i prioriteringsarbetet och 
implementering av ett medvetet och strukturerat arbetssätt. I ett kommande 
andra steg är det tänkt att de enskilda kommunerna med projekterfarenheterna 
som utgångspunkt ska starta en prioriteringsdialog på hemmaplan, både i den 
politiska organisationen och med medborgarna i respektive kommun. Syftet är 
att pröva om det är möjligt att implementera ett sådant prioriteringssystem i de 
enskilda kommunerna.  
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2. ARBETSGRUPPEN 
 
En observatör utsågs att dokumentera diskussionerna i de tre grupperna, med 
tonvikt på arbetsgruppens process. Delar av rapporten består av skriftligt 
material som lämnats in av gruppdeltagarna, medan det avslutande 
diskussionskapitlet består av observatörens egna slutsatser. För att tydliggöra 
hur diskussionen utvecklades i de olika grupperna redovisas 
mötesanteckningarna i kronologisk ordning. Det innebär att vissa resonemang 
återkommer och fördjupas i takt med att arbetsmaterialet utökas och 
diskussionerna förs i olika grupperingar. Processerna i arbetsgruppen, 
ledningsgruppen och styrgruppen påverkas delvis av varandra, och 
mötesanteckningarna från de olika grupperna kan läsas parallellt. 
 
Möte 1: 28 okt 2004 
Vid arbetsgruppens första möte informerades främst om projektets syfte och 
arbetsgruppens uppdrag. Från PrioriteringsCentrum redogjordes för erfarenheter 
från sjukvården och då i första hand om hur arbetet fortskridit i Östergötland. 
Deltagare och projektledning presenterades. Det framgick också att deltagarna 
inte visste särskilt mycket om vad projektet gick ut på, och uppenbarligen hade 
frågan i många fall inte förankrats tillräckligt i de olika hemkommunerna. Vissa 
oklarheter uppstod också eftersom en nyckelperson i ledningen fick ny 
arbetsgivare och försvann ur projektet. Gruppdeltagarna fick i uppgift att till 
kommande möte diskutera med sina kollegor om man hade grupper/patienter 
som prioriterades framför andra och i så fall på vilka grunder. 
 
Möte 2: 22 nov 2004 
Vid det andra mötet diskuterades hemuppgiften kring vilka grupper eller insatser 
som prioriteras i äldreomsorgen idag. I centrum för diskussionen stod 
biståndsbedömningen där omsorgsbehov och insatser värderas av en kommunal 
handläggare men det förekommer även att rutiner och normer utvecklas i det 
praktiska omsorgsarbetet. Några av de slutsatser som formulerades var: 
- Omvårdnad prioriteras framför insatser av servicekaraktär, som t ex dusch 

eller bad framför städning 
- Sjukvårdsinsatser prioriteras framför omsorgsinsatser  
- Lagstyrd verksamhet (reglerad antingen enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] eller enligt Socialtjänstlagen [SoL]) prioriteras framför icke-reglerad 
verksamhet 

- Dementa prioriteras framför andra grupper 
- När det gäller rehabiliterande insatser, prioriteras insatser i eget boende 

framför insatser i särskilt boende. 
- Efterlevnad av domstolsbeslut prioriteras före vanliga ansökningar 
- Vård i livets slutskede prioriteras  
- Ensamstående män prioriteras  
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- Medicinskt färdigbehandlade/utskrivningsklara patienter prioriteras 
- Egna kommuninnevånare prioriteras till lediga boendeplatser framför 

sökande från andra kommuner 
- Omprioriteringar sker oftast på grund av personalbrist 
 
Kommentar 
Inventeringen ovan var av deskriptiv karaktär och endast i några fall 
diskuterades vilka underliggande värderingar som styrde dessa prioriteringar. 
Under den andra punkten nämndes de motsättningar som ibland kan uppkomma 
i gränslandet mellan sjukvård och omsorg. Bland annat restes frågan om det 
kanske är yrkesrollerna i sig, och inte lagstiftningen, som främst ger upphov till 
skilda behovsvärderingar. En annan aspekt är att sjukvårdande insatser av 
tradition upplevs som speciellt viktiga och ges den högsta prioriteten. 
Biståndshandläggarna står i centrum när det gäller behovsbedömningen och de 
påverkas av omsorgstagarna, deras anhöriga, lagstiftningen, kommunen, 
sjukvården och omsorgsverksamheten. Konflikten mellan sjukvårdsperspektivet 
och omsorgsbedömningen ställs ofta på sin spets i samband med utskrivning 
från sjukhus och den vårdplanering som där sker. Här betonades också vikten av 
att göra vårdplaneringen i det egna hemmet. Det finns en (politisk) strävan att 
inte låta sjukvårdsbehoven styra hela planeringen, utan att största möjliga 
hänsyn tas till omsorgstagarens hela livssituation. 
 
I gruppen konstaterades att anledningarna till att man gör prioriteringar i den 
kommunala äldreomsorgen främst beror på personalbrist. Det nämndes också att 
vissa omsorgstagare kan påverka resursfördelningen genom att ”skrika högst”. 
De omprioriteringar som sker till följd av personalbrist upplevdes ibland ad hoc-
artade och man efterlyste mer generella riktlinjer för hur dessa situationer ska 
hanteras. När det gällde serviceinsatser menade man att storstädning och 
fönsterputsning i princip redan är borttagna. Dagcentraler och dagvård för 
dementa nämndes som exempel på verksamheter som fått stå tillbaka eftersom 
lagstyrd verksamhet prioriteras. Diskussioner fördes kring om brukaren själv 
kan vara med och prioritera genom att biståndshandläggaren bara beviljar tid 
och sedan får brukaren och utföraren själva komma överens om vad innehållet 
ska vara. I en del kommuner använder man sig av denna modell. Arbetsgruppen 
var enig om att prioriteringar förekommer och att dessa bör synliggöras men 
man såg samtidigt svårigheter både vad avser tillsynsmyndigheter och 
lagstiftning. Eftersom handläggningen regleras av dessa är det osäkert om lokala 
prioriteringar av denna art ens accepteras i förvaltningsdomstol.  
 
Vid detta möte presenterades även en prioriteringslista som utarbetats och 
diskuterats i en av kommunerna, i första hand mellan en enhetschef och en 
biståndshandläggare, men där även politiker medverkat.  
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Här gjordes försök att i likhet med det arbetet som bedrivits i bland annat 
Östergötland och Västra Götaland, på Socialstyrelsen och i Svenska 
Läkaresällskapet värdera såväl nytta/effekt av insatser som resursåtgång och 
upplevd risk. Denna lista utvecklades under processens gång parallellt med 
arbetsgruppens arbete och presenteras i appendix. 
 
Möte 3: 13 dec 2004 
Vid det tredje mötet diskuterades betydelsen av att beakta de skillnader som 
finns mellan de olika kommunerna och även mellan de olika yrkesrollerna. 
Deltagarna påpekade också att just själva arbetsprocessen, där dessa skillnader 
framkom, var viktig att studera i sig. Det tycks vara så att det i vissa fall är 
lättare att uppvärdera den egna yrkesgruppens insatser. 
 
Projektledarna kunde också rapportera om det intresse för projektet som de mött 
från olika håll; från kommuner, organisationer och enskilda politiker. 
Mediastrategin diskuterades; d v s hur medlemmar i projektet borde 
kommunicera ämnet med media. I detta sammanhang betonades att 
prioriteringsfrågan visserligen aktualiseras p g a finansieringsproblematiken, 
men att motivet för att rangordna omsorgsinsatser är en strävan efter rättvisa och 
en ambition att styra resurserna till omsorgstagarna med de största behoven.  
 
Hemuppgiften redovisades. Gruppdeltagarna hade fått i uppgift att diskutera 
med sina kollegor kring två frågor: 
- Vilka är de tre vanligaste skälen till att era brukare/patienter söker hjälp? 
- Finns det i er kommun riktlinjer som stöd för prioriteringar? 
 
 
Vilka är de tre vanligaste skälen till att era brukare/patienter söker hjälp? 
 
Hässleholm: De vanligaste skälen till att brukare/patienter söker hjälp, enligt 
arbetsterapeuter/sjukgymnaster, är problem med förflyttningar i eller utanför 
bostaden. Detta är framför allt ett trygghetsbehov. Det är inte alltid så att 
förflyttningsproblematiken har att göra med balanssvårigheter eller 
funktionsnedsättningar, utan osäkerheten är kopplad till rädslor av olika slag. 
Rädsla för att ramla i duschen, i lägenheten eller utomhus leder till att insatserna 
i större utsträckning blir fallförebyggande. Sjuksköterskorna graderar de 
vanligaste åtgärderna 1) sårbehandling, 2) dosettdelning och 3) injektion/ 
infusion. Enhetscheferna upplever de vanligaste behovsgrupperna vara 1) 
dementa med stort omvårdnadsbehov, 2) äldre med fallskador som innebär att de 
inte kan bo kvar i hemmet längre, 3) personer med behov av social trygghet, 4) 
äldre med somatiska sjukdomar.  
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Undersköterskorna tar fasta på frågan vem som initierade hjälpsökande och detta 
sker 1) vid vårdplanering på sjukhus, 2) när anhöriga tar kontakt eller 3) när 
personalen uppmärksammar att något inte står rätt till. Även 
biståndshandläggarna uppfattar frågan som hur man vanligen kommer i kontakt 
med hjälpsökande och de svarar på liknande sätt som undersköterskorna: 
1. Sjukhus eller sjukvården tar kontakt då något akut har hänt som gör att man 
har behov av hjälp omgående. Någon har till exempel fallit hemma, fått en 
fraktur, stroke, eller så har den äldre nedsatt allmäntillstånd. 
2. Anhöriga ringer för att de ser att allt inte fungerar som det brukar, eller för att 
de själva inte orkar ställa upp längre. Många har demenssjukdomar eller lider av 
glömska. 
3. Den äldre ringer själv för att denne önskar hjälp i form av trygghetslarm, 
matdistribution eller städning. Det är vanligt att den gamle inte orkar lika 
mycket som tidigare, vilket kan bero på förslitningsskador, sjukdom eller 
åldersnedsättningar, men som framför allt kopplas till en växande känsla av 
otrygghet. 
 
I Svedala  svarar biståndshandläggarna att de vanligaste skälen till att äldre söker 
bistånd är 1) otrygghet, 2) att han eller hon just genomgått en sjukhusvistelse 
eller 3) att de inte längre klarar den personliga omvårdnaden. 
 
I Skurup beskriver en biståndshandläggare de hjälpsökandes behov:  
- Kommunen är en bygd med många lantbruk där folk jobbat hårt fysiskt. 

Rörligheten begränsas, allmäntillståndet blir sämre med förslitningsskador i 
rygg, höfter och knän. De börjar ansöka om städning, tvätt och 
matdistribution. Oftast är dessa personer gamla och ensamstående sen många 
år tillbaka. Ofta är det anhöriga som tar kontakten med biståndshandläggaren 
och i samråd med den som söker bistånd diskuteras hjälpinsatsen som oftast 
ökas på efter hand. Många känner stor trygghet med larm. 

- Efter sjukhusvistelse p g a stroke, hjärtinfarkt eller lårbensbrott ökar ofta 
omsorgsbehoven. Det rör sig då om en relativt stor hjälpinsats i början som 
avklingar efter hand. Man ger hjälp till självhjälp och det är en tålig 
generation som verkligen vill komma igen och klara sig själv. 

- Tecken på begynnande demenssjukdom är en annan anledning till 
biståndsansökan. Anhöriga/grannar kontaktar socialtjänsten för att allt inte 
står rätt till längre. Man börjar försiktigt med att hjälpa till och stötta med de 
vardagliga sysslorna. 

- Behov av palliativ vård föranleder omsorgsinsatser. 
 
I Tomelilla svarar sjukgymnasterna att det oftast är andra yrkesgrupper som tar 
kontakten och då avser det i första hand hjälpmedelsbeställning, rapporter om 
fallincidenter eller förflyttningsproblem och vårdplanering/överrapporteringar 
från andra vårdinrättningar.  
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Om vårdtagarna ansöker, är det på grund av hjälpmedelsbehov, önskemål om 
fortsatt träning eller önskemål om specifik behandling. Det är inte alltid 
beställningarna överensstämmer med den bedömning som sjukgymnasterna 
själva skulle ha gjort. 
 

”Om vi hade fått välja själva så hade andra insatser valts.” 
 
Undersköterskorna anger att de tre vanligaste skälen för hjälpsökande är 1) 
otrygghet, 2) sjukdom och 3) demens. 
 
I Vellinge svarar arbetsterapeuter/sjukgymnaster att de vanligaste skälen för 
hjälpsökande är att man behöver förflyttningshjälp ute och inne. Bland 
hjälpmedel är det främst gånghjälpmedel och hygienhjälpmedel som efterfrågas. 
Sjuksköterskorna svarar läkemedelshantering, sårbehandling och provtagningar.  
Biståndshandläggarna nämner behovet av stöd och hjälp i hemmet i form av 
service, eller i form av personlig omvårdnad. Då man inte klarar av att bo kvar i 
sin nuvarande bostad ansöker man om plats på särskilt boende. Det är oftast 
otrygghet eller demensutveckling som leder till en ansökan om särskilt boende. 
 
Kommentar 
Det kan i svaren noteras att tolkningen av frågan varierar stort och man utgår 
antingen från vissa behovsgrupper, från enskilda behov eller insatser och någon 
gång en kombination av dessa. Vissa besvarar frågan utifrån vilka händelser som 
föranledde en biståndsansökan eller vem som initierade kontakten med 
kommunen. 
 
 
Finns det i er kommun riktlinjer som stöd för prioriteringar? 
 
I Hässleholm har man riktlinjer för biståndsbedömning och hjälpmedel i form 
av Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå 2003 som skrivits av 
Kommunförbundet Skåne och Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. 
I januari 2004 beslutade omsorgsnämnden att detta dokument skulle gälla som 
en allmän rekommendation. Sjuksköterskorna kände inte till några riktlinjer för 
prioriteringar utöver vad som kommit från MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska). Enhetscheferna hade inga nedskrivna prioriteringar "inne på 
husen", men visst gör man prioriteringar som t ex omflyttningar mellan 
avdelningar. Dessa gör man tillsammans med sjuksköterskorna. Nattpersonalen 
gör "sina egna" prioriteringar, och ibland kanske de väljer bort vissa 
omvårdnadsinsatser framför att ringa in mer personal.  
 
I Skurup gavs svar från ett antal personalkategorier som verksamhetschefer, 
MAS, utvecklingschef och biståndshandläggare.  
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Några direkta dokument med fastställda rekommendationer eller regler för 
prioriteringar i vård och omsorg finns inte i kommunen. I övergripande 
dokument som Vård- och omsorgsplan ges exempel som "möjligheten att bo 
kvar i eget boende" som en uttalad prioritering. Samma inriktning finns i 
samverkansavtalen mellan kommunerna och Region Skåne där möjligheten att 
själva bestämma vårdform förekommer. 
 
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Vellinge hänvisade till kommunala 
måldokument där det framgår att kvarboende ska prioriteras högt, vilket innebär 
att resurserna i huvudsak går till personer i ordinärt boende. Angående 
hjälpmedel följer kommunen de rekommendationer som Kommunförbundet 
Skåne och Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor utfärdat. 
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör egna prioriteringar av patienter som 
skall remitteras till dagrehabilitering. Inte heller här finns det några speciella 
riktlinjer för sjuksköterskor, men politikerna har enats om att områden som 
palliativ vård och demensvård ska prioriteras högt när det gäller utbildning och 
samverkan med Region Skåne. Biståndshandläggarna hänvisade till kommunala 
måldokument om att kvarboende ska prioriteras högt. Servicenivån är fastställd 
till städning var tredje vecka för dem under 83 år och alla över 83 år har rätt till 
service (städ, tvätt och inköp) upp till 8 tim/mån. Den enskilde får själv 
bestämma hur servicen ska vara utformad. Den är avgiftsbelagd efter inkomst. 
Matdistributionen är borttagen som insats enligt beslut från nämnden. 
 
Vid val av olika läkemedel förekommer kostnadseffektivitetsprincipen med 
erbjudande av det billigaste alternativet vid samma effekt och vid t ex 
omläggningar inom sjukvården erbjuds alternativa material. Inom 
dagrehabilitering görs dagligen prioriteringar över vem man först skall betjäna 
utifrån rörelsehinder och boendemiljö. Personlig omvårdnad kommer alltid före 
insatser av servicekaraktär inom hemtjänsten. Vid larm sker en prioritering av 
vem som har det mest akuta behovet av hjälp. Vid utskrivning från sjukhus läggs 
mer tid i början av hemkomsten och vid vård i livets slutskede ges alltid 
efterfrågad hjälp med vak. 
 
I Kävlinge finns riktlinjer för vilka insatser som är möjliga att få och vad dessa 
insatser innehåller, samt i vilken omfattning de beviljas i normalfallet. Till 
exempel innefattar städning moment som dammsugning, dammtorkning, 
våttorkning av golv, rengöring av badrum samt byte av sänglinne. Omfattningen 
är i normalfallet var fjortonde dag och städning av två rum och kök. För makar 
med delade sovrum är det tre rum och kök. Givetvis tas hänsyn till om behovet 
är större. En person med dammallergi kan få städning beviljad oftare. Dessa 
riktlinjer används av biståndshandläggarna och övrig personal känner till en del 
av riktlinjerna, t ex att man inte kan bli beviljad fönsterputsning. 
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En enhetschef menade sig vara säker på att personalen i stort sett utför det som 
är beviljat av biståndshandläggaren och ingenting annat. Hon hade dock talat 
med personalen om vikten av att vara flexibel. Självklart kan man utföra sådana 
saker som att sätta i en glödlampa etc.  
 

”Som enhetschef hoppas man såklart att alla prioriterar omvårdnad framför 
städning, men det finns vissa tvivel.” 

 
Avsteg från det beviljade i hemtjänsten är okej en eller annan gång om det gäller 
småsaker, men man utför inte sådant som man politiskt har beslutat inte ska 
göras som t ex att putsa fönster, laga mat, storstäda köket o s v. Att utföra 
sådana tidskrävande insatser är heller inte praktiskt möjligt för personalen 
eftersom alla beviljade insatser är schemalagda. Arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster saknar idag riktlinjer för hur de skall prioritera i det dagliga 
arbetet. Utifrån kommunens resurser vill de hitta ett gemensamt redskap för 
detta. Syftet med en sådan prioriteringsordning är att rikta insatserna så att de i 
första hand sätts in där behoven är som störst, vilket innebär att trygghet, 
säkerhet och rehabilitering borde vara högt prioriterade. Till grund för 
prioriteringsförslaget bör riksdagens beslut från 1997 om prioriteringsprinciper 
inom hälso- och sjukvård ligga.  
 
Representanter från Svedala berättade om försöket med att rangordna insatser i 
hemkommunen efter en tiogradig skala (se bilaga). De utgick från diskussioner i 
samband med biståndsbedömningar och hemtjänstbeslut där betyg ett markerade 
högsta och tio lägsta angelägenhetsgrad.  
 

”Först ser man bara ettor, men efter processandet börjar man kunna skönja 
skillnader i angelägenhetsgrad.” 

 
Prioriteringar vid korttidsboende väckte störst diskussioner. Bör man främst 
inrikta sig på avlösning för anhöriga eller på mer aktiva rehabiliteringsinsatser? 
Även medicinskt utskrivningsklara patienter behöver ofta korttidsboende i 
väntan på tillfrisknande eller på att ordinärt boende ska hinna ordnas. Kanske 
borde man inrätta speciella vårdplatser för dem. Rehabilitering prioriteras högre 
i det ordinära boendet och vem som ska erhålla det och vad som ska erbjudas, 
bestäms av arbetsterapeuten. 
 
Kommentar 
Det bör noteras att man uppfattar frågan om det finns kommunala riktlinjer för 
prioriteringar något olika och svaren kan innefatta allt från riktlinjer för 
biståndsbedömning till hjälpmedelsrekommendationer, riksdagsbeslut eller 
kommunal praxis. Riktlinjer kan "sitta i väggarna", uttalas kollegialt, formuleras 
av förvaltningsledning eller politiker o s v.  
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Det är viktigt att tydliggöra bredden och komplexiteten i prioriteringsbegreppet 
innan man i det praktiska grupparbetet snävar in betydelsen och arbetar utifrån 
en förmodat gemensam nomenklatur. I det följande används prioritering i 
betydelsen "ge förtur åt något" och därmed tillskrivs något annat mindre 
betydelse. Det väljs bort, begränsas eller senareläggs. Vid konkreta bortval 
används ofta termen "ransonering". I den mån som det uppstår gap mellan behov 
och resurser, innebär det ofta begränsningar av utförda servicetjänster. Antingen 
hänvisas de behövande till den privata marknaden eller beläggs fler tjänster med 
avgifter. Vilka prioriteringar som sker, styrs inte bara av övergripande politiska 
beslut eller kommunala riktlinjer utan också av mer eller mindre oförutsedda 
händelser som sker i det dagliga vårdarbetet. 
 
Det är också värt att notera den glidning som ofta sker från behov till insats.  
När personalen diskuterar behovsgrupper eller enskilda brukares behov tenderar 
samtalet snart att gälla insatser och åtgärder. Därför är det speciellt viktigt att 
uppmärksamma att prioriteringar ofta rör förhållandet behov-åtgärd, och att det 
finns en risk att diskussionen snedvrids och snarare speglar personalperspektivet 
då "behovet av insats" reduceras till att bara betyda "insats".   
 
Vid den tredje träffen diskuterades även biståndshandläggarens roll och hur hon 
hanterar de olika yrkesgruppernas rekommendationer. Hur mycket ska 
biståndshandläggaren rådgöra med verksamheten och är det egentligen bättre att 
biståndsfunktionen är specialiserad/separerad från verkställigheten än att 
handläggaren även har ett verksamhetsansvar? Det tycktes som att man 
upplevde kommunikationen mellan biståndshandläggarna och verksamheten på 
olika sätt ute i kommunerna. Vad händer om biståndshandläggaren och 
arbetsterapeuten har olika åsikter (utifrån SoL resp HSL) - träning eller 
omvårdnad? Det är ett bekymmer i sammanhanget att meningarna är ganska 
delade om vad vetenskapligt konstaterad nytta av en viss åtgärd har för 
betydelse. Slutsatsen drogs att man egentligen visste ganska lite om detta 
eftersom varje bedömning ska baseras på brukarens totala livssituation. Även 
om det finns god forskning kring värdet av förebyggande insatser, t ex vad gäller 
motorikträning som fördröjer omvårdnadsbehov, så kan akuta behov ändå tränga 
undan långsiktiga insatser. Gruppen uttryckte i varje fall att rehabiliterings-
tanken borde ges större utrymme och att den är en investering i hälsa. 
 
Deltagarna i arbetsgruppen redogjorde för hur projektet hade förankrats hemma i 
kommunerna. De hade arbetat på olika sätt; några hade fört diskussioner bland 
yrkeskollegorna – vilket gruppmedlemmarna hade blivit rekommenderade att 
göra, eller i sitt arbetslag, medan andra hade diskuterat det på ledningsnivå. I 
Vellinge hade både stab och ledningsgrupp informerats. Det påmindes om att 
prioriteringsprojektet är ett uttalat uppdrag från politikerna.  
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I samtliga kommuner hade förvaltningschefer och eller socialnämnds-
ordföranden tillstyrkt projektet. Någon hade samtalat med PRO och Röda korset 
och alla vidtalade ställde sig positiva till projektet. 
 

”Alla vet egentligen att prioriteringar behövs, men ingen vill hålla i bilan.” 
 
Man diskuterade också det faktum att serviceinsatser, och i synnerhet städning, 
tenderar att alltid komma längst ner på prioriteringslistan och att det kanske 
därför är det som först borde läggas ut och bekostas privat. Här har dock inte 
alla brukare samma ekonomiska förutsättningar. Har alla råd att köpa städning, 
eller måste de gå över socialtjänsten för att få råd? Då sparas inte några pengar. 
 
Möte 4: 17 jan 2005 
Det fjärde mötet avhandlade återigen frågan om hur det kommande 
arbetsmaterialet skulle användas, hur man förankrar på hemmaplan och att både 
verksamhetsledning och projektets ledningsgrupp måste ta ställning till hur 
resultaten ska användas. 
 
Arbetsuppgiften inför det fjärde mötet var att besvara tre frågor som hade 
diskuterats på hemmaplan. Dessa frågor hade en delvis annan karaktär än 
tidigare frågor och behandlade hur man skulle kunna underlätta arbetet med 
öppna prioriteringar. Frågorna löd: 

1. Hur kan grunderna och motiven för biståndsbesluten göras kända i din 
kommun? 

2. Idag är anhöriga och närstående och även frivilliga organisationer en 
viktig del av äldreomsorgen. Kan man skapa bättre förutsättningar för 
enskilda vårdtagare, anhöriga och närstående samt frivilliga 
organisationer att utföra egna insatser? 

3. Vårdarbetet bygger på ansvarskänsla och omtanke gentemot vårdtagare i 
arbetsteamet. Hur kan man underlätta för personalen att göra de 
gränsdragningar som krävs så att arbetet inte ”svämmar över”? Hur kan 
man minska personalens otrygghet om det är rätt eller fel saker som 
utförs? 

 
 
Hur kan grunderna och motiven för biståndsbesluten göras kända i din 
kommun? 
 
I vissa kommuner erhåller den sökande broschyrer kring vilka villkor som gäller 
i samband med att biståndsansökan görs. Kommunerna skulle även kunna 
informera om hur processen går till och hur lagstiftningen ser ut.  
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Denna information skulle kunna finnas tillgänglig på kommunens hemsida och 
det diskuterades huruvida förvaltningen borde vara mer aktiv och kanske även 
gå ut med dessa riktlinjer till medborgare och potentiella omsorgstagare via 
exempelvis de månadstidningar som förekom i flera av kommunerna.  
 
Det finns fler intressenter än biståndstagarna. Gruppen diskuterade om detta 
skulle kunna öka eller minska efterfrågan och om det i så fall är något positivt 
eller negativt. Man konstaterade att öppenhet alltid är av godo och sedan får man 
efter hand lösa de problem som dyker upp. Kommuninvånarna bör även 
upplysas om att det råder skillnader mellan de olika kommunerna. Vidare 
fastslogs att det är bättre att vara pro-aktiv än reaktiv i förhållande till 
massmedia. En slutsats var att det är relativt lätt att skapa förståelse för 
prioriteringsproblematiken och att man därför inte bör vara rädd för detta. 
 
Också den interna informationsspridningen diskuterades, och det kan finnas 
anledning att såväl informera om gällande riktlinjer och beslutsprocesser som att 
föra en bred diskussion bland personalen om vikten av att göra medvetna och 
riktiga prioriteringar. Det är inte alltid självklart för den enskilde att då 
resurserna är begränsade så innebär en viss insats att man faktiskt avstår från att 
göra något annat. Detta problem tycks främst förekomma vid tillfällig 
personalbrist och i samband med morgonsysslorna. Den interna prioriterings-
diskussionen är viktig både av den anledningen att personalen ofta byts ut och 
att man faktiskt många gånger går upp i sina arbetsuppgifter och därmed missar 
helhetsperspektivet. Man nämnde exempelvis alla de insatser som tillhandahålls 
utöver själva biståndsinsatserna men det rådde viss oenighet kring hur 
omfattande dessa insatser är. Från en kommun framfördes att grunderna och 
besluten för bistånden borde vara kända även av den övriga personalen.  
 

”Biståndshandläggarna kan ju hålla personalen informerad och ha 
informations- och utbildningstillfällen. Det viktigaste är ändå att detta 
synliggörs i teamarbetet och man får en ökad förståelse för de olika 
yrkesgruppernas unika kompetens.” 

 
Ytterligare en dimension av informationen nämndes. Då hemsjukvårdstaxorna 
stiger eller andra förändringar av det kommunala utbudet genomförs, finns det 
ofta för lite information kring detta. Omsorgspersonalen ställs då till svars och 
får ibland klä skott för kritiken. Övergripande beslut av detta slag måste 
kommuniceras ut av de ansvariga – också för att tydliggöra problematiken och 
agera mer pedagogiskt. Allmänheten har antagligen lättare att acceptera olika 
former av restriktioner om man också har givits möjlighet att ta till sig vilka 
problem det är som måste lösas. Ett annat sådant pedagogiskt problem är att 
debiteringen för insatser kan bygga på att en halvtimme (insats översatt till tid) 
betyder ”påbörjad halvtimme” och att insatsen alltså kan ta kortare tid att utföra. 
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Hur kan man bättre tillvarata anhörig- och frivilliginsatser? 
 
Det konstaterades inledningsvis att reglerna kring anhörigstöd, 
avlastningsmöjligheter etc varierade ganska mycket mellan de olika 
kommunerna. Man har också kommit olika långt, allt från väl utbyggt samarbete 
med olika frivilligorganisationer till nästan obefintlig medverkan från frivilliga. 
Anhöriga har i de flesta kommuner stöd i form av avlösningsboende, avlösning i 
hemmet och dagverksamhet. I vissa kommuner har man även anhörigcenter och 
studiecirklar. Alla var eniga om att ett bättre samarbete och andra förutsättningar 
behövs i kontakterna med anhöriga och frivilliga. Det är viktiga grupper 
eftersom insatser som inte beviljas av kommunen kommer att falla tillbaka på 
dem. Man påpekade i gruppen att det är viktigt att inte pressa anhöriga för långt, 
även om det också finns exempel på hur dessa utnyttjar personalen (t ex kräver 
diskning efter släktmiddagar). Man kan från omsorgens sida förklara vad man 
inte gör, men däremot inte ställa krav på de anhöriga. Ofta är det ju faktiskt så 
att ansökan om bistånd sker när ena partnern är slutkörd och inte orkar längre. 
Ökade krav på anhöriga innebär ofta en kvinnofälla eftersom den anhörige i de 
allra flesta fallen är en kvinna. 
 
Annars nämndes olika (förekommande eller tänkta) aktiviteter som 
informationsmöten, kaféverksamheter, anhöriggrupper etc. Utvecklingen går i 
riktning mot mer aktiva frivilligorganisationer även om det i Sverige inte finns 
samma sociala förutsättningar som i många andra länder. Frivilliginsatserna 
bemöts inte alltid tillräckligt positivt av socialtjänsten, men dessa relationer bör 
underhållas. Man upplevde från omsorgspersonalens sida att 
frivilligorganisationernas arbete ibland leder till att det ställs nya krav på 
personalen. Här är det naturligtvis viktigt att föra en gemensam dialog kring 
roller, förväntningar och arbetsfördelning. Frivilligorganisationerna borde 
marknadsföra sig mot personalen för att öka effektiviteten och minska 
motsättningarna. Sedan är det upp till kommunen att samordna och underlätta 
aktiviteterna. Anhöriga, närstående och frivilligorganisationer kan också bjudas 
in till utbildningsträffar och informationsmöten. Vissa problem kan uppstå kring 
sekretess- och försäkringsfrågor i samband med att aktiviteter utförs i 
frivilligorganisationernas regi, men dessa problem går att informera bort. Den 
problematik som här behandlas är exempel på vad som i litteraturen ofta 
benämns hänvisning - man söker andra utförare av de tjänster som bedöms 
positiva för de äldre, men som inte ryms inom den kommunala 
kärnverksamheten. 
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Hur kan man stötta personalen i prioriteringsarbetet? 
 
Det framfördes att det är viktigt med ett nära ledarskap och kommunala 
mellanchefer i verksamheten - men att detta behov är underförsörjt inom 
äldreomsorgen. Tendensen går tvärtom mot ökad centralisering. Det är också 
viktigt att det finns ett politiskt ansvar för resursproblematiken. Kritik från 
anhöriga och brukare bör resultera i att de politiskt ansvariga erkänner ”Ja, 
sådan är situationen”. Många gånger hänvisar de istället till verksamheten. En 
större öppenhet skulle leda till bättre dialog kring resursfördelning i 
äldreomsorgen. Verksamhetsansvariga, brukare och allmänheten behöver en 
gemensam problembild. Någon efterfrågade tydligare mål för verksamheten och 
gemensamma prioriteringar. 
 
Mötet resulterade i att man återvände till frågorna om vad man gör och vad man 
borde göra inom kommunal äldreomsorg. Vilka är de viktigaste insatserna?  
En jämförelse mellan kommunerna för att se vad som är lika eller olika ansågs 
angeläget. Vilka insatser beslutas? Vilka tider beviljas? Vad gör de olika 
yrkesgrupperna inom äldreomsorgen? Medborgare, politiker och tjänstemän 
borde ges möjlighet att se hela denna bild. Frågan ställdes flera gånger om det 
går att skära bort något eller ej, d v s ransonera. Det allra mesta tycks helt 
nödvändigt, ansåg de flesta, och diskussionen kom främst att handla om denna 
fråga, snarare än om det är möjligt att rangordna olika insatser. Den senare 
frågan resulterade oftast i ett konstaterande att serviceinsatserna är umbärliga, 
men inte omvårdnaden och sjukvårdsinsatserna. 
 
I den avslutande diskussionen behandlades en rad olika spörsmål. Vilka kriterier 
har man för beviljande av särskilt boende? En biståndshandläggare nämnde att 
hon fått svaret ”X antal hemtjänstinsatser under ett dygn”. Kommunala taxan 
nämndes också som ett viktigt prioriteringsinstrument eftersom kostnaden kan 
vara avgörande för om en äldre söker hjälp eller ej. Dagcentraler tycks 
prioriteras ned i flera av kommunerna, liksom antalet platser inom särskilt 
boende. Det finns knappast några beräkningar av vad som är mest 
kostnadseffektivt på kort eller lång sikt. Kommunstorleken är en betydelsefull 
faktor. I flera kommuner tycks man ha blocköverskridande enighet och 
samarbete i viktiga frågor. Ibland sker samarbete över kommungränserna. 
Någon nämnde att personalen många gånger tycks föredra köksgöromål och 
städning framför omvårdnad och sociala insatser. Med den ökande medelåldern 
bland biståndstagarna växer dock kraven på större omsorgsinsatser. 
 
Möte 5: 2 feb 2005 
Det femte mötet med arbetsgruppen inleddes med information från lednings- 
och styrgruppsmötena. Gruppens uppdrag repeterades och det fördes några 
inledande diskussioner kring länsrättens domar över olika biståndsbeslut.  
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Så väcktes frågan om man skulle kunna göra en tiogradig eller tregradig 
rangordning av olika insatser inom äldreomsorgen. Det fördes också en 
diskussion kring om begreppen horisontella/vertikala prioriteringar kan 
appliceras på äldreomsorgen och i så fall hur. Uppdraget att börja rangordna 
insatser betraktades som en delvis omöjlig men ändå intressant uppgift. Vidare 
konstaterades att inte ens inom sjukvården, där förutsättningarna att klassificera 
och rangordna insatser många gånger är mycket enklare, har man kommit 
särskilt långt med öppna systematiska prioriteringar.  
 
Det diskuterades att gruppen endast innehöll en sjuksköterska vilket naturligtvis 
gör gruppen mindre representativ, detta också för att organisationsformerna är så 
olika i kommunerna. Undersköterskan kan t ex ha olika uppgifter och 
delegeringar och vara mer eller mindre ”HSL-representant” i de olika 
kommunerna. De sjukvårdande och de sociala perspektiven ställs mot varandra. 

 
”De med minst behov inom sjukvården, de klinikfärdiga, blir vid utskrivningen 
de högst prioriterade i omsorgen.” 

 
I gruppen med undersköterskor och sjuksköterska fann man det svårt att 
diskutera gemensamma prioriteringar eftersom förutsättningarna är så olika i 
kommunerna. Inte minst delegeringen av arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan 
olika verksamheter. Det varierar också i vilken utsträckning den gamle själv får 
välja vad som ska utföras. Varken politiker eller arbetsledare vet vilka 
”obeslutade” insatser som utförs. När de utförs upprepat ska de gå till 
biståndsbedömning, men det sker inte alltid: 
 

”Man kan ju inte bevilja bistånd för ett glödlampsbyte.” 
 
En nyutkommen avhandling om biståndshandläggning diskuterades (Lindelöf 
och Rönnbäck 2004). I avhandlingen framförs att biståndshandläggaren 
definierar ”klientens” behov utifrån vilka insatser det finns att erbjuda; ett 
ganska standardiserat paket. Från biståndshandläggarna i gruppen framkom 
istället att en viktig aspekt är om omsorgstagaren har något nätverk eller ej, och 
därför ansåg de att man måste bedöma insatser och inte grupper. Motsvarande 
diskussion har förts inom rehabiliteringsområdet där man kommit till slutsatsen 
att man kan beskriva också detta i behovsgrupper; t ex strokepatienter utan 
fungerande personligt stöd och strokepatienter med fungerande personligt stöd 
som två olika behovsgrupper (se kommande rapport från PrioriteringsCentrum). 
Det kan konstateras att alla insatser som utförs inte är biståndsbedömda, och 
ibland har omsorgstagaren större möjligheter att påverka innehållet i 
omsorgstjänsten. Olika yrkesgrupper och individer bland personalen bedömer 
den äldres behov av insatser olika och behovsbilden förändras dessutom 
ständigt.  
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Arbetsgruppen diskuterade också de olika attityder man möter hos 
omsorgstagarna och att det faktiskt finns en balansgång mellan den äldres 
kravställande och personalens integritet. Omsorgstagaren är inte att jämföra med 
en kund på en öppen marknad, utan offentliga välfärdstjänster måste delvis 
utformas på utförarnas villkor. 
 

”Vi är tuffare idag. De kan inte längre behandla oss som städhjälp, utan vi är 
professionell omsorgspersonal.” 

 
Enhetscheferna resonerade utifrån riksdagens etiska plattform och sökte ett 
system för prioriteringar. De fann det naturligt att i första hand hänvisa till 
behovs/solidaritetsprincipen när det gällde äldre med funktionshinder, äldre med 
missbruk och döende. Andra grupper/insatser prioriterades också med hänsyn 
till kostnadseffektivitetsprincipen, som dementa, strokedrabbade, 
utskrivningsklara, rehabiliteringsbara, ensamstående m fl. Detta resonemang 
fördjupades inte, utan nämndes i förbigående. Likaså fann enhetscheferna det 
naturligt att betrakta de olika kategorierna av omsorgstagare som utgångspunkt 
för den horisontella prioriteringen, medan de enskilda insatserna lättare kunde 
ses som komponenter i en vertikal prioritering. Även om detta inte är helt i linje 
med gängse språkbruk - där horisontella prioriteringar vanligen avser politiska 
beslut - behöver det i sig inte innebära att det är fel. Här betonas istället de 
dubbla besluten i prioriteringsprocessen som också återfinns inom sjukvården. 
Först tas ett beslut om den vård- eller omsorgssökande överhuvudtaget 
kvalificerar sig för behandling/utredning/omsorg. I ett andra steg tas ställning till 
vilka insatser som är lämpliga.  
 
I den avslutande gemensamma diskussionen väcktes tanken om man hårddraget 
kan säga att biståndshandläggarna styrs av lagar och regler (juridik), 
enhetscheferna av ekonomiska hänsyn och verksamheten av pragmatism. Ett 
visst mått av sanning tycktes finnas i denna beskrivning. ”Läxa” till kommande 
möte blev att rangordna olika typer av insatser och fundera över vilka variabler 
som spelar in i bedömningarna. Man återvände till frågan om det kanske ändå 
skulle kunna gå att utföra det lågprioriterade också, om bara arbetet utfördes mer 
rationellt. 
 
Möte 6: 28 feb 2005 
Den gemensamma diskussionen inleddes med tre frågor: 
- Vilket material tycker man från arbetsgruppens sida att det är lämpligt att 

redovisa för politiker och verksamhetschefer? 
- Behövs mer tid för att få fram mer material? 
- För man verkligen diskussionen på hemmaplan – med politiker, förvaltning 

och personal? 
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Förväntningarna tycktes visserligen stora från ledningsgruppens sida, men det 
fanns i gruppen ändå inte någon samstämmig bild av vad som kunde förväntas. 
Arbetsgruppen konstaterade att det är omöjligt att gradera från 1-10, och även en 
tregradig skala verkade svår att göra eftersom varje fall är unikt och har sina 
speciella karakteristika (jfr sjukvården där man i större utsträckning kan 
behandla ett benbrott som just bara ett benbrott). Går det då att få fram ett 
material som kan användas i verksamheten? Gruppen svarade både ja och nej på 
denna fråga. Deltagarna uttryckte en klar ambition att försöka, även om man inte 
riktigt kunde se hur det skulle kunna gå till. Någon menade att ”alla insatser 
behövs”. En slutsats blev därför att det är viktigt att poängtera hur stora 
svårigheter det finns kring att arbeta med öppna prioriteringar. 
 
Det går naturligtvis att diskutera omfattningen eller kvaliteten på de dagliga 
insatserna, det som ibland kallas förtunning, d v s insatserna kvarstår, men utförs 
mindre rigoröst eller mer sällan. Några framförde tanken att det i uppdraget 
kanske ändå ligger att diskutera de långsiktiga prioriteringarna och inte ”det 
dagliga”. Det diskuterades också hur mycket som påverkas, och ibland störs, när 
den politiska majoriteten växlar.  
 

”Långsiktighet i den kommunala politiken är aldrig längre än en 
mandatperiod.” 

 
Rättviseperspektivet blir centralt när man reglerar och ransonerar. Det handlar 
ibland om att ingen ska få mer än någon annan, men kanske ska vissa 
omsorgstagare ändå erbjudas fler eller större insatser om de har bättre 
förutsättningar att tillgodogöra sig dessa. En annan sak är att omsorgspersonalen 
i de flesta kommunerna tycks prioritera i den meningen att företräde ges åt den 
egna kommunens invånare. Vore det inte mer rättvist om hemkommunen 
betalade boendet vid en flytt då den gamle vill komma närmare sina barn?  
 
Deltagarna testade att använda begreppet horisontella prioriteringar på ännu ett 
nytt sätt och menade att socialnämnderna borde göra ställningstagande kring de 
större insatsområdena som prevention, omsorg, rehabilitering etc. Detta sätt att 
använda beteckningen horisontell upplevdes mer korrekt än den tidigare 
diskuterade uppdelningen i olika brukargrupper. 
 
En slutsats som tycktes följa ur diskussionen var att serviceinsatserna alltid 
måste komma längst ner på en rangordningslista och att en möjlig ransonering 
naturligtvis är att exkludera dessa tjänster (kanske främst städning) från det 
offentliga utbudet. Detta skulle dock kunna stöta på hinder vad gäller 
lagstiftningen, eftersom frågan också har en arbetsmiljöaspekt.  
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Deltagarna menade vidare att det kanske behövs konsekvensbeskrivningar för 
varje enskilt fall, för det kan ju vara så att om någon exempelvis inte hjälper till 
med hunden så kanske den äldre tacklar av och blir sämre. Deltagarna noterade 
också att de senaste dagarnas snökaos visat att det åtminstone under en kortare 
tid går att hålla ställningarna även om man bara bedriver 10 procent av ordinarie 
verksamhet. Hur skulle det se ut om de framgent bara hade 90 procent av 
nuvarande kapacitet? Rangordning och bortval av omsorgstjänster tycks gå att 
hantera på ett teoretiskt plan, men när man ser till de praktiska konsekvenserna 
så syns mindre möjligheter med generella begränsningar av utbudet.  
 
Prioriteringar rörande särskilt boende återkom ständigt i samtalen. Är det rätt 
balans idag? Är det rätt att minska antalet vårdplatser på många håll? Problemet 
är svårt, och någon hävdade att om antalet platser utökas så sänks därmed också 
ribban. Det finns en "medicinsk grundlag" som säger att ”en tillskapad vårdplats 
hålls alltid varm”. En längre diskussion fördes också kring trygghetsboende och 
korttidsboende och för vilka syften dessa boendeformer skulle användas. 
Gruppen diskuterade vidare vem det är som vill att en åldring ska lämna sitt 
ordinära boende och flytta till särskilt boende - de anhöriga, de 
ekonomiansvariga, personalen eller den boende själv? Det finns, som tidigare 
nämnts, en kritisk kostnadsgräns. Ska det finnas en oinskränkt rätt till eget 
boende, oavsett kostnad, eller ska man med hänvisning till kostnaderna kunna 
tvinga någon att flytta till ett gemensamt boende?  
 

”Ska man radikalt minska på de uppgifter som idag görs måste man först ändra 
socialtjänstlagen, men det är tveksamt om människor då skulle klara att bo kvar 
i sina bostäder. Många gånger är det de omoderna bostäderna som gör 
människor mer hjälpberoende än vad de skulle vara om tillgången på bra 
bostäder vore bättre. Kan man inte själv ta sig in och ut ur bostaden blir man 
genast hjälpberoende.” 

  
Återigen restes frågan om varför man inte kan bevilja tid istället för insatser och 
ge större frihet åt omsorgstagaren? Från biståndshandläggarna anfördes att dels 
måste insatser anges för att möjliggöra överklagande och biståndsanvisning 
måste ges till verkställigheten. Detta innebär i och för sig inte att det skulle gå 
att kunna schablonisera vad varje insats innebär i tid räknat. Sedan kan det i 
verkligheten vara så att personalen ändå gör vad den äldre vill. De kommer 
förmodligen alltid att utföra icke beviljade insatser (eftersom en människas hela 
livssituation är så mångfacetterad). Dessa insatser sker förmodligen på 
marginalen. För att biståndshandläggarna ska komplettera biståndet krävs att 
insatsen är ganska stor och kontinuerlig. Biståndshandläggarna hade överlag 
svårare att godta projektets förutsättningar med öppna prioriteringar och ett mer 
standardiserat biståndsförfarande – d v s att möta individuella behov med 
generella insatser.  
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Återigen poängterades att varje insats måste bedömas i förhållande till 
individens unika förutsättningar och att det inte går att kategorisera och 
rangordna omsorgstjänsterna. Även om frågan om rangordning främst berör 
prioriteringar på gruppnivå, och inte beslut rörande individuella vårdtagare, så 
kvarstår frågan om dylika riktlinjer har någon relevans då varje enskilt fall är 
såpass unikt. 
 
Gruppens inventering av behov och insatser resulterade i en första 
sammanställning och deltagarna började värdera insatserna. Det stod klart att 
alla medicinska insatser med något slags automatik prioriterades högst. Är detta 
en konsekvens av sjukvårdens traditionellt högre status eller en effekt av att 
äldre människors tillvaro till stor del utmärks av angelägna sjukvårdande behov?  
Är dessa behov alltid odiskutabla när den äldres alla andra livsdimensioner kan 
diskuteras? En kritisk synpunkt restes kring medicinering av äldre och att det 
åtminstone måste diskuteras om det är en riktig prioritering om en äldre person 
står på 10 till 20 läkemedel. Är det medicinska behovet så uppenbart mycket 
viktigare att tillfredsställa än de alternativa insatser som skulle kunna utföras för 
motsvarande resursmängd? En del biverkningar leder till ökat omsorgsbehov; 
minnesförlust, fallskador och förvirring. Förhoppningar ställdes till att man i den 
nya närsjukvården skulle fokusera på vårdprocesser och därmed skapa viss reda 
i dimensioneringen och ansvarsfördelningen av såväl läkemedelsförskrivning 
som förebyggande och rehabiliterande insatser och att ett bättre samarbete 
mellan huvudmännen skulle växa fram. 
 
Det fördes många resonemang kring både gruppindelningen och rangordningen. 
För det första kan en och samma individ tillhöra flera kategorier samtidigt, 
vilket reser problem. Grupperna är heller inte helt entydiga: har inte t ex de 
flesta äldre funktionshinder och kan inte dessa vara av väldigt varierande slag? 
Varje bedömning är också beroende av individens förutsättningar, vilka insatser 
som åsyftas och hur den kommunala verksamheten är organiserad. I 
arbetsgruppen var man också medveten om att man saknade systematisk 
redovisning av behandlingsnytta, kostnader, evidens, riskanalys etc vilket 
fordras i en öppen prioriteringsdiskussion. I det aktuella rangordningsarbetet 
gjordes alltså endast värderingsmässiga bedömningar av angelägenhetsgrad.  
 
En viktig horisontell prioritering är då kommunerna ger uppdrag till personal 
inom hemtjänst och hemsjukvård som kan innebära barntillsyn, stöd till 
barnfamiljer, stöd till personer inom LSS, stöd till missbrukare, hjälp till 
personer som ej beviljats generellt bistånd men som har en tillfällig och akut 
efterfrågan etc. Här kan resurser från äldreomsorgen överföras till mer akuta 
behov i den yngre befolkningen. Omfattningen av dessa uppdrag och 
svårighetsgraden beror på hur Socialtjänsten och LSS-verksamheten i 
kommunen är organiserad.  
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Lagstiftningen ger inte ansvariga rätten att säga nej, vilket innebär att man i 
vissa kommuner inte kan fullgöra uppdraget, varken det ursprungliga eller det 
nytillkomna.  
 
Möte 7: 29 mars 2005 
Vid det sjunde mötet i arbetsgruppen fastställdes så en slutgiltig 
rangordningslista med en beskrivning av olika behovsgrupper och en 
rangordning av insatser. 
 
 
2.1 Sammanställning av arbetsgruppens redovisning av 
insatsgrupper och utförda insatser  
 
När det kommer till prioriteringar mellan olika behovsgrupper anser 
arbetsgruppen att sådana är svåra att göra eftersom klassificeringen av de olika 
behovsgrupperna inte är entydig; t ex kan en ensamstående också vara dement. 
Dessutom finns det olika grader och arter av behov inom varje grupp. Med 
utgångspunkten från ett förebyggande eller rehabiliterande perspektiv blir 
prioriteringarna inte desamma som om det akuta behovet skulle vara avgörande. 
Arbetsgruppen har ändå gjort ett försök att definiera ett antal grupper som är 
aktuella för insatser inom äldrevården.  
 
Äldre friska utan funktionshinder 
Generell prioritering utifrån ålder kan förekomma i denna grupp. Ett exempel är 
då varje medborgare som fyllt 75 år erbjuds en viss förmån som fria kollektiva 
resor inom kommunen/regionen. Ett annat exempel är då personer över 83 år 
erbjuds ett antal servicetimmar i månaden efter förenklad behovsprövning. Detta 
kan då vara uttryck för en förebyggande tanke om att uppskjuta behovet av 
andra insatser. 
 
Funktionshindrade äldre 
I den här gruppen görs prioritering utifrån möjligheten att avhjälpa eller 
kompensera funktionshindret som t ex vid hemrehabilitering. 
 
Missbrukande äldre 
Utifrån graden av missbruk prioriteras insatsen i ett socialt och medicinskt 
perspektiv där det senare utgår från hur fysiskt nerbrytande missbruket är. Det 
sociala perspektivet kan handla om att den gamle är aggressiv, stör andra, utgör 
en fara för sig själv eller lider av socialt utanförskap. 
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Vård i livets slutskede  
Denna prioriteringen görs utifrån läkarens bedömning 

- vak - ”ingen skall behöva dö ensam” 
- medicinskt lindrande av ångest eller smärta 
 

Utskrivningsklara 
Prioriteringar i denna grupp sker utifrån olika aspekter; 

- om det uppstått en ny medicinsk eller social situation vid återkomsten till 
det egna hemmet, som t ex tätare insatser för anpassning av hjälpmedel 

- förebyggande insatser  
- ekonomiskt perspektiv, d v s vilka avtal finns med landstinget  

 
Dementa 
Prioriteringar av dementa sker mestadels utifrån; 

- i vilket skede av sjukdomsförloppet den äldre befinner sig 
- vilka slutsatser man kan dra utifrån allmänna hälsoundersökningar 
- den äldres beteende (oroligt, störande eller utagerande) 
 

Individer med strokesjukdom 
Prioritering i denna grupp sker utifrån en evidensbaserad utgångspunkt att det 
går att återfå funktioner. Rehabiliteringen har hög prioritet ur perspektivet 
kostnadseffektivitet och patientnytta. 

 
Ensamstående  
Prioritering görs då ensamstående går före andra som kan få hjälp av anhörig 
eller annan person. 

 
Egna kommunmedborgare 
Egna kommunmedborgare prioriteras eftersom de ibland erbjuds fria resor och 
bjuds in till aktiviteter och informationsmöten. De går före till plats på särskilt 
boende om det skulle råda platsbrist. 
 
Personer som har behov av icke lagstyrd verksamhet 
I vissa fall har man behållit olika former av dagcentraler, medan man i andra 
kommuner dragit ner på dessa verksamheter. 
 
Äldre i särskilt boende 
Vårdtagare med behov av särskilt boende skiljer sig från ovanstående kategorier. 
Prioriteringar av dessa vårdtagare skiljer sig åt mellan kommunerna. Inom 
särskilt boende skiljer man mellan serviceboende och äldreboende. För att få en 
plats på äldreboende måste man ha så stora omvårdnadsbehov att de inte kan 
tillgodoses med hjälp i hemmet.  
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Det kan också vara så att den som är glömsk och inte längre har förmågan att till 
exempel använda sig av trygghetslarmet för att tillkalla hjälp kan få ett boende, 
oberoende av om det finns en demensdiagnos. Behoven måste dock vara sådana 
att de inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Serviceboende beviljas och 
prioriteras när det gäller behov av trygghet, närhet eller umgänge i kombination 
med ett eller flera funktionshinder.  
 
Äldreboende prioriteras om det finns ett stort omvårdnadsbehov till följd av 
sjukdom, om den äldre är sängliggande, har behov av sondmatning eller om  
vårdtagaren ej kan förflytta sig på egen hand. 
 
De vertikala prioriteringarna sker på individuell insatsnivå och baseras på 
arbetsgruppens värderingar av hur viktiga olika insatser är i förhållande till 
varandra. Även om varje insats bedöms olika av olika omsorgstagare, och 
förhoppningsvis också anpassas därefter, så kan ändå en grov värdering som den 
nedanstående ge ett visst underlag för fortsatta diskussioner. 
 
Biståndsbedömda insatser 
Gradering 1-3, 1=högsta prioritering, 3=lägsta prioritering 
   
Hjälp med morgonbestyr  1 
Personlig hygien/tvättning/insmörjning 1  
Dusch/bad/hårvård/rakning  1 
Tandvård    1   
Påklädning    1  
Bäddning    3  
Frukost    1 
Allmän uppfräschning av t ex badrum  3 
 
Hjälp med middagsbestyr  1 
Hjälp vid måltid   1  
Tillagning av mat (genomförs inte idag) 3  
Matdistribution   1 
Värmning av mat   1 
Matlagning som aktivitet  3 
 
Hjälp under eftermiddagen  2 
Fika    1 
Diskning    3  
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Hjälp under kvällen   1 
Avklädning   1 
Sänggående   1 
Kvällsmat    1  
    
Hjälp under natten    1 
Blöjbyte    1 
Vändning    1 
Byte av stomipåse/kateterpåse  1 
Hjälp till och från toalett  1 
Tillsyn av allmän karaktär  3 
Tillsyn av speciella orsaker  1 
Telefonservice   3 
 
Inköp    1 
Följa med vid inköp   3 
Bankärenden   3 
Postärenden   3 
Apoteksärenden   2 
Skriva inköpslistor (vara behjälplig) 2 
Hjälp med uppackning av varor  2 
 
Städning    3 
Damning    3 
Dammsugning   3 
Torka golv    3 
Kyl, frys    3 
Diskning    3 
Tömma sopor   1 
 
Handräckning medicin  1 
 
Tvätt    3 
Strykning    3 
Mangling (utförs ej idag) 
Sortering    3 
Lägga in i skåp   3 
Hjälp med att bära ner tvätten till tvättstugan 3 
 
Social samvaro/samtal  3 
Utevistelse    3 
Ledsagning till olika aktiviteter  3 
Ledsagarservice   3 
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Vak    1 
Förflyttning   1 
 
Korttidsboende   1 
Vård i livets slut   1 
Rehabilitering   2 
Stöd för anhöriga, avlastning och växelvård 3 
Trygghetstelefon   1 
Avlösning    1 
Växelvård    1 
 
Det fanns en stor tveksamhet i gruppen inför att verkligen ställa sig bakom den 
aktuella rangordningslistan. Deltagarna ville därför påpeka att när insatser av 
servicekaraktär bortprioriteras så blir kommunen inte engagerad i vården förrän 
insatserna är av mer omfattande slag. Om kommunen är inne i ett tidigt skede i 
ett sjukdomsförlopp kan detta leda till ökad trygghet och innebära att de stora 
insatserna förskjuts framåt i tiden. Det var uppenbart att gruppdeltagarna 
upplevde rangordningslistan som ett instrument för ransonering i omsorgen, 
vilket också är naturligt då mycket av diskussionen handlade om att 
äldreomsorgen står inför framtida resursproblem. Det gavs också exempel som 
visade att resursgapet redan var ett levande faktum för flera av gruppdeltagarna. 
 
 
Insatser av sjuksköterska 
 

”När det gäller prioriteringar inom HSL har jag svårt att se att man kan ta bort 
något. Det enda som kan ske är att man kan omprioritera vissa insatser och då 
gäller det främst att man kan skjuta upp olika insatser t ex katetersättning 
(planerad), provtagning (icke akut), men endast någon dag framåt.” 

 
De arbetsuppgifter som sjuksköterskorna gör är ofta på läkarordination och 
denna följes alltid. Det finns olika riktlinjer och regler i jämförelse med 
kommunal hälso- och sjukvård och regionens sjukvård. Sjuksköterskor delegerar 
ut vissa arbetsuppgifter till vårdpersonalen som t ex insulingivning, 
överlämnande av läkemedel och vissa såromläggningar. 
 
Speciell omvårdnad 
(Utförs av sjuksköterskor på läkarordination. Vissa uppgifter kan delegeras till 
undersköterskor) 
Hudbehandling 
Sårbehandling 
Suturtagning/agraffer 
Immobilisering 
Tarmbehandling 
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Provtagning 
Kärlkateter 
Urinkateter 
Dränage/sond/kanyl 
 
Läkemedel 
Dosettdelning 
APO dos 
Medicingivning 
Insulin 
Injektion/infusion 
Inhalation 
Syrgasbehandling 
 
Observation/övervakning 
Blodtryck 
Puls 
Temperatur 
 
Personlig omvårdnad/skötsel (se tidigare prioriteringar ) 
ADL 
Tillsyn 
Sociala aktiviteter 
 
Insatser av sjukgymnast 
Följande insatser är en uppräkning av de insatser som sjukgymnasterna ansvarar 
för. Vissa av dessa kan delegeras till undersköterskor. På grund av att 
sjukgymnasten inte kunnat närvara vid de sista träffarna har inte någon djupare 
inventering och rangordning kunnat genomföras. 
 
Kontrakturprofylax 
Gångträning 
Ståträning 
Gruppgymnastik 
Träning av olika typer 
Utprovning/uppföljning av medicintekniska hjälpmedel 
Rådgivning till vårdtagare 
Tens-behandling 
Mjukdelsmobilisering 
Taktil massage 
Värme/kyla behandling 
Andningsgymnastik 
Balansträning 
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Rörlighetsträning 
Styrke-/uthållighetsträning 
Konditionsträning 
Perifer cirkulationsökande behandling 
Individuella träningsprogram 
Behovsbedömning av olika typer av artroser 
Facilitering (stimulering av muskeltonus) 
Inhibering (minska muskeltonus) 
Specifik ledmobilisering 
Funktionell träning för vardagssituationer 
Stabiliseringsträning 
Tippbrädesbehandling av olika skäl 
Koordinationsträning 
 
Kommentar 
Enhetscheferna i en kommun skrev ett gemensamt dokument om hur man rent 
allmänt såg på vad som borde prioriteras upp respektive ned. De efterlyste större 
samverkan över olika gränser som hemvård-omsorg och menade att de olika 
kompetenserna skulle kunna omhändertas bättre genom större samordning. 
Undersköterskor och vårdbiträden skulle t ex kunna överta fler av 
sjuksköterskornas arbetsuppgifter.  
 
Även korttidsboendet skulle kunna samordnas bättre. De dementa borde 
erbjudas utvidgad dagverksamhet för att närstående ska orka mer och få en 
tryggare tillvaro. Då minskar också behovet av andra insatser. 
 
Någon efterlyste bättre riktlinjer för vilka beslutsunderlag som ska krävas vid 
biståndsbeslut och därigenom skapa mindre godtycklighet. Här nämndes 
problemet med flera lagstiftningar och att SoL talar om ”en skälig levnadsnivå” 
medan LSS talar om ”en god levnadsnivå”. 
 

”Det blir för stora skillnader i kvalitet för den enskilde när lagarna tolkas. 
Detta gäller för övrigt också vilka kvalitetsskillnader som råder mellan särskilt 
och ordinärt boende.” 

 
Flera i gruppen fann det positivt att det numera fanns diskussioner kring 
serviceinsatserna och man ansåg det vara slöseri med resurser när utbildade 
undersköterskor får i uppgift att handla, städa eller tvätta. I ett första steg borde 
detta läggas på entreprenad, men i ett längre perspektiv kunde man ifrågasätta 
om kommunen ska stå för kostnaderna när det gäller städning hos 
privatpersoner. En enhetschef föreslog att man skulle kunna ta ut avgifter för 
hjälpmedel och färdtjänst.  
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Liknande åsikter återkommer hos flera av enhetscheferna; att det knappast går 
att göra avkall på den personliga omvårdnaden – det är sociala aktiviteter och 
service som man lättast kan se utföras av andra. När det gäller insatsen att följa 
med och handla, menar flera att detta kan ombesörjas på annat sätt.  
 

”Frågan är om vi ska ta av samhällets resurser för att följa med t ill affären och 
vara prismedvetna och följa upp urvalet av varor.” 
 

En undersköterska konstaterade för det första att lagstiftningen (SoL) är ett 
hinder för effektiva prioriteringar, men även att sjukvården lägger över ansvar 
på kommunerna, vilket skapar ökade bekymmer. Rehabiliteringen är t ex också 
sjukvårdens ansvar, men idag färdigbehandlas många vårdtagare i princip 
samma dag som de läggs in. De ökade vårdbehoven i det egna boendet blir ett 
speciellt bekymmer om man väljer att prioritera bort serviceinsatser: 
 

”Klarar vi att jobba på ”sjukhus” i hemmet med tanke på dålig hygien, sanitära 
olägenheter etc? Det kan medföra att det istället kommer att krävas mer 
resurser i form av utbildning, hjälpmedel och bostadsanpassningar.” 

 
Det verkar ändå rimligt att i första hand lägga ut städningen på entreprenad, 
vilket i vissa fall också kan bli billigare för den enskilde. Städningen sliter på 
personalen och för att göra yrket attraktivt i framtiden borde detta moment 
försvinna. Hellre än att följa med vid inköp, så borde färdiglagad mat köras hem 
till vårdtagarna.  
 
Kommunen kan också starta eget servicebolag för städ, tvätt och annan service. 
Samtidigt konstaterade arbetsgruppen att det i praktiken är omöjligt att se hur 
det ska gå att exkludera insatser men vid mötena i arbetsgruppen blev det genast 
mycket lättare. Det blev t ex tydligt hur olika de olika kommunerna gör och här 
skulle man kunna ha mer gemensamma riktlinjer. 
 
Det viktigaste är att alla har lika rätt till vård och att man kan bedriva en god och 
säker vård med hög kontinuitet, vilket innebär helhetssyn, små grupper och ett 
nära samarbete mellan yrkesgrupperna. Störst trygghet upplevs vid omvårdnad 
om utbildad ”van” personal ges ordentligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. 
Det påpekades också att som det är idag får vårdtagarna inte vård på lika villkor. 
Den som pratar bäst eller har en anhörig som står på sig får mer hjälp än den 
som har sämre förutsättningar att hävda sina behov. 
 

”Sedan vill man själv ibland göra det där lilla extra för att göra livskvaliteten 
bättre för någon. Den generation omsorgstagare vi jobbar med idag finns snart 
inte längre, så det blir säkert tuffare och kanske därför också mer nödvändigt 
att ha klara prioriteringar.” 
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En biståndshandläggare menade att det är svårt att tillämpa generella 
prioriteringar i form av riktlinjer. Man måste i varje enskilt fall göra en 
bedömning utifrån SoL och den preciserar ganska mycket vad man har rätt till. 
Alla människor är olika och har olika behov och det är alltid den enskilda 
människans behov som ska bedömas. Många serviceinsatser är redan borttagna 
och det är svårt att fortsätta på den vägen då det blir svårt för äldre att bo kvar 
hemma. Även biståndshandläggaren talade om att separera omvårdnads- och 
serviceinsatserna och ha olika utförare att välja mellan när det gäller servicen. 
Avseende serviceområdet är det en framkomlig väg att träffa avtal med ett antal 
butiker om hemsändning av varor etc. Många serviceinsatser och sociala 
aktiviteter kan utföras av andra än vårdpersonalen. Här nämns såväl 
långtidsarbetslösa, socialbidragstagare, förtidspensionärer, pigga pensionärer 
som omvårdsutbildade inom särskolan m fl.  
 
Bostäder utan hiss eller andra basala faciliteter gör ofta människor mer 
hjälpberoende än de skulle behöva vara. Man kan arbeta mer med förebyggande 
insatser i hela samhället, bygga fler bostäder i markplan, utrusta bostäder med 
hiss etc. Fler öppna dagverksamheter gör att människor lättare kan bryta 
ensamheten och skapa nya sociala kontakter även när de är gamla och många av 
deras gamla vänner är borta. 
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3. LEDNINGSGRUPPEN 
 
Möte 1 och 2: maj, augusti 2004 
Vid ledningsgruppens första två möten saknades observatör. 
 
Möte 3: 26 jan 2005 
Det tredje mötet inleddes med presentationer och en lägesbeskrivning av 
processen i arbetsgruppen. PRO önskade utskick av arbetsmaterial, men 
projektledningen bedömde inte materialet vara tillräckligt utvecklat för att kunna 
presenteras. Det diskuterades om det var rätt att göra uppdelning i olika 
yrkesgrupper vid diskussionerna i arbetsgruppen eller om man hellre borde söka 
ett gemensamt perspektiv. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, 
beroende på vilka aspekter man beaktar. I detta skede gjordes en inventering av 
insatser och då delades man in i mindre yrkesgrupper. Ledningsgruppen 
konstaterade att ett självklart svar på frågan om vem som ska prioritera vid 
personalbrist är arbetsledaren.  
 
Ledningsgruppen kände sig också oklar över sin roll i projektet och kände 
passivitet. Det verkade som att prioriteringsprojektet inte var förankrat i någon 
kommungemensam strategi. Därför efterfrågades material från arbetsgruppen, 
både för att bättre förstå omsorgsverksamhetens förutsättningar och för att skapa 
ett underlag för vidare diskussioner. Från projektledningens sida betonades att 
man inte skulle hysa överdrivna förväntningar på resultatet som beslutsunderlag 
för kommunala prioriteringar eftersom komplexiteten är stor och det fordras 
ytterligare kunskap. Det betonades också att det visserligen handlade om att nå 
fram till ett resultat, antingen i form av en rangordningslista eller någon sorts 
slutsats; men även att deltagandet av verksamhetsföreträdarna var ett mål i sig. 
Möjligheterna att jämföra över kommungränserna ansågs viktiga. 
 
Möte 4: 16 mars 2005 
Projektgruppen informerade om träffar med styrgruppen och arbetsgruppen. 
Därefter föredrogs rangordningslistan så som den för tillfället såg ut. 
Arbetsprocessen beskrevs och den fortsatta planeringen redovisades. Intresset 
för projektet är fortfarande stort, men vissa aktiviteter måste skjutas upp 
eftersom det ännu saknas material och det har inte givits tid att dra slutsatser.  
 
En slutsats är dock att man måste beakta att det finns skiftande synsätt i de olika 
kommunerna, beroende på lokala skillnader i organisation och utförande, och att 
perspektiven på omsorgsverksamheten hos de olika yrkeskategorierna skiljer sig 
åt – i projektet medverkar sju yrkesgrupper och sju kommuner.  
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Andra begränsningar i representativiteten är att vare sig arbetsterapeuter eller 
sjuksköterskor varit otillräckligt representerade. Detta är en ofrånkomlig 
konsekvens om man vill ha en hanterbar storlek på gruppen. I framtida projekt 
kan det finnas anledning att bredda deltagandet och kanske använda flera 
grupper.  
 
Evidensbaserad, eller odiskutabel, kunskap kring insatsernas effekt är en 
bristvara inom äldreomsorgen. Detta gör arbetsgruppens resultat mindre 
användbart som beslutsunderlag, men är även generellt sett ett problem när det 
gäller systematiska prioriteringar inom äldreomsorgen. Omorganisationer 
kommer också att ske till följd av den framväxande närsjukvården. Denna 
förändring kommer att påverka samverkansavtal med Region Skåne och 
tydliggöra nya ansvarstaganden och roller. 
 
Frivilliginsatser och anhörigstöd varierar i de olika kommunerna, liksom vilka 
serviceinsatser som erbjuds och hur man tolkar ”skälig levnadsnivå”. Projektet 
syftar inte till ”lika agerande”, utan till att ta reda på om man kan prioritera 
öppet. Detta fordrar både goda beslutsunderlag och en bred diskussion bland 
personal och allmänheten. Än en gång diskuterades biståndshandläggarens roll 
och huruvida ett biståndsbeslut var att betrakta som en arbetsorder eller ett 
minimum av vad omsorgstagarna har rätt till. Ska biståndsbedömningen vara 
mer målrelaterad än insatsrelaterad? 
 
Rätten till omsorg kräver anpassning både till lagen och till verksamhetens 
resursmässiga förutsättningar. Ett lagenligt beslut som inte kan effektueras hotar 
även rättssäkerheten. Därför får domarna i läns- och kammarrätter en starkt 
prioriterande effekt, och ur biståndshandläggarens synpunkt vore det välkommet 
med fler prejudikat.  
 
Omsorgspersonalen har (hur illa det än kan låta) också en viktig roll när det 
gäller att begränsa åtagandet till den beslutade insatsen och inte göra mer än vad 
som har överenskommits. Detta drabbar annars kollegorna som ställs inför 
ökade krav och förväntningar. Omsorgstagarna kan börja diskutera vem som är 
snällast etc, och det gagnar inte professionalismen. Det kan svämma över och få 
personalen att framstå som personliga assistenter, medan rättvisan fordrar en 
likvärdig omsorg för alla. Här är dock ett brett fält med alla personlighetstyper. 
 

”Det är märkligt att viss personal alltid är stressad och inte hinner med, medan 
andra tar det lugnt och hinner med allt.” 
  

Inventeringen i arbetsgruppen rapporterades som avslutad och frågan restes om 
gruppen skulle arbeta vidare i ett gemensamt prioriteringsprojekt.  
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Kommunerna angav att de ville jobba vidare själva utifrån ”en gemensam bas 
med möjlighet till kommunala avvikelser”, bl a för att de i ledningsgruppen 
representerar även de frånvarande kommunerna. 
 
Kommentar 
Första delen av varje möte i ledningsgruppen hölls tillsammans med 
projektledningen och de inbjudna tjänstemännen, och under den andra delen 
deltog endast politiker. Här fanns således ingen observatör, vilket innebär att 
uppgifterna om den politiska beredskapen för fortsatta prioriteringsdiskussioner 
är osäkra. I en rapport från det tredje mötet konstaterades att diskussionerna 
varit positiva med engagerade deltagare och kloka synpunkter. Däremot hade 
gruppen en något splittrad bild av uppdragets innebörd och var de själva befann 
sig i processen. Den allmänna meningen var att arbetsgruppens resultat 
egentligen inte innehöll något nytt och att materialet borde utvecklas för att 
kunna användas som ”mall” framöver. Det framfördes också önskemål om att få 
insatserna graderade enligt en tio-gradig skala, vilket också lades fram till 
arbetsgruppen vid nästkommande möte. 
 
Ledningsgruppen uppmanade också biståndsbedömare och sjukvårdspersonal att 
”tänka vidare” och inte bara konstatera att alla sjukvårdsinsatser har lika hög 
prioritet, eller att bara tolka omsorgsbehov utifrån SoL. Individens behov måste 
i högre utsträckning bedömas i förhållande till vad som är friskt och vad som ska 
behållas friskt, vad som är sjukt och skall bli bättre och detta bör ske med 
beaktande av såväl resurstillgång som hänsyn till hur individen bäst ska kunna 
behålla sitt självbestämmande. Samtidigt åtog sig politikerna att arbeta vidare 
kring frågan om hur de ska kunna fatta politiska beslut om prioriteringar, bl a 
med utgångspunkt från hur lagstiftning och behovsbedömning förhåller sig till 
individens önskemål och upplevelser av omsorgsbehov. 
 
Ledningsgruppen enades om att politikernas uppdrag i arbetet var att bidra till 
att skapa en gemensam mall för prioriteringar av vårdbehov i äldreomsorg. Man 
beslutade att starta dessa diskussioner i respektive hemkommun och återsamlas i 
politikergruppen för att försöka formulera hur det offentliga åtagandet i 
äldreomsorgen ska se ut.  
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4. STYRGRUPPEN 
 
 
Möte 1: 25 nov 2004 
Vid styrgruppens första möte informerades om aktuella personförändringar. 
Därefter redovisade den politiske företrädaren att de önskade mer delaktighet i 
arbetsgruppens arbete. Det konstaterades vidare att arbetsgruppen stod för det 
vertikala prioriteringsarbetet, d v s den inomprofessionella bedömningen medan 
kommunpolitikernas uppdrag i prioriteringsarbetet snarare gällde dialogen med 
medborgare och brukarrepresentanter. Det beslöts att PRO (Pensionärernas 
Riksorganisation) och SPF (Sveriges Pensionärsförbund) skulle inbjudas till de 
fortsatta ledningsgruppsmötena. 
 
Möte 2: 17 jan 2005 
Det andra styrgruppsmötet inleddes med presentation av en ny biträdande 
projektledare och det informerades om arbetet i arbetsgruppen. Vidare 
diskuterades uppläggningen av ett kommande seminarium och aktiviteter i syfte 
att väcka intresse kring det aktuella projektet. En grupp bildades för att driva 
detta arbete. Dagordning inför nästa ledningsmöte bestämdes.  
 
Möte 3: 2 mars 2005 
PÅ det tredje mötet diskuterade gruppen hur de definierar olika begrepp som 
prioriteringar och ransoneringar. Innebär det förstnämnda rangordning och det 
andra bortval? Terminologin är inte enhetlig och trots försök till normering av 
språkbruket finns det och kommer det att finnas skillnader i vad som avses. En 
prioritering är i första hand en rangordning av alternativ, och om resurserna är 
begränsade måste man välja bort, avgiftsbelägga eller skjuta upp det minst 
viktiga. Även den etiska plattformen i riksdagens prioriteringsbeslut väckte 
tankar. Det räcker inte med de etiska principerna utan det behövs också ett mål - 
till vilken funktionalitet och hälsa ska människor återställas? Vad kan vi fordra? 
Med vem ska vi jämföra våra vårdbehov – med alla svenskar, eller bara 
individer i samma åldersgrupp eller patienter med samma diagnos?   
 
Biståndshandläggarna diskuterades med utgångspunkt från deras väldigt tydliga 
prioriteringsroll. Större tveksamhet rådde kring om biståndshandläggaren är en 
myndighetsperson eller agerar på delegation. Politikern i gruppen ville veta mer 
om själva processen, både i arbetsgruppen och ute i kommunerna. Hon ville 
också höra nya argument och tyckte att nuvarande inriktning av projektet var 
”passiv”.  
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Projektledarna återkom till varför man i ledningsgruppen inte borde hysa för 
stora förväntningar på resultatet. Arbetsuppgiften är en av de mest komplicerade 
man kan tänka sig.  
 
En ambition uttrycktes om att i äldreomsorgen behålla det friska hos de gamla 
och stödja den egna kraften. Här betonades både den sociala dimensionen och 
arbetsterapeutens/ sjukgymnastens viktiga insatser för att ge stöd mot rädsla och 
otrygghet och stödja det friska. Det kan gälla omsorgstagare med stroke eller 
demens och är en hjälp till självhjälp.  
 

”Vi kanske överdriver behoven genom vår nuvarande organisation och ideologi. 
Ju mer man vet, desto större blir behoven.” 

 
Samtidigt är det viktigt att följa upp alla insatser och faktiskt dra lärdom om vad 
som fungerar. Denna utvärderingskompetens saknas många gånger i 
kommunerna, men skulle kunna vara en god investering. Många variabler är 
svåra att mäta – vilken är nyttan av att komma upp på morgonen eller hur 
kostnadseffektivt är det att ge mat till någon? Legitimitet i beslutsprocessen är 
viktig och bygger både på goda beslutsunderlag och på en korrekt process, där 
även medborgardialog ingår. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER   
 
I rapporten redovisas grupprocessen och den framtagna rangordningslistan men 
en viktig aspekt är också om projektet skapat ringar på vattnet. Projektledningen 
har presenterat arbetet vid olika konferenser och för politiska nämnder och 
pilotprojektet har beskrivits i ett par facktidskrifter. I Sydsvenskan kommenterar 
en professor i vårdvetenskap en tidigare införd artikel om projektet:  

 
”Det var en liten artikel om en omvälvande nyhet. Man skulle kunna säga 
äntligen. Äntligen tydlighet, äntligen kommer något som äldre, anhöriga och 
vårdansvariga kan hålla sig till och anpassa sig efter. Vården och omsorgen har 
förmedlat att ”du får allt som du behöver” och den inställningen finns 
fortfarande hos personal, politiker och patienter.”  

Ingalill Rahm Hallberg, SDS 24 okt 2004 
 
Det finns dock anledning att än en gång varna för överdrivna förväntningar. Det 
framtagna arbetet vilar helt och hållet på de medverkandes värderingar och det 
saknas en sammanvägning av vårdbehovets angelägenhet, evidens för olika 
insatsers effekt, uppskattad resursförbrukning, hälsovinst och konsekvens av 
utebliven insats. I den vetenskapliga litteraturen och diskussionen finner man 
såväl motstridiga resultat som komplicerade effektmått och delade åsikter. Här 
återstår en stor arbetsuppgift att analysera befintligt kunskapsmaterial. Detta 
gäller exempelvis i den ständigt återkommande frågan om tidiga serviceinsatser 
har en förebyggande effekt som uppskjuter behovet av mer omfattande 
omsorgsinsatser. Frågan är inte endast av ”tekniskt” intresse, utan om en 
medveten satsning på insatser till äldre med mindre omsorgsbehov kan 
(åtminstone initialt) innebära att resurser överförs från äldre med större 
vårdbehov till yngre äldre med mindre behov. Ur prioriteringssynpunkt är detta 
inte helt okontroversiellt. 
 
Från en praktisk synvinkel kan det konstateras att arbetet, trots nämnda 
begränsningar, kom att bli mer krävande än vad som förutspåtts. Det hölls fler 
möten än planerat och samspelet mellan arbetsgruppen och ledningsgruppen var 
inte idealt. Här saknades en gemensam struktur och de båda grupperna kom att 
utvecklas åt olika håll. Projektledningen hamnade i en svår situation då de 
politiska diskussionerna fördes bakom "lyckta dörrar" och arbetsgruppen blev 
aldrig riktigt klar över sammanhanget och den övergripande strategin. De hade 
allmänt en känsla av att inte leva upp till förväntningarna. Det är osäkert om 
ledningsgruppen kom att genomföra de syften som angetts i projektplanen, att 
"utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte kring den demokratiska dialogen och 
implementeringen av prioriteringssystemet". Eftersom observatören inte 
medverkade vid de politiska överläggningarna kan denna del av processen inte 
bedömas. Arbetsgruppen inventerade behov och insatser och gjorde ett försök 
att rangordna dessa.  



38 

 

Däremot gjordes ingen inventering av "resultat, utvärderingar, erfarenheter och 
nytta för brukaren", vilket till viss del begränsar värdet av den föreslagna 
rangordningslistan. 
 
Projektets betydelse kan främst sägas bero på hur de aktuella erfarenheterna tas 
till vara. Hur kan man på bästa sätt sprida kunskapen ut till de olika 
yrkesgrupperna i de sju kommunerna? Kan arbetet med rangordningslista 
fördjupas och rangordningen förfinas med utgångspunkt i mer evidensbaserad 
forskning och mer strukturerade arbetsformer? På vilket sätt kan de kommunala 
nämnderna och förvaltningarna använda arbetsmaterialet och utveckla sina egna 
processer? Prioriteringsarbetet är långsiktigt och bör vara ständigt pågående. Det 
handlar därför om att forma en strategi för framtiden och etablera en kontinuitet 
i arbetet. Mycket talar för att dialogen är den viktigaste insatsen och då först och 
främst medborgardialogen, men också samtalet mellan olika intressenter och 
aktörer som politiker, tjänstemän, personal, brukare, anhöriga, brukar-
organisationer m fl. En grundläggande insikt om resursernas ofrånkomliga 
ändlighet är trots allt den bas på vilken hela prioriteringsfrågan vilar. Det 
handlar om rättvisa mellan generationerna men också om rättvisa mellan 
omsorgstagare med olika behov och förutsättningar och mellan boende i olika 
kommuner. 
 
 
5.1 Rangordningslistor 
 
En avgörande fråga som återkommande diskuterades i gruppen var frågan om 
det går att konstruera rangordningslistor på samma sätt som sker inom hälso- 
och sjukvården. Att det finns problem förknippat med detta framgår inte minst 
av att det inte heller inom sjukvården är en oproblematisk uppgift. Det är 
egentligen endast i Östergötland och Västra Götaland som man arbetat 
strukturerat med dessa frågor. Det kan i sammanhanget noteras att parallellt med 
det aktuella projektet genomför PrioriteringsCentrum liknande projekt både 
inom omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik där syftet är att prova en 
prioriteringsmodell och utveckla en ”mall” som många olika yrkeskategorier 
kan känna sig bekväma med och som kan gynna gränsöverskridande 
diskussioner. 
 
Arbetsgruppens erfarenheter kan sammanfattas i två slutsatser: för det första är 
det stor skillnad mellan att prioritera mellan begränsade eller identifierbara 
sjukvårdsbehov jämfört med att värdera en omsorgstagares hela livssituation. 
Den andra slutsatsen är att det står ganska klart att framför allt serviceinsatser 
bedöms vara mindre angelägna än det mesta av det som i övrigt sker i 
omvårdnaden. 
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Samtidigt hade man i gruppen svårt att se hur man skulle kunna ransonera 
omsorgsutbudet och vara mer restriktiv med serviceinsatser – allt behövs. 
Arbetsuppgiften utfördes mer som en teoretisk övning och listan är kanske 
främst att betrakta som just en skrivbordskonstruktion. Samtidigt gavs intrycket 
av att gruppmedlemmarna faktiskt utvecklade ett krismedvetande. Det är också 
viktigt att kommunerna ges denna möjlighet att jämföra sig med varandra och 
diskutera bevekelsegrunderna för de olika organisationsmodeller de valt: ”Vilka 
system fungerar bäst?” 
 
När det gäller möjligheterna att rangordna insatser enligt en tiogradig skala, 
landade gruppen i samma slutsats som Vårdförbundet i sin studie om 
prioriteringar av strokeprocesser: 
  

”I likhet med Läkaresällskapets prioriteringslistor försökte man i en första 
ansats prioritera behov och insatser i tio skalsteg. Detta visade sig emellertid 
vara svårgenomförbart – den detaljerade indelningen upplevdes som dåligt 
anpassad till omvårdnadsområdet och alla tio skalstegen utnyttjades inte. 
Därför valdes en modell med tre skalsteg för varje omvårdnadsinsats: 1 basal, 2 
sekundär, 3 tertiär.” 

 Vårdförbundet m fl 2004, s 11 
 
Gradering av insatser längs en tregradig skala kan också indelas i 1) 
obligatoriska insatser, 2) mycket värdefulla insatser och 3) värdefulla insatser, 
eller som i den norska prioriteringsutredningen: insatser som ”måste”, ”bör” 
eller ”kan” utföras (NOU 1997:18). I Vårdförbundets studie konstateras vidare 
att omvårdnadsinsatserna måste prioriteras olika beroende på vem som drabbats, 
vilken livssituation personen har och var i sjukdomsförloppet personen befinner 
sig, d v s om denne befinner sig i rehabilitering, särskilt boende eller i hemmet. I 
en vårdprocess kompliceras saken dessutom av att patienten erhåller insatser 
från två olika huvudmän – kommunen respektive landstinget – och att en 
prioriteringsprocess måste samordnas mellan huvudmännen. 
 
 
5.2 Prioriteringar på olika nivåer 
 
Att prioritera betyder att ge förtur åt något och att något annat därmed tillskrivs 
mindre betydelse, väljs bort eller senareläggs. I den mån som gapet mellan 
behov och resurser växer, leder allt fler prioriteringar till att vissa insatser lyfts 
ur det offentliga åtagandet eller avgiftsbeläggs, t ex servicetjänster. Antingen 
hänvisas de behövande till den privata marknaden eller beläggs fler tjänster med 
avgifter i den kommunala verksamheten. Vilka prioriteringar som sker styrs inte 
bara av övergripande, politiska beslut eller kommunala riktlinjer utan också av 
mer eller mindre oförutsedda händelser som sker i det dagliga vårdarbetet.  
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Thorslund och Larsson (2002) menar att beslut om hemtjänst och särskilt 
boende delegerats långt ner i organisationen och att det är få beslut som inte 
hanteras på tjänstemannanivå. Man undviker härigenom prioriterings-
diskussionerna på ledningsnivå och överlämnar istället åt handläggarna att ta 
ställning i de enskilda fallen. Lindelöf och Rönnbäck (2004) ser i detta ett 
demokratiskt problem, i synnerhet som det också finns mer eller mindre uttalade 
krav att hålla sig inom givna budgetramar. 
 

"En avsaknad av en tydlig generell nivå innebär även att politikerna frånhänder 
sig sitt ansvar för hur fördelning av samhällets resurser till äldre ska ske med 
hänvisning till att det görs individuella bedömningar. Detta sker samtidigt som 
man indirekt begränsar handläggarnas handlande genom att tillhandahålla en 
budget som inte svarar mot behoven. Politikerna tar på så vis skydd bakom 
handläggarna och inte tvärtom. Det går även att se detta som en 
målförskjutning i likhet med Lundquists konstaterande att det inte tycks vara 
handläggarnas uppgift att tillgodose de gamlas behov enligt socialtjänstlagen, 
utan att i första hand se till att budgeten går ihop”. 

    Lindelöf och Rönnbäck 2004, s 185 
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Figur 1. Exempel på frågeställningar på olika prioriteringsnivåer(Svensson och 
Rosén, 2004b). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prioriteringar i äldreomsorgen – ”ansvarsfördelning” på olika nivåer 

Nivå 1: Kommun Landsting 
 
Ges patienter med lägsta prioritet i sjukvården högsta prioritet i kommunal äldreomsorg? 

Nivå 2: Politiker Biståndshandläggare 
  
Kanske kan biståndshandläggaren avgöra vilka insatser som leder till högts livskvalitet hos 
den enskilde, men vad sker på gruppnivå när resurserna inte räcker till? 
 
Vilken roll kan kommunala riktlinjer ha i en situation där den enskildes förutsättningar är 
utgångspunkten för handläggarens biståndsbeslut? 

 

Nivå 3: Politiker,  
 Handläggare Verksamhetschef 
 
Hur styrande är biståndsbesluten för hur besluten verkställs? 

Nivå 4: Politiker,  
 Handläggare 
 Verksamhetschef Vårdpersonal 
  
Hur ”anpassas” verksamheten när biståndshandläggaren inte får prioritera ned vissa 
omsorgsbehov på grund av resursbrist? 

Nivå 5: Politiker,  
 Handläggare 
 Verksamhetschef  Den enskilde  
 Vårdpersonal  
 
Om framtiden innebär ökat egenansvar, finns det förutsättningar hos den enskilde (och 
anhöriga) att axla detta egenansvar? 



42 

 

5.3 Biståndshandläggarna  
 
Biståndshandläggarna utgör en speciell yrkeskategori, både genom sitt explicita 
prioriteringsansvar och genom att stora resursmängder fördelas med 
utgångspunkt från deras biståndsbeslut. Det är därför inte underligt att de är mer 
kritiska än de övriga personalgrupperna till att rangordna insatser enligt 
rekommendationer från en generell lista. De är professionella behovsbedömare 
och sitter dagligen i prioriteringssituationer med svåra avväganden och en 
mängd olika aspekter att beakta. Man refererar främst till lagstiftningen och 
betonar att här fastställs vilka behov som ska tillgodoses och att dessa insatser 
ska anpassas till individens förutsättningar. Biståndshandläggaren ska inte se till 
vilka resurser som finns tillgängliga (f ö en av anledningarna till att de ofta 
separerats från verksamheten) utan se till att konstaterade behov tillgodoses. 
Denna bild ifrågasätts dock ofta inom forskningen (se t ex Lundquist 1998, 
Socialstyrelsen 1998, Lagergren 2002, Henriksson och Rönnerfält 2002). I en 
studie från IHE svarar var fjärde biståndshandläggare att biståndsbedömningen 
kan variera beroende på vilka resurser som för tillfället finns tillgängliga 
(Svensson och Rosén 2004a). 
 

“I flera studier av biståndsbedömningen i Stockholms kommun har man kunnat 
visa att resultatet av olika biståndsbedömningar påverkats av vilka resurser som 
faktiskt funnits tillgängliga. (---) Biståndshandläggarna är nu istället de som får 
ta den yttersta konsekvensen av äldreomsorgens krympande ekonomiska ram 
och fatta beslut om bistånd mer efter vad som är ekonomiskt möjligt än vad som 
är den äldres individuella behov.” 

 Gurner och Thorslund 2003, s 18 och181 
 
I arbetsgruppen menade sig biståndshandläggarna inte uppleva detta dilemma i 
sin egen verksamhet. I takt med att gapet mellan behov och resurser ökar, 
kommer dock denna konflikt att bli allt mer uppenbar. Den fråga som då ökar i 
aktualitet är hur biståndshandläggaren ska hantera situationen. Det kan både 
handla om att göra mer restriktiva bedömningar och om att förändra praxis för 
biståndshandläggningen. Bedömningarna kan bli strängare genom att insatserna 
”tunnas ut” i tid eller kvalitet eller att ribban höjs när det gäller möjligheten att 
erhålla bistånd. I en mer strukturerad resursfördelning kan de olika insatserna 
rangordnas. 
 
Man kan fråga sig hur länge biståndshandläggarna kan bibehålla serviceutbudet 
och samtidigt tillgodose alla vårdbehov i en hårdnande ekonomi. En 
rangordningslista skulle förmodligen fungera som en likriktare för 
biståndshandläggarna och minimera utrymmet för individuella avvikelser. Det 
kommunala utbudet existerar i form av vad Lindelöf och Rönnbäck (2004) 
kallar insatskatalog och en central fråga är då i vilken utsträckning denna kan 
utvecklas till att bli en "behov-insatskatalog".  
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En begäran som faller utanför insatskatalogen kan biståndshandläggaren inte 
tillgodose, och eftersom man inte kan ha behov av en kommunal tjänst som inte 
finns, så upphör i någon mån behovet av serviceinsats att existera. En 
insatskatalog kan bestå av kommunala riktlinjer som är politiskt antagna eller 
som har formaliserats av verksamheten på annat sätt. En insatskatalog kan också 
existera i form av en praxis hos biståndshandläggarna, en tyst överenskommelse 
som alla handläggare tycks känna till inom en kommun (Lindelöf och Rönnbäck 
2004). 
 
Att göra utbudsbegränsningar utifrån en gemensam kommunal rangordningslista 
kan vara tveksamt, både med anledning av att de individuella variationerna är 
stora och för att lagstiftningen ofta underkänner dessa typer av restriktioner. Det 
finns bland många kommunpolitiker också en strävan efter att låta brukarna få 
större inflytande över hur den anslagna tiden ska disponeras.  
 
En annan synpunkt som kom fram i arbetsgruppen var att flera önskade att det 
skulle finnas en närmare kontakt mellan biståndshandläggaren och 
omsorgspersonalen. Ambitionen att separera biståndshandläggaren från 
verksamheten syftar, som sagt, bl a till att åstadkomma större autonomi och 
frikoppla besluten från vilka resurser man för tillfället har tillgång till. Å andra 
sidan kan härigenom ett glapp skapas, genom att handläggaren kan fatta 
biståndsbeslut som verksamheten saknar förutsättningar att tillgodose. Då 
delegeras bara resursgapet längre ned i organisationen och verksamhetscheferna 
sitter med ”Svarte Petter”, d v s man måste med stor kreativitet försöka hantera 
gapet mellan behov och resurser. När detta misslyckas, riskerar man att hamna i 
det som brukar kallas ”prioriteringar på sängkanten”. Just inom hemtjänsten 
saknas egentliga spärrar och trycket på personalen kan variera stort. 
 

”Tidvis kan vi inte ge den omsorg som vi borde, men sett över en längre 
tidsperiod håller vi måttet.” 

 
 
5.4 Lagen 
 
Det mest kännetecknande draget för äldreomsorgen är kanske just att det inte 
handlar om ”lagen”, utan om två helt skilda lagstiftningar; Socialtjänstlagen 
(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är vad man brukar kalla en 
rättighets- respektive en skyldighetslag. En effekt av detta är att vissa 
personalkategorier anser sig lyda under SoL, medan andra hänvisar till HSL. Det 
finns i omsorgsverksamheten en ständigt levande konflikt mellan dessa två 
lagstiftningar som skiljer sig åt i både perspektiv och juridisk kraft.  
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För framtiden är det värt att ha denna problematik i åtanke när man försöker 
etablera en sammanhållen närsjukvård. Kan man husera två så vitt skilda 
lagstiftningar inom denna nya organisationsform eller är detta rätt tillfälle att 
göra en översyn av den legala överbyggnaden?  
 
Samhället har enligt Socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att äldre personer 
ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för 
självbestämmande och integritet. I Socialtjänsten är kommunens ansvar för att 
tillgodose den enskildes rätt till bistånd enligt lagen ovillkorligt. Förmånerna är 
dock väldigt vagt preciserade i Socialtjänstlagen, vilket försvagar den enskildes 
rättigheter. Detta beror just på att de äldres behov varierar och att de endast kan 
bedömas utifrån individens unika livssituation. Lagstiftaren delegerar därför 
bedömningen till kommunerna och de lokala handläggarna, vilket inte hindrar 
att biståndsbeslut kan överklagas i länsrätten och ogiltigförklaras där. Lagen är 
generös och tillåter egentligen inte prioriteringar och utbudsbegränsningar:  
 

"När domstolar etablerar praxis har de låst åtagandena på en nivå som sedan 
är svår att underskrida. På de områden där rättighetslagar reglerar vad 
brukarna ska ha är det svårt att genomföra besparingar. Utvägen är att 
genomföra lagändringar, och ändringar som innebär försämringar lär knappast 
vara särskilt lätta att få igenom."  

     Wetterberg 2004, s 28 
 
En effekt av den relativt tvingande lagstiftningen är att den lett till många fall av 
lagtrots och domstolstrots. Samtidigt vittnades det i arbetsgruppen om att man 
prioriterar omsorgstagare som fått rätt till vissa insatser genom domstolsbeslut. 
Dessa går före även om det innebär att äldre med större vårdbehov får stå 
tillbaka. Konflikten mellan Socialtjänstlagen och de kommunala 
förutsättningarna att leva upp till lagen kan förväntas växa. Det krävs en 
genomgripande diskussion kring såväl det offentliga åtagandets gränser som 
vilken typ av lagstiftning som bäst garanterar uppfyllandet av detta åtagande. 
Vilken är juridikens roll och vilken är politikens? 
 

”Ökade rättigheter för individer och minoriteter - till exempel barn, äldre, 
invandrare, funktionshindrade - kolliderar ofta med den politiska demokratin. 
Om medborgarna har en bestämd uppsättning rättigheter som de kan åberopa 
gentemot kommun och stat minskar utrymmet för traditionella förhandlingar om 
hur resurser ska fördelas. Och om det mesta regleras rättsligt, varför ska vi då 
rösta och delta i partilivet?” 
 Henrik Berggren DN 28 maj 2005 
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5.5 Sjukvård och läkemedel 
 
De sjukvårdande inslagen har växt i betydelse inom äldreomsorgen. 
Omsorgstagarna är äldre och sjukare idag. Denna medikalisering har också lett 
till att sjuksköterskorna på många håll fått ett större inflytande på 
biståndshandläggningen. Det är måhända signifikativt att sjuksköterskorna i 
arbetsgruppen bedömde de medicinska insatserna som oumbärliga, eller 
förhåller det sig just så? En del av dessa uppgifter utförs av sjuksköterskor och 
undersköterskor på läkarordination. Primärvårdsläkare är ofta en bristvara i 
äldreomsorgen. En av de vanligaste anledningarna till att en äldre vill träffa en 
läkare är att man vill få hjälp med att sätta ut läkemedel som han eller hon inte 
mår bra av. Det handlar ofta om en s k förskrivningskaskad där biverkningar av 
ett läkemedel misstolkas som en ny åkomma som behandlas med ytterligare 
läkemedel (Gurner och Thorslund 2003). 
 
De som är 75 år och äldre utgör idag en knapp tiondel av Sveriges befolkning 
men de konsumerar mer än en fjärdedel av alla läkemedel. I dagens äldrevård 
har de äldre i medeltal åtta till tio läkemedel. Det är inte ovanligt att en person 
får 25 olika mediciner varje dag (Hedberg och Silver 2004). En studie från 
Sörmland visar att en tredjedel av patienterna på särskilda boenden mådde bättre 
när de fick färre läkemedel. Sextio procent av de boende upplevde ingen 
skillnad när antalet läkemedel i snitt minskade från 10,2 till 8,8 preparat per 
person (Dagens Medicin 2004). Idag felbehandlas varannan äldre med 
läkemedel till en kostnad om tio miljarder per år (Edhag m fl 2003). 
Läkemedelsområdet är tveklöst en nisch som bör fokuseras i prioriteringsarbetet 
och det gäller då framför allt omfattningen på förskrivningen. 
 
 
5.6 Hemtjänst – eget boende 
 
Om de äldres läkemedelsbehov kan anses vara mer än väl tillgodosett, är 
situationen besvärligare inom andra områden. Antalet hemtjänstmottagare och 
särskilda boendeplatser minskar och serviceinsatserna tunnas ut. Kommer 
framtidens äldreomsorg huvudsakligen att innehålla sjukvårdande inslag? Redan 
för några år sedan skrev Kommunförbundets tidning Kommunaktuellt en artikel 
med rubriken ”Hemtjänstens gamla hörnpelare, städning, matlagning och inköp 
är inte längre självklara delar av kommunernas äldreomsorg” (Mårtensson m fl 
2004). Många anser också att de äldres sociala, psykiska och existentiella 
bekymmer får mindre utrymme (Larsson 2004). Margaretha Spjuth vid Sveriges 
kommuner och landsting reser i en tidningsartikel frågan om vi verkligen ska 
skattefinansiera medmänsklighet och sällskap (Svenska Dagbladet 041008). 
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Detta är inte endast en prioriteringsfråga, utan handlar även om vilka 
förväntningar som kan ställas på den professionella omsorgspersonalen. I en 
IHE-studie svarade 74 procent av vårdpersonalen på särskilt boende att det fanns 
för stora förväntningar på vårdpersonalen att tillgodose de äldres sociala behov 
(61 procent inom hemtjänsten). Endast en tredjedel av de svarande trodde att 
vårdtagarna fick sina sociala behov tillgodosedda (Svensson och Rosén 2004a). 
Visst medför personalbrist många gånger att dessa behov kommer på undantag, 
men det handlar också om omsorgsarbetarnas professionalisering: 
 

”Det traditionella synsättet inom exempelvis hemtjänsten är att relationerna 
mellan vårdbiträden och pensionärer bör vara personliga, nära och jämlika. 
Detta synsätt skiljer sig från det som tillämpas av mer professionaliserade 
yrkesgrupper som kan sägas arbeta med större distans till sina klienter och med 
ett förhållningssätt som är mer grundat på ”expertkompetens” än 
mellanmänskliga relationer.” 

  Gurner och Thorslund 2003, s 66 
 
Det är svårt att säga om det skett en ”avhumanisering” inom omsorgsarbetet, 
eller om det ofrånkomligen är att vänta i takt med växande resursgap och 
tilltagande personalbrist. På ett övergripande plan är det onekligen så att ett allt 
större ansvar kommer att läggas på den enskilde äldre och dennes anhöriga. Från 
verksamhetsföreträdare hörs idag uppmaningar att alla som är i 50-60 årsåldern 
bör planera för sitt framtida boende och flytta till lägenhet med hiss och tillse att 
badrummet är tillräckligt rymligt för att även hemtjänstpersonalen ska få plats 
(Svenska Dagbladet 041008). 
 

”Om kommuner och landsting har ansvar för samhällsplanering samt vård och 
omsorg, måste vi vänja oss vid att den enskilde – även dem som är äldre – har 
ansvaret att planera för sitt eget liv. Det handlar t ex om att ställa sig i 
bostadskö i tid, att vara beredd att flytta från sin tvåplansvilla till en mer 
praktisk bostad för att kunna bo tryggt och praktiskt även när krämporna sätter 
in. En bra ålderdom är ett gemensamt ansvar – först då kommer individen i 
centrum på allvar” 

    Reepalu och Isaksson, DN 7 okt 2004 
 
Frågan är om det i kommunerna finns en beredskap för det växande antalet äldre 
med behov av hemtjänst. Nu minskar man antalet särskilda boendeplatser och 
risken finns för att man skapar en parallell till nedläggningen av 
mentalsjukhusen då patienterna skrevs ut och hänvisades till en öppen 
socialtjänst som inte fanns (Mårtensson m fl 2004).  
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Politikerna måste också möta de snabbt växande behoven av hushållstjänster 
genom att öppna för nya alternativ och medverka till att skapa lokala lösningar: 
 

”När vi blir gamla kommer köpkraftens fördelning att se annorlunda ut än idag. 
De offentliga resurserna stagnerar men hushållens egen ekonomi förbättras när 
reallönerna stiger. Det gäller även de äldres konsumtionsmöjligheter – via 
pensionerna slår de ökade reallönerna igenom i pensionärshushållens standard. 
När kommunerna drar ned sin service kommer vi själva att få betala mer, 
genom höjda avgifter eller genom att vardagssysslorna tas om hand av privata, 
kooperativa och informella entreprenörer och sammanslutningar.” 
    Wetterberg 2004, s 26 

 
 
5.7 Slutsatser 
 

• Projektet har varit lärorikt. Det är en kreativ process att sätta samman en 
rangordningslista och försöka värdera behov och insatser. Den blandade 
arbetsgruppen medgav många möjligheter till jämförelser. En lärdom är 
dock att oklarheter kring projektets målsättning skapade en del 
orealistiska förväntningar. 

 
• Det aktuella prioriteringsprojektet har visat att det krävs en mycket tydlig 

gemensam arbetsplan för att finna rätt roller för politiker och personal i 
processen. Projektledningen bör inte utgöra enda kontaktytan mellan 
ledningsgrupp och arbetsgrupp, utan det bör eftersträvas möjligheter till 
diskussion och samtal för att etablera en gemensam problembild som 
delas av både politiker och personal.  

 
• En personaldialog kring prioriteringar bör ingå i en långsiktig kommunal 

strategi om att väcka allmän medvetenhet om situationen, diskutera 
framtidsfrågorna med befolkningen och väcka insikt om det individuella 
ansvaret att planera sin ålderdom.  

 
• Nyttan av att utarbeta kommunala rangordningslistor är främst 

pedagogisk. Här skapas möjligheter till överblick och gemensamma 
diskussioner kring vilka värderingar som styr resursfördelningen. 
Däremot innebär såväl gällande lagstiftning och strävanden efter en mer 
brukarstyrd insatsplanering att implementeringen av mer generella 
riktlinjer motverkas. Dessutom är de individuella variationerna så stora att 
mängden avvikelser riskerar att göra riktlinjerna mindre meningsfulla. 
Även utan en rangordningslista står det klart att serviceinsatserna bedöms 
som mest umbärliga och sjukvården som viktigast. Denna slutsats utgör 
en intressant utgångspunkt för vidare diskussioner. 
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• Att konstruera en rangordningslista med hjälp av parametrar som nytta, 
kostnadseffektivitet, evidens eller risk är inte oproblematiskt inom 
äldreomsorgen. Dels saknas det i stor utsträckning vetenskapliga underlag 
för sådana bedömningar och dels är dessa variabler många gånger 
irrelevanta då det handlar om att bedöma en äldre människas totala 
livssituation. En viktig fråga gäller därför om det finns alternativa 
parametrar att komplettera konsensusdiskussionerna med. 
 

• Biståndshandläggaren är den viktigaste aktören då det gäller 
resursfördelning inom äldreomsorgen. Här uppstår de flesta problemen då 
de tillgängliga resurserna inte täcker de aktuella behoven.  

 
• Biståndshandläggaren har ofta små möjligheter att vädja om politiska 

öppna prioriteringar, utan måste lösa situationen med stor flexibilitet och 
som sista utväg hänvisa problemet till verksamheten eller till den enskilde 
och dennes anhöriga. Biståndshandläggarens situation blir besvärligare 
under åren framöver då de kommunala ekonomierna kommer att utsättas 
för påfrestningar och glappet mellan behov och resurser ökar. Detta 
skapar ett dilemma där alternativen tycks vara antingen mer generella 
riktlinjer (där individens specifika behov kan komma att åsidosättas) eller 
mer flexibla och situationsanpassade beslut (där risken för godtycke och 
bristande rättssäkerhet ökar).  

 
• Omsorgsverksamheten regleras av både Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen. Redan idag är konflikterna mellan de båda 
lagstiftningarna uppenbara, och problemet kan förväntas öka inom de 
framväxande närsjukvårdsorganisationerna. Vad har den vårdkrävande 
äldre egentligen rätt till?  

 
• Det finns tydliga signaler om att de äldre övermedicineras. Ur både 

mänsklig och ekonomisk aspekt är därför de äldres läkemedelskonsumtion 
ett viktigt prioriteringsområde. Det handlar främst om att minska dagens 
överförskrivning. 
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      Bilaga 1 
 
Exempel på kommunala riktlinjer 
 
Nedanstående riktlinjer/normer är en vägledning till vad som avses med ”skälig 
levnadsnivå” för insatser inom hemtjänst och boende i en kommun. Ett beslut 
om bistånd föregås alltid av en behovsprövning där det individuella behovet 
avgör insatsen och dess omfattning. Insatser utöver nedanstående normer kan 
därför förekomma. 
 
SERVICE I BOSTADEN (enligt lagrum SoL 4 kap 1 §) 
Insats  Omfattning 
Städ Dammsugning 

Dammtorkning. 
Våttorka golv. 
Rengöring av badrum. 
Byte av sänglinne 

Var 14:e dag 
Ensamstående - 2 rum och kök. 
Makar med delade sovrum 3 
rum och kök. 
Städutrustning tillhandahålles 
av vårdtagaren. 

Tvätt Personliga kläder, sängkläder 
och handdukar. 
Strykning och mangling ingår 
ej. 

Var 14:e dag. 

Inköp Där personen följer med: 
Inköp av basvaror. 
 
Då hemtjänst handlar själv: 
Inköp av basvaror. 
 
Övriga inköp – t ex kläder, 
husgeråd. 

1 g/vecka. 
1 affär/gång inom rimligt 
avstånd. 
 
1 g/vecka. 
Hemtjänst väljer butik. 
 
Övriga inköp: 2 ggr/år 
Läskbackar, toalettbalar och 
annat skrymmande medges ej. 

Ärenden Post-, bank- och 
apoteksärenden. 

Apoteksärende i samband med 
inköp av basvaror. 
Post- och bankärenden 1 
g/månad. 

Mathållni
ng 
Huvudmål 
 
Övriga 
mål 

Matdistribution i första hand, 
alt värma komplett portion i 
mikrovågsugn. 
Tillreda frukost/kvällsmat 

1 g/dag eller fastställda dagar. 
 
 
 

 



 

 

PERSONLIG OMSORG 
Insats  Omfattning 
Bad/dusch Bad/dusch. 

Nagelvård – händer. 
Hårvård inkl hårläggning. 
Iordningställande av 
badrum. 

 

Daglig hygien Hygien: på/avklädning, 
munvård, 
Rakning, rengöring av 
glasögon/hörapparat. 

Dagligen. 

Äta, dricka Tillsyn och hjälp under 
måltid 
Hjälp att äta och dricka. 

Dagligen. 

Förflyttning I hemmet. 
 

Dagligen. 
 

Ledsagning Hjälp till och från 
restaurang och aktivitet på 
dagcentral.  
Hjälp till läkarbesök. 

Dagligen. 
 
Vid behov. 

Utevistelse Promenader. 
Besök på kyrkogården. 

1 g/vecka. 

Social samvaro Aktivering i hemmet. 
 

 

Ledsagarservice För aktiviteter ute i 
samhället. 

1-2 ggr/vecka eller som 
engångsbeslut. 
Maximalt 4 timmar/vecka 

Dagverksamhet Aktivitet i grupp för 
personer i ordinärt- och 
särskilt boende med 
speciella behov. 

1-5 dagar/vecka. 

Avlösning i hemmet Stöd för närstående som 
vårdar långvarigt sjuka, 
funktionshindrade eller 
äldre personer. 

Maximalt 10 timmar/vecka 
eller som engångsbeslut. 

Trygghetstelefon 
 

Avsett för personer som har 
behov av att kunna påkalla 
hjälp från hemtjänsten. 

Ordinärt boende – avsett 
som akutlarm. 
Särskilt boende – även 
funktion som servicelarm. 

 



 

 

SÄRSKILDA BOENDEFORMER (enligt lagrum SoL 4 kap 1 §) 
Särskilt 
boende 

Servicelägenhet 
Gruppboende 
Äldreboende 
Privata vårdgivare. 

Omfattar lägenhet eller rum för 
permanent boende. 
Insatser i boendet – se 
hemtjänst. 

Korttidsvistel
se för 
avlösning och 
växelvård 

Avsett för personer som bor i 
ordinärt boende och vårdas av 
närstående. 

Omfattar tillfällig eller 
regelbunden vistelse under 
begränsad tid. Tiden i hemmet 
bör vara längre eller minst lika 
lång som tiden på 
korttidsboendet. 

Korttidsvistel
se för 
bedömning 
och utredning 

Avsett för enskild: 
- som inte kan återgå till 
ordinärt boende direkt efter 
sjukhusvistelse. 
- där det finns behov av fortsatt 
utredning för att 
klargöra/planera den enskildes 
behov av stöd. 
- vid tillfällig funktionsträning 
för att klara ett fortsatt ordinärt 
boende. 
- vård i livets slutskede. 

Omfattning avgörs av den 
enskildes specifika behov. 

 
 
SÖKANDEN FRÅN ANNAN KOMMUN (enligt lagrum SoL 2 kap 3 §) 
Hjälp i 
hemmet 
Särskilt 
boende 

Avsett för personer som på 
grund av ålderdom, 
varaktigt funktionshinder 
eller varaktig, allvarlig 
sjukdom inte kan bosätta 
sig i annan kommun utan 
att garanteras insatser 
enligt Sol 4 kap 1 §. 

För att erhålla bistånd krävs att 
den enskilde har behov av 
omfattande vård- och 
omsorgsinsatser. 
Tillfälliga behov eller enbar 
behov av service i bostaden är 
inte tillräckligt för att omfattas 
av denna bestämmelse. 

 
 



 

 

      Bilaga 2 
 
Rangordningslista från en kommun 
 
Man har i första hand tittat på funktionsnedsättningen hos den enskilde, och inte 
på bakomliggande sjukdom. Därefter har en enhetschef och en 
biståndshandläggare gjort en "grundmall" som sedan kolleger och även 
socialchefen gått igenom. Mallen med rangordningar har korrigerats efter hand.  
 
 

Funktionsnedsättni
ng, svårighetsgrad 

Insats Nytta/effekt av 
insats 

Riskanalys Uppskattad 
resursåtgång 

Rang-
ordning 

 
Klarar ej hygien 
fysisk eller 
psykisk orsak 
Liten-stor 
 

 
hjälp med 
dusch 
 

 
stor 
 

  
Låg-hög 

 
4 
 
 
 
 

 hårtvätt stor låg låg 4 
 Rulla/föna hår liten låg låg 8 
Klarar ej daglig 
ADL 
Måttlig-stor 
 

Hjälp med 
tvättning 

stor 
 
 

hög Låg-hög 1 

 tandvård 
 

stor hög låg 1 

 rakning 
 

Låg-måttlig låg låg 3 

 insmörjning 
 

Låg-hög Låg-hög låg 2 

 Hjälp med på- 
o avklädning 

stor måttlig Låg-måttlig 2 

 Allmän 
uppfräschning 

måttlig måttlig låg 3 

 Tömning av 
toaspann 

stor måttlig låg 2 

 Blöjbyte 
 

stor hög Låg-måttlig 1 

 Vändning 
 

stor hög måttlig 1 

 Byte av 
stomi/kateter-
påse 

stor hög låg 1 



 

 

 Hjälp till 
toalett 

stor hög Låg-måttlig 1 

 Sophantering 
 

måttlig måttlig låg 2 

 Läggning/upp
stigning 

 
Måttlig-stor 

 
hög 

 
Låg-måttlig 

1 
 

Oro, demens, svårt 
sjuk 
Måttlig-stor 

Tillsyn Måttlig-stor Hög Låg-hög 1 

 Telefon- 
Service 

Måttlig Låg Låg 4 

Kan ej tillaga mat 
Måttlig-stor 

Daglig mat- 
distribution 

Måttlig-stor Hög Låg-medel 3 

 Värmning av 
mat 

Liten-måttlig Låg Hög 4 

 Hjälp med 
frukost 

Måttlig-stor Måttlig-
hög 

Måttlig 1 

 Eftermiddags-
kaffe 

Måttlig Låg Måttlig 4 

 Matlagning  
Aktivitet 

Låg-måttlig Låg Hög 8 

 Diskning  
Dagligen 

Liten Låg Låg 9 

Kan ej äta själv 
Fysiskt 
rörelsehinder, 
Psykiskt 
 
Stor 
 

Tillsyn 
Matning 

Stor Hög Måttlig-hög 1 

Kan ej ta sin 
medicin,  
Av fysiska orsaker 
(ej HSL) 
Liten –stor 

Hjälp med att 
ta medicin 

Stor Låg -hög Låg 1 

Kan ej gå ut själv, 
behov av 
gångträning 
Liten-måttlig 

Promenad Måttlig-stor Låg Måttlig 4 
 
 

Ensam, behov av 
sociala kontakter 

Samtal Måttlig-stor 
 

Låg-
måttlig 

Måttlig 4 



 

 

 
Låg-måttlig 
 Ledsagning 

till dagcentral 
Måttlig-stor Låg Låg-måttlig 5 

  Ledsagning 
till affär, 
kyrkogård etc 

Måttlig Låg Måttlig-hög 6 

Oro, sjukdom 
Låg-stor 
 

Trygghets- 
Larm 

Måttlig-stor Måttlig Låg-måttlig 2 

Kan ej dammsuga, 
torka golv, 
damma, putsa 
fönster, vattna 
blommor 
Låg-måttlig 

Städning i 
varierande 
grad även 
handledning 

Låg-måttlig Låg-
måttlig 

Hög 6,5 

Kan ej tvätta själv 
Låg-stor 

Hjälp att 
sortera, tvätta, 
lättare 
strykning, 
Bärhjälp 

Måttlig-stor Låg-
måttlig 

Låg-hög 4 

Kan ej ta sig till 
affären, kan ej 
sköta inköp, behov 
av stöd vid inköp 
 
Låg-hög 

Inköp Stor Måttlig-
stor 

Hög 3 

 Ledsagning 
till affär 

Måttlig Låg Hög 6 

 Skriva 
inköpslista 

Stor Måttlig Måttlig 3 

 Hjälp att se 
vad som 
behöver 
handlas 

Stor Måttlig Måttlig 3 

 Hjälp med 
uppackning 

Stor Måttlig Låg 3 

 Apoteks- 
ärenden 

Stor Måttlig-
stor 

Hög 1-6 

 Bankärenden Låg-måttlig Låg Måttlig 7 

Har stöd hjälp av 
anhörig, kan ej 

Avlösning i 
hemmet 

Stor Måttlig Hög 2 



 

 

vara ensam i 
bostaden/behov av 
tillsyn, anhörig 
behöver avlösas 
Hög 
 
Anhörig som 
vårdar behöver 
avlösning 
Hög 

Växelvård Stor Måttlig-
stor 

Hög 2 

Behov av 
regelbunden 
konvale- 
scens i säbo 
Stor 

Växelvård Stor Måttlig Hög 4 

Kan ej gå direkt 
till hemmet efter 
förändring i 
hälsotillstånd både 
av  fysiska, 
psykiska orsaker 
och av tekniska 
Måttlig 

Korttidsvård Måttlig-stor Låg-
måttlig 

Hög 4 

Rehabliteringsbeh
ov  
Måttlig 

Korttidsvård Måttlig-stor Låg-
måttlig 

Hög 6 

Boendeutredning 
Måttlig-stor 

Korttidsvård Måttlig-stor Måttlig Hög 6 

Ombyggnader i  
Bostaden 
Låg-måttlig 

Korttidsvård Måttlig-stor Måttlig Hög 6 

Kan inte själv 
klara förberedelser 
inför 
undersökningar, 
operationer 
Låg 

Korttidsvård Måttlig-stor Måttlig Hög 3 

Kan inte själv ta 
sig till läkare, 
kyrkogård, affär, 
apotek, bank, 
frisör av psykiska 
eller fysiska skäl 

Ledsagning Måttlig Låg Hög 6 



 

 

Måttlig-stor 

Minnesproblemati
k i varierande 
grad, behov av 
struktur i vardagen 
Måttlig-stor 

Dagverksam-
het 

Måttlig-stor Måttlig Måttlig 2 

När man inte 
klarar sköta sina 
sällskapsdjur 
Måttlig-stor 

Hundrastning, 
tömma 
kattlåda, sätta 
fram mat  

Måttlig-stor Låg Låg 5 
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