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FÖRORD 
 
Prioriteringar i hälso- och sjukvården har varit föremål för utredningar och 
diskussioner under det senaste decenniet. Frågan fick särskild stor aktualitet 
under föregående år då Landstinget i Östergötland tog ett första steg mot mer 
öppna politiska prioriteringar. Den efterföljande massmediala debatten visar hur 
komplicerat detta ämne är. Så här långt har dock relativt lite uppmärksamhet 
riktats mot de prioriteringar som genomförs i den patientnära verksamheten av 
bland annat sjuksköterskor.  
 
PrioriteringsCentrum har tagit flera initiativ för att belysa hur prioriteringar sker 
i vårdvardagen och hur sjukvårdpersonal uppfattar begreppet öppna 
prioriteringar i ett samarbete med Vårdförbundet. Sjuksköterskors syn på 
prioriteringar i vården har studerats. Studien har genomförts vid institutionen för 
omvårdnad, Umeå universitet av projektassistent Kristina Lämås och lektor 
Catrine Jacobsson. Dessa riktar ett särskilt tack till docent Birgitta Engström, 
docent Lars Lindholm och doktorand Ulla H Graneheim, alla vid Umeå 
universitet för tankeväckande kommentarer och uppmuntran till författarna 
under alla delar av arbetet.  
 
Förhoppningen är att denna rapport ska bidra till en ökad kunskap om 
sjuksköterskans ställningstaganden i patientnära prioriteringar samt stimulera till 
fortsatta studier och utvecklingsarbete inom området. Från 
PrioriteringsCentrums sida tycker vi det är angeläget att det kommer i igång 
begränsade försök med öppna prioriteringar av omvårdnadsinsatser. Det 
samarbetsprojekt som Vårdförbundet genomför tillsammans med Svenska 
Läkaresällskapet rörande åtgärder vid stroke är ett intressant första försök inom  
detta område. 
 
Författarna svarar själva för innehållet i rapporten och synpunkterna i denna 
delas inte alltid av PrioriteringsCentrum. 
 
 
 
Linköping februari 2003 
 
 
 
Per Carlsson 
Professor, föreståndare för PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
I varje möte mellan vårdare och patient finns prioriteringar i form av hur mycket 
tid som ska avsättas och med vilken kompetens patienten ska mötas, vilka 
insatser som ska göras och i vilken utsträckning. Liten uppmärksamhet har 
riktats mot de konkreta prioriteringsbeslut som bland annat sjuksköterskor gör i 
den dagliga omvårdnaden. Dessa prioriteringar kan dock ha stor betydelse för 
den enskilde vårdtagarens upplevelser av kvalitet i vården.  
 
Sammanlagt genomfördes 20 intervjuer i två landsting, Västerbotten och 
Norrbottens läns landsting. För att få så stor mångfald från olika 
vårdverksamheter som möjligt representerade respondenterna både tekniktäta 
arbetsplatser, arbetsplatser där teknisk utrustning är sparsamt förekommande, 
män och kvinnor samt att personerna av arbetsledare bedömdes ge god 
omvårdnad. I varje landsting genomfördes intervjuer med tre avdelningschefer 
och fem erfarna sjuksköterskor verksamma inom somatisk sjukhusvård samt 
med två erfarna sjuksköterskor i primärvård.  
 
Inledningsvis ombads respondenten att fritt berätta om sina upplevelser av 
prioriteringar i allmänhet och egna erfarenheter av prioriteringar i vårdarbetet. 
Dessutom ställdes frågor utifrån en frågeguide om respondentens syn på sin 
delaktighet i prioriteringar, kännedom om begreppet öppna prioriteringar, 
vinster och hinder för öppna prioriteringar och kännedom om 
prioriteringsutredningen.  
 
Alla intervjuer genomfördes på respondenternas egna arbetsplatser under våren 
2003. Intervjuerna bandades och skrevs ut i sin helhet och i analysarbetet 
användes kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebär en stegvis process med 
noggrann genomläsning och analys genom kodning och tematisering av 
intervjutexten utifrån syftet.  
 
I sjuksköterskornas berättelser framkom att prioritering i det dagliga vårdarbetet 
innefattar att göra en mängd val och att skapa en arbetsordning. Hela 
arbetssituationen beskrevs bestå av prioriteringsbeslut. Många uttryckte dock att 
prioriteringsbesluten är intuitiva och fattas automatiskt och omedvetet och de 
har därför svårt att berätta hur de går tillväga för att fatta besluten. Trots detta 
fanns en mängd omständigheter i den aktuella situationen beskrivna som 
förefaller bilda ett beslutsunderlag för prioriteringsbeslutet. Sjuksköterskorna 
beskrev också att de använder sin personliga kunskap när beslutet ska fattas. 
Prioriteringsbeslutet beskrevs präglas av den utbildning sjuksköterskan har 
tillsammans med inskolningen på arbetsplatsen och gemensamma diskussioner 
med kollegor. Det framkom även att en känsla för vad som borde prioriteras 
hade betydelse för prioriteringsbeslut  
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Avsaknad av politiskt stöd i prioriteringsarbetet beskrevs och det fanns även en 
beskrivning av hur administrativa beslut försämrar omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna berättade hur de för att klara av prioriteringsarbetet på olika 
sätt söker stöd både hos varandra inom sjuksköterskegruppen och hos personer 
tillhörande andra yrkesgrupper. Att prioritera beskrevs både som en utmaning 
och som en börda. En osäkerhet över vad som är rätt prioritering, att inte räcka 
till för allt och alla, att möta ilska och besvikelse från patienter beskrevs som 
svårigheterna med prioriteringarna. Prioriteringar framställdes också som att det 
orsakar konflikter både inom sjuksköterskan, mellan olika personalgrupper och 
mellan kliniker.  
 
Sjuksköterskorna beskrev tre olika roller vid patientnära prioriteringar; en 
självständig roll, en samrådande roll och en osjälvständig roll. I den 
självständiga rollen beskrevs hon själv fatta prioriteringsbeslut och i den 
samrådande rollen tas besluten tillsammans med andra i vårdteamet. I den 
osjälvständiga rollen framställdes sjuksköterskan som underordnad andras 
prioriteringsbeslut eller att sjuksköterskan kände sig styrd av de förutsättningar 
som finns i den aktuella situationen. Rollerna framstår som mer 
situationsberoende än personberoende och samma sjuksköterska kunde beskriva 
flera roller.  
 
När det gäller att använda öppna prioriteringar beskrevs det som ett möjligt stöd 
men risker lyfts också fram. Öppna prioriteringar kan ge stöd i 
prioriteringsarbetet om arbetsbelastningen är hög eller om det är oerfaren 
personal. Riskerna beskrevs bestå i att de öppna prioriteringarna kan bli för 
styrande så att nödvändig flexibilitet kan gå förlorad och den enskilde patienten 
kan komma i kläm. Det finns också en risk att de ökar stressen hos personalen 
när omständigheter i den aktuella situationen gör att riktlinjen inte kan följas. 
 
Prioriteringsprinciperna förefaller vara accepterade men det framkom behov av 
diskussioner om hur de generella principerna ska kunna tillämpas konkret i 
verksamheterna. När det gäller begreppet kostnadseffektivitet uttryckte några att 
det är nödvändigt att mäta kostnader och effekter. Några uppfattade 
kostnadseffektivitetsbegreppet som ett rent ekonomiskt begrepp och 
misstänksamhet och i vissa fall motstånd riktades mot utförandet av 
kostnadseffektivitetsberäkningar inom hälso- och sjukvården.  
 
Studien visar att det finns ett stort behov av att diskutera konkreta prioriteringar 
i det dagliga vårdarbetet och utveckla gemensamma principer. På så sätt skulle 
möjligheten öka att patientnära prioriteringsbeslut i större utsträckning fattas på 
övertänkta och genomarbetade beslutsunderlag. Detta kanske också kunde bidra 
till det stöd som beskrivs saknas idag. Studien pekar också på att det finns 
oklarheter i förståelsen av de etiska principerna i hälso- och sjukvårdslagen och 
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då särskilt när det gäller principen om kostnadseffektivitet. Därmed finns 
anledning att lyfta och diskutera de centrala etiska principerna i mer konkreta 
termer.  
 
Ytterligare studier behövs som syftar till att undersöka hur arbetet med riktlinjer 
för prioriteringar inom omvårdnad konkret skulle kunna bedrivas. För att 
formulera riktlinjer behöver vi definiera lämpliga omvårdnadsområden med 
tillhörande omvårdnadsmetoder och dess effekter. Detta är en stor utmaning 
men skulle troligen kunna bidra med det stöd som efterfrågas av 
omvårdnadspersonal. Huruvida riktlinjer för prioriteringar också skulle bidra till 
ökad effektivitet och mera rättvis vård återstår att visa.  
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1. INLEDNING 
 
 
1.1. Bakgrund 
 
Prioriteringar är nödvändiga och kommer fortsättningsvis också att vara 
nödvändiga inom hälso- och sjukvården. Det finns ett växande gap mellan 
vårdbehov och vad som kan göras å ena sidan och tillgängliga resurser å andra 
(Socialstyrelsen, 1999). Trots besparingar, främst genom minskat antal 
vårdplatser, satsas i stort sett lika stora resurser på hälso- och sjukvården i 
Sverige nu som i början på 1990-talet. Läkemedelskostnaden har ökat vilket 
nästan motsvarat neddragningarna i slutenvården. Efterfrågan på vård och 
omsorg har också ökat på grund av medicinsk utveckling och förändrad 
befolkningsstruktur. Den demografiska förändringen innebär att allt fler lever 
allt längre. Dessutom kommer de stora årskullarna från 40-talet att påverka 
efterfrågan på sjukvård när de blir äldre. Effekten väntas bli dubbel när 
åldersgruppen går i pension och därmed minskar skatteintäkterna. Allt fler äldre 
ska vårdas men det kommer att finnas färre i arbetsför ålder som både ska klara 
de ökade kostnaderna och arbetskraftförsörjningen inom vårdsektorn 
(Socialstyrelsen, 1999).  
 
1.1.1. Prioriteringsprinciper 
Riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården gäller sedan 1 
juli 1997. Detta utgår från prioriteringsutredningen som sammanfattade sin syn 
på prioriteringar i sitt slutbetänkande ”Vårdens svåra val” (SOU, 1995:5). En 
”Etisk plattform” formulerades bestående av tre generella principer, 
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 
kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen avser alla människors 
lika värde och samma rätt oberoende av egenskaper och funktioner i samhället. 
Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurser bör satsas på de områden 
där behoven är störst. Solidariteten står för värnandet av de grupper som har 
mindre möjligheter än andra att göra sina röster hörda och utnyttja sina 
rättigheter. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan 
kostnad och nytta bör eftersträvas. Nyttan mäts i förbättrad hälsa eller 
livskvalitet. I regeringens proposition 1996/97:60 skrivs att 
kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad människovärdes- och 
behovs-solidaritetsprincipen. Detta innebär att en svår sjukdom med väsentliga 
livskvalitetsförsämringar går före lindrigare även om det är frågan om dyrare 
åtgärder. De etiska principerna kan framstå som självklara men att framhålla just 
dessa tre som vägledande i prioriteringsbeslut visar att andra grunder för 
prioriteringar anses mindre lämpliga.  
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1.1.2. Öppna prioriteringar 
Den etiska plattformen som presenterades av prioriteringsutredningen ska ligga 
till grund för en öppen debatt om hur prioriteringar ska genomföras och 
prioriteringen blir då en öppen prioritering. Utgångspunkten för öppna 
prioriteringar är att de ska vara grundade i tydliga etiska principer och riktlinjer. 
Liss (2002) har genomfört en begreppsanalys av begreppet öppna prioriteringar 
och föreslår följande definition: 

 
En prioritering är öppen i den utsträckning prioriteringsbesluten, grunderna 
och resonemangen (inklusive förväntade konsekvenser) är tillgängliga för alla 
som önskar ta del av dem (Liss, 2002 s. 21). 
 

När prioriteringarna blir öppna och det blir möjligt för alla som vill att ta del av 
besluten som ligger bakom kan vi få en öppen diskussion om på vilka grunder vi 
bör genomföra prioriteringar. 
 
1.1.3. Granskning av prioriteringsprocesser 
Socialstyrelsen har genomfört ett projekt tillsammans med landstingsförbundet 
om prioriteringar i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 1999) där 
arbetsformer för prioriteringar inom landstingen granskades. Västerbottens läns 
landsting var ett av de län som granskades. Syftet var att belysa, diskutera och 
bedöma hur landstingsledningen tagit sig an uppgiften att tillämpa riksdagens 
beslut om prioriteringar som fattades 1996 när det gäller styrning av sjukvårdens 
resursanvändning. Sammanfattningsvis kan sägas att resursfördelningar och 
prioriteringar till största delen genomfördes på grundval av ”tyst” kunskap, 
allmänna bedömningar och inomprofessionella överenskommelser. Beslut 
grundade på resurs- kostnads- eller produktivitetsjämförelser var svagt 
utvecklade. En handlingsplan för 1999-2002 formulerades där syftet var att 
resursfördelningen i högre grad skulle vara resultat av medvetna prioriteringar 
och baseras på stabilare kunskapsunderlag än vad som var fallet 1998 
(Socialstyrelsen, 1999).  
 
1.1.4. Prioriteringar i den dagliga vårdverksamheten 
Riksdagens beslut ska inte bara tillämpas när resursfördelning diskuteras på en 
övergripande politisk nivå utan ska även genomsyra det dagliga arbetet i 
vårdverksamheterna. Prioriteringsdelegationen (SOU, 1995:5) menade att 
prioriteringar döljer sig i allt vårdarbete och vårdpersonalen har stort inflytande 
över hur resurserna används. I varje möte mellan vårdare och patient finns 
prioriteringar i form av hur mycket tid som ska avsättas och med vilken 
kompetens patienten ska mötas, vilka insatser som ska göras och i vilken 
utsträckning. Företrädare för klinisk verksamhet finns med i den 
politisk/administrativa processen men då främst i form av läkare. Det finns dock 
en stor grupp anställda i vården som inte är läkare. Deras arbete beskrivs av 
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prioriteringsdelegationen (SOU, 2001:8) som nästan osynligt i det flöde av 
information som används till styrning. Det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att 
ta tillvara och integrera det arbete som utförs av dessa grupper i 
prioriteringsprocessen.  
 
Liten uppmärksamhet har alltså riktats mot de prioriteringar som bland annat 
sjuksköterskor gör i den dagliga omvårdnaden. Dessa prioriteringar har dock 
stor betydelse för hur den enskilde vårdtagaren upplever kvalitet i vården (SOU, 
2001:8). Sökningar i databaserna CINAHL och MEDLINE efter studier om hur 
omvårdnadspersonal resonerar i prioriteringssituationer gav få träffar. Sökord 
som användes var ”decision making”, ”prioritization”, ”rationing”, ”allocation”, 
”experience”, ”reasoning”, ”nursing” och ”nursing care” i olika kombinationer 
mellan åren 1990-2003. I en studie som genomfördes av Varekamp, Krol och 
Danse (1998) intervjuades 33 personer, varav fem sjuksköterskor, som arbetade 
med njurtransplantationer. Syftet var att spegla vilken roll patientens ålder hade 
för hur patienterna prioriterades till transplantationerna. Studien visade att 
kronologisk ålder (antal år) inte hade så stor betydelse, däremot spelade den 
biologiska åldern relaterad till fysisk kondition en stor roll. Detta berodde på att 
ingreppet är riskfyllt och kan förorsaka allvarliga komplikationer. Vidare har 
Varekamp, Meiland och medarbetare (1998) studerat hur graden av akuthet 
påverkade prioriteringar av patienter inom olika områden. Studien visade att 
eftersom det saknas definition av begreppet ”akut” föreligger stor risk för 
godtycke när personalen gör bedömningarna. Detta leder till risk för skillnader 
mellan olika personers prioriteringar. Foster och McLellan (1997) har också 
genomfört en studie inom området prioriteringar och resursfördelningar. De har 
studerat vilka moraliska bedömningar läkare, sjuksköterskor och socialarbetare 
gör när det gäller fördelning av resurser. Personerna fick ta ställning till olika 
påståenden gällande resursfördelning och sedan genomfördes en jämförelse 
mellan de olika personalgruppernas uttalanden. Författarna drar slutsatsen att det 
förefaller finnas en ovilja bland alla personalgrupper att placera behovet i 
gruppen före behovet hos den enskilde patienten vilket tros spegla samhällets 
syn i frågan. Personalen uttrycker också att ingen har rätt att kräva vård som inte 
ger effekt. Att vården därmed inte enbart skulle vara en rättighet utan också ett 
privilegium var sjuksköterskorna däremot något mindre benägna att hålla med 
om än de övriga professionerna. 
 
Ytterligare frågor som kan vara av intresse är; hur involverade är 
sjuksköterskorna i prioriteringar i det dagliga vårdarbetet? Hur ser de på 
prioriteringar och på sin egen roll i prioriteringssituationen? Känner de till och 
använder sig av prioriteringsprinciperna och öppna prioriteringar?  
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1.2. Syfte 
 
Syftet med denna intervjustudie var att belysa sjuksköterskors resonemang om 
prioriteringar i det dagliga vårdarbetet. 
 
1.3. Metod 
 
1.3.1 Deltagare och urval  
Sammanlagt genomfördes 20 intervjuer med tio respondenter vardera från 
Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting. I varje landsting 
genomfördes intervjuer med tre avdelningschefer och fem sjuksköterskor 
verksamma inom somatisk sjukhusvård samt med två sjuksköterskor i 
primärvård. Inkluderingskriterier var personer som bedömdes ge god omvårdnad 
och som kom från både högteknologiska arbetsplatser och arbetsplatser där 
teknisk utrustning är sparsamt förekommande. För att finna lämpliga 
respondenter gick förfrågan om medverkan i intervjustudien till kirurgisk klinik, 
medicinsk klinik och primärvård. Avdelningscheferna valdes ut av klinikchefer 
efter kriteriet att de skulle finnas i verksamheter där prioriteringar var vanligt 
förekommande och avdelningscheferna tillfrågades därefter om medverkan. 
Avdelningscheferna fick föreslå sjusköterskor som bedömdes ge god omvårdnad 
och sjuksköterskorna tillfrågades därefter om medverkan. Sjuksköterskornas 
ålder varierade från 26 till 58 år med en median på 47 år. När det gäller antal år 
inom yrket fanns en spridning mellan 1-36 år och medianen var i detta fallet 23 
år. 
 
1.3.2 Bortfall 
Av de tjugo respondenterna lämnade två återbud till de inbokade intervjuerna 
och förfrågan gick då vidare till andra personer som avdelningscheferna ansåg 
uppfylla kriterierna för deltagande. Totala antalet genomförda intervjuer blev 20 
stycken. Tekniskt fel uppstod på ett inspelningsband och det saknas cirka fem 
till tio minuter i slutet av en intervju vilket medfört att ett frågeområde 
(sjuksköterskors syn på prioriteringsutredningen och prioriteringsprinciperna) 
inte har kunnat analyserats i denna intervju. 
 
1.3.3 Frågeområden 
Följande frågeställningar låg till grund för utformandet av en frågeguide  
(Bilaga 1) som användes vid intervjuerna; 

• Hur ser sjuksköterskor på prioriteringar i det dagliga vårdarbetet? 
• Hur ser sjuksköterskor på sin delaktighet och vilken roll upplever de sig 

ha i prioriteringsbeslut?  
• Har arbetet med öppna och medvetna prioriteringar haft genomslagskraft 

och görs numera öppna prioriteringar?  
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• Har sjuksköterskor kännedom om prioriteringsutredningen och hur ser de 
på prioriteringsprinciperna? 

 
Förutom att använda frågeguiden gav intervjuaren några förklaringar på vissa 
begrepp. Få sjuksköterskor hade hört talas om begreppet öppna prioriteringar. 
För att ändå försöka utröna sjuksköterskornas inställning till öppna prioriteringar 
och deras syn på användbarheten inom deras yrkesområden beskrevs begreppet 
som följer: öppna prioriteringar vilar på ett medvetet val mellan olika 
handlingsalternativ. Valet ska baseras på principer eller riktlinjer; det ska finnas 
en motivering till valet och det ska vara offentligt på det sätt att vem som helst 
som vill ta del av prioriteringsgrunderna ska kunna göra det (SOU, 2001:8). Det 
visade sig i första intervjun att respondenten ändå hade svårt att förstå begreppet 
öppna prioriteringar så inför nästa intervjutillfälle konstruerades några exempel 
på hur öppna prioriteringar skulle kunna se ut (Bilaga 2). 
 
En fråga gällde hur sjuksköterskorna såg på möjligheten att utvärdera 
omvårdnad med hjälp av hälsoekonomiska analyser. Först följde ett 
förtydligande av begreppet kostnadseffektivitet; det innebär att mäta 
hälsa/välbefinnande och kostnad både före och efter en insats. Resultatet ger en 
uppfattning om kostnaden för den ökning av hälsan som fås genom den aktuella 
insatsen. Resultatet kan sedan jämföras med andra insatsers kostnadseffektivitet 
inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomi förklarades vara en samling 
modeller som används för att mäta kostnadseffektivitet. 
 
1.3.4 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under våren 2003 på respondenternas arbetsplatser i 
rum som respondenterna själva valde. Intervjuernas längd varierade mellan 25 
till 70 minuter. Varje intervju inleddes med att intervjuaren bad respondenten att 
berätta om sina upplevelser av prioriteringar i allmänhet och egna erfarenheter 
av prioriteringar i vårdarbetet. Dessutom ställdes frågor utifrån frågeguiden om 
respondenternas syn på sin roll i prioriteringar, kännedom om begreppet öppna 
prioriteringar, vinster och hinder för öppna prioriteringar och kännedom om 
prioriteringsutredningen.  
 
1.3.5 Analysmetod  
Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut i sin helhet av en sekreterare. I 
analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992; 
Graneheim & Lundman, 2003). Metoden innebär en noggrann genomläsning 
och analys genom en systematisk uppdelning av intervjutexten i 
meningsenheter, kondensering av dessa samt kodning och tematisering av 
intervjutexten utifrån syftet. Analysen genomfördes i flera steg. I första steget 
lästes alla intervjuerna rakt igenom för att få en uppfattning om innehållet. I 
nästa steg sorterades intervjutexten utifrån de fyra frågeområdena: 
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sjuksköterskans beskrivning av prioriteringar i det dagliga vårdarbetet; 
sjuksköterskans beskrivning av sin roll i prioriteringar i det dagliga vårdarbetet; 
sjuksköterskans syn på öppna prioriteringar och sjuksköterskans syn på 
prioriteringsutredningen och prioriteringsprinciperna. I steg tre analyserades 
varje frågeområde var för sig. Texten delades in i meningsenheter som 
kondenserades och kodades. Därefter jämfördes koderna inbördes med avseende 
på likheter och skillnader och sorterades i teman som sedan namngavs under 
respektive frågeområde. I sista steget lästes hela materialet igenom igen för att 
granska att varje frågeområde med tillhörande teman inte överlappade varandra. 
Arbetet har inte varit linjärt utan har pendlat fram och tillbaka mellan stegen. 
Under arbetets gång har båda författarna läst och analyserat och diskuterat 
materialet för att komma fram till en överensstämmelse i hur de olika temana 
skulle benämnas.  
 
1.3.6 Etiskt godkännande 
Studien godkändes av forskningsetikkommittén vid medicinska fakulteten, 
Umeå universitet (§424/02) och klinikcheferna på respektive klinik gav sitt 
godkännande. En skriftlig förfrågan sändes till respondenterna där de 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde 
avbrytas utan att orsak behövde anges. 
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2. RESULTAT 
 
Den första genomläsningen av alla intervjuer gav en känsla av variation i 
intervjumaterialet. Det fanns både beskrivningar av konkreta situationer och 
reflektioner av mer generell karaktär. Även om variationen var stor fanns 
likheter mellan intervjuerna och liknande beskrivningar återkom i flera 
intervjuer. Det framkom också att flera av respondenterna är ovana att prata om 
prioriteringar och funderar inte särskilt mycket omkring ämnet medan några 
dagligen brottas med prioriteringsbeslut och söker olika sätt att hantera 
situationen.  
 
I följande beskrivning indelas resultatet i de fyra frågeområdena med tillhörande 
tema (Tabell 2). Varje frågeområde presenteras i rubriknivå med två siffror, 
exempelvis 4.2, medan temana har rubriknivå med tre siffror som 4.2.1. Under 
varje tema skrivs citat ur intervjuerna med kursiv stil.  
 
 
Tabell 1. De fyra frågeområdena med tillhörande teman 
 
Sjuksköterskors beskrivning av prioriteringar i det dagliga 
vårdarbetet 

Att prioritera är att skapa en arbetsordning 
Att aktuella omständigheter utgör underlag för beslut 
Att personlig kunskap påverkar beslut 
Att ’känsla för’ påverkar beslut 
Att gemensamt tänkesätt och enskild person påverkar beslut 
Att sjuksköterskan saknar stöd för beslut 
Att administrativa beslut försämrar omvårdnaden 
Att prioritera är både en utmaning och en börda 

Sjuksköterskors beskrivning av sin roll i det dagliga vårdarbetet 
Att ha en självständig roll 
Att ha en samrådande roll 
Att ha en osjälvständig roll 

Sjuksköterskors syn på öppna prioriteringar 
Öppna prioriteringar kan ge stöd för beslut 
Öppna prioriteringar kan bli för styrande i beslut 

Sjuksköterskors syn på prioriteringsutredningen och 
prioriteringsprinciperna 

Kostnadseffektivitet passar inte inom vården  

 
 
2.1 Sjuksköterskors beskrivning av prioriteringar i det dagliga 
vårdarbetet 
 
Inom detta frågeområde beskriver sjuksköterskorna hur de ser på prioriteringar 
och vad de menar när de pratar om prioriteringar. Det beskrivs också hur de 
resonerar för att komma fram till prioriteringsbeslutet. Sjuksköterskorna berättar 
också om konsekvenser som egna och andras prioriteringar för med sig. 
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Prioriteringsarbetet beskrivs som krävande och det framkommer behov av stöd 
för att klara av arbetet. 
Sjuksköterskorna uttrycker att prioriteringar ständigt görs och att hela 
arbetssituationen i princip består av prioriteringar. Prioriteringarna kan gälla 
både prioriteringar av olika patienter, vem som ska gå före eller vem som ska få 
enkelrum och prioriteringar av olika arbetsuppgifter. Några uttrycker att 
prioriteringar är nödvändiga eftersom efterfrågan på vård har ökat och tiden och 
resurserna inte räcker till som det ser ut idag. Några grunder för prioriteringar 
beskrivs, både sådana som man utgår från idag och sådana som skulle kunna 
ligga till grund för prioriteringar. Grunderna beskrivs som exempelvis svår 
sjukdom, stora behov, patientens ålder, forskningsresultat och erfarenheter från 
andra enheter. Det finns även beskrivet resonemang om vad som är god vård och 
lidande på grund av vård. Detta lyfts fram som en betydelsefull vägledning för 
prioriteringsbeslut.  
 
2.1.1 Att prioritera är att skapa en arbetsordning 
Att prioritera beskrivs av sjuksköterskorna vara det samma som att skapa en 
arbetsordning. En sjuksköterska säger: ”du säger prioriteringar men man kan 
lika gärna säga arbetsordning”. Att prioritera beskrivs som att göra val mellan 
enskilda patienter, patientgrupper eller arbetsuppgifter. En rangordning görs där 
något sätts före något annat och det viktigaste utförs först medan annat får vänta.  
 
Hur resonerar sjuksköterskorna när de ska göra valen och rangordningarna för 
att upprätta arbetsordningen? Vad är det som ska utföras först? Många uttrycker 
att patientnära arbete prioriteras före administrativa uppgifter och 
hänsynstagande till ekonomiska begränsningar får tillfälligt åsidosättas, ”det är 
a och o att sätta patienten före papper till exempel”, ”även om jag inte har de 
ekonomiska resurserna för det här just nu så går patienterna först”. Vidare 
beskriver sjuksköterskorna att de mest akuta arbetsuppgifterna prioriteras först 
och mindre akuta insatser får vänta och en sjuksköterska säger: ”man lär sig ju 
att prioritera som man gör på traumakurserna att andningen är ju bra att ha 
sedan kan man kolla det neurologiska”, medan en annan säger: ”vi prioriterar 
de som är akut sjuka före de som har haft ont i tre månader”. Sjuksköterskorna 
berättar att de yrkesspecifika arbetsuppgifterna och de medicinska uppgifterna 
prioriteras. En sjuksköterska säger: ”man får ju prioritera det man måste göra 
som sjuksköterska, mediciner, rondarbete och kontakt med anhöriga”. En annan 
säger: ”väldigt ofta får jag lov att prioritera det medicinska fast jag skull vilja 
hinna med omvårdnad”. En sjuksköterska beskriver dock att omvårdnad 
prioriteras före medicinska åtgärder i vissa fall: ”Det är viktigt att patienterna 
får hjälp när de behöver och finnas tillgänglig när de vill prata, dropp och 
antibiotika kan man skjuta på en halvtimme”. När sjuksköterskan själv inte 
hinner med alla arbetsuppgifter delegerar de till andra sjuksköterskor eller 
undersköterskor. Att prioritera arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att man 
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uppnår ett effektivt arbetssätt beskrivs också av sjuksköterskorna. De 
arbetsuppgifter som går snabbare att utföra görs först för att sedan ägna sig åt 
det som är mer tidskrävande. En sjuksköterska berättar: ”jag ger sprutan först 
för den går snabbt sedan kan jag sitta hos den som inte mår bra, då har jag mer 
tid”.  
 
När sjuksköterskorna berättar om val och rangordningar av arbetsuppgifter i 
patientnära vårdsituationer framträder en bild. Bilden speglar det resonemang 
som föregår prioriteringsbeslutet gällande vilken/vilka arbetsuppgifter som skall 
väljas först. Tankeprocessen illustreras i Figur 1. Först prioriteras arbetet runt 
patienten och annat får vänta. Sedan görs en bedömning av vad som förefaller 
vara mest akut och annat läggs åt sidan. Därefter prioriteras medicinska och 
yrkesspecifika åtgärder. Omvårdnadsåtgärder kan undersköterskorna utföra eller 
de kan vänta till senare. Om det är många medicinska eller yrkesspecifika 
åtgärder försöker sjuksköterskan delegera till en annan sjuksköterska. Om det 
fortfarande finns flera uppgifter att genomföra försöker sjuksköterskan skapa en 
effektiv arbetsordning där till exempel de åtgärder som går snabbt att genomföra 
utförs först för att de sedan i lugn och ro ska kunna ägna sig åt de uppgifter som 
kräver längre tid. 
 
 

Patientnära arbetsuppgifter  

Administration 
Akuta åtgärder 

Medicinska åtgärder  
Yrkesspicifika åtgärder 

Effektiv arbetsordning 

Omvårdnad  

Mindre akut 

Delegera 
till kollega 

Tidskrävande 
åtgärder 

 
 
Figur 1. Tankeprocess för att komma fram till prioriterade arbetsuppgifter.  
 
 
2.1.2 Att aktuella omständigheter utgör underlag för beslut 
Flera sjuksköterskor berättar att prioriteringar påverkas av den situation som 
råder vid prioriteringstillfället. En sjuksköterska säger: ”olika saker avgör hur 
jag prioriterar det går inte att svara rakt av, det är från en gång till en annan”. 
Det finns dock en mängd omständigheter beskrivna och en är patientens 
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medicinska behov. En sjuksköterska säger: ”patientens medicinska behov styr 
eftersom det kan handla om liv eller död”. Även patientens omvårdnadsbehov 
nämns som påverkande hur arbetet prioriteras: ”det är oerhört viktigt med 
nutrition, hygien och det psykosociala omhändertagandet vilket faller sig 
självklart med den patientgrupp som vi har”. Det finns även ett individuellt 
behov hos patienten som beskrivs påverka prioriteringen. En sjuksköterska 
berättar: ”för mig kanske det inte är så märkvärdigt men för patienten kan det 
vara liksom liv eller död att få träffa doktorn”. En annan säger ”en del behöver 
mer tid och engagemang än andra”. Även anhörigas behov nämns som något 
som behöver tas hänsyn till när sjuksköterskan prioriterar sitt arbete. Anhörigas 
behov tycks vara underställt patientens behov ”om anhöriga är skärrade när vi 
ska ta prov kan man vänta med det om det inte är akut”. Sjuksköterskorna 
beskriver också att annan personals åsikter påverkar prioriteringsbesluten och en 
sjuksköterska säger: ”mycket är styrt av vad läkarna tycker är viktigt”. Annan 
personals prioriteringar framställs också som en faktor som påverkar hur 
sjuksköterskan kan utföra sina egna prioriteringar och en sjuksköterska berättar: 
”omständigheterna kan styra, om jag prioriterar att lägga en CVK och de 
ringer att patienten ska ner på hjärt-eko så förstör det ju min 
prioriteringsordning. Även rutiner och riktlinjer på avdelningen beskrivs 
påverka hur arbetet prioriteras.  
 
Tillgången på personal och efterfrågan på vård framställs som en faktor som 
påverkar prioriteringen. Ju högre efterfrågan och mindre personaltillgång desto 
hårdare prioriteringar krävs ”är det stor efterfrågan och få läkare måste vi 
prioritera hårdare”. Även ekonomi återkommer i berättelserna vilket beskrivs 
påverka prioriteringen. En sjuksköterska säger: det är tråkigt men nödvändigt att 
det mycket är ekonomin som styr prioriteringarna”. 
 
2.1.3 Att personlig kunskap påverkar beslut  
Det finns också en mängd citat som beskriver hur sjuksköterskans inre resurser 
påverkar prioriteringen. Sjuksköterskorna beskriver att den egna erfarenheten 
ger en kunskap som påverkar prioriteringsbesluten. Ofta framhålls att det är 
svårare som ny och oerfaren att prioritera och att prioritera är något som man lär 
sig med tiden. Dels kan det vara erfarenheter av liknande situationer som gör att 
sjuksköterskan med facit i hand förstår hur prioriteringen bör göras. Dels att 
man med erfarenhet tycks lära sig vad som är viktigt och vad som är mindre 
viktigt och därmed förstår vad som ska prioriteras i första hand. En 
sjuksköterska berättar: ”Erfarenheten gör det lättare att se vad som är viktigt” 
och en annan säger: ”När man ser någon som mår dåligt tänker man att jag 
hade en patient som såg ut så och då hände det här och då är man lite mer 
förberedd”. 
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Förutom klinisk erfarenhet nämns också utbildning som en faktor som påverkar 
prioriteringsbeslut ”utbildning och inskolning ger en bas som ligger till grund 
för prioriteringar”, ”med kunskap från utbildningen försöker man förutse 
konsekvenser och prioritera utifrån ett förväntat scenario”. Flera gånger i 
berättelserna framkommer att kunskap om den enskilda patienten eller 
situationen kan ha stor betydelse för hur arbetet prioriteras. En sjuksköterska 
berättar: ”När du lär känna patienterna så prioriterar du ju efter det. När han 
på sal 14 meddelar att han har ont vet jag att det är jättebesvärligt medan en 
annan prioriterar jag inte först för jag vet att han säger till nog så ofta” en 
annan säger: ”jag känner befolkningen här och när vissa ringer vet jag att det är 
mer eller mindre akut”. 
 
2.1.4 Att ’känsla för’ påverkar beslut  
En sjuksköterska beskriver hur intuition och känsla påverkar prioriteringar ”man 
går väl på sin intuition och känsla och de flesta gör nog ett mycket bra arbete”. 
Till stor del beskrivs prioriteringsbeslut vara intuitiva beslut ”prioriteringar är 
något man gör och inget man tänker på” berättar en sjuksköterska och en annan 
säger: ”det är svårt att beskriva hur man resonerar för att göra prioriteringar 
det går automatiskt på något sätt”. Känslor som väcker ens intresse beskrivs 
påverka hur arbetet prioriteras och en sjuksköterska berättar: ”det styr också att 
jag tycker att det är kul att ta en patient och ha kvar min sjuksköterskeroll fast 
jag numer är mest administratör”.  
 
En känsla för vad som är gott och rätt beskrivs påverka prioriteringsbesluten. 
Någon nämner det egna rättvisetänkande som styrande, en annan beskriver hur 
prioriteringar genomförs så att de förorsakar minst skada. Ytterligare någon 
annan hänvisar till nyttoperspektivet som vägledande vid prioriteringsbeslut 
”det är bättre att ge en behandling till en som nyss fått besvär än att behandla 
en annan för 97:e gången, då kanske den gör mer nytta”. Det är inte bara egna 
värderingar som beskrivs utan också gemensamma värderingar. 
Avdelningschefens och de anställdas värderingar skapar tillsammans en kultur 
som beskrivs påverka prioriteringsbesluten. ”Värderingar i den rådande 
kulturen på avdelningen avgör vad som är viktigt och därmed även hur det ska 
prioriteras”. 
 
2.1.5 Att gemensamt tankesätt och enskild person påverkar beslut 
Prioriteringarna beskrivs som att de genomförs ganska lika mellan olika 
personer. Sjuksköterskorna beskriver att de under utbildning och inskolning 
tränas i ett gemensamt tankesätt om vad som är vikigt i arbetet ”vi har någon 
slags standardmall som byggs in i oss med utbildning, elevtid och inskolning 
liksom vilken tågordning allting ska ha”. Även gemensamma diskussioner och 
rutiner på avdelningen beskrivs ha betydelse för att prioriteringar blir ganska 
lika mellan olika personer. Beslut diskuteras och förankras hos kollegor och på 
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så sätt växer ett gemensamt tankesätt fram om hur man bör prioritera och man 
lär av varandra. En sjuksköterska säger: ”Alla som jobbat ett tag prioriterar 
ganska lika” och en annan säger: ”Det är under inskolningen och elevtiden som 
man lär sig hur man prioriterar”. Trots detta beskrivs prioriteringar vara 
beroende av vem som utför prioriteringen, vilket i sin tur påverkar hur 
prioriteringsbeslutet blir. En sjuksköterska berättar: ”hur vården prioriteras är 
ofta slumpmässigt utifrån vem som gör prioriteringen och en annan säger:” det 
blir mycket personliga prioriteringar, man är väl inte mer än människa”. 
 
2.1.6 Att sjuksköterskan saknar stöd för beslut  
Sjuksköterskorna beskriver att politiskt stöd saknas i prioriteringsarbetet.  
De berättar att de saknar besked om vilka verksamheter som inte ska bedrivas 
och vilka prioriteringar som ska utföras. En sjuksköterska säger: ”Vi måste ta 
hand om de patienter som kommer fast vi inte har resurser så länge inga 
politiska beslut tas angående vilka verksamheter vi ska bedriva”. En annan 
berättar: ” Vi får inga riktigt klara besked från politiker för hur vi ska prioritera 
utan vi jobbar efter prioriteringsutredningens förslag”. Politikers beslut eller 
brist på beslut underlättar inte arbetet och en viss irritation kan märkas i 
berättelserna. En sjuksköterska berättar: ”Politikerbeslut ställer till ett virrvarr 
men de vill ju ha röster men det får konsekvenser för oss” en annan säger: 
”lokala politiker fattar beslut som det inte finns resurser att genomföra”. 
Sjuksköterskorna beskriver att prioriteringar är nödvändiga vilket redovisades 
ovan men de förefaller störas i prioriteringsarbetet av beslut från politiker som 
lovar mer än det finns resurser att genomföra, ”politiker lovar att de ska få 
komma till doktorn inom åtta dagar. Den ena lovar si och den andra kan inte 
hålla så patienten blir lurad att tro att vi inte prioriterar”, ”om många skulle 
utnyttja åttadagars-reglen skulle det bli problematiskt. Patienten styr då tillgång 
till läkarvård utan en professionell bedömning”. 
 
Prioriteringar förefaller ibland vara svåra beslut vilket gör att sjuksköterskan 
söker stöd av andra. Det beskrivs ofta att sjuksköterskan vänder sig till läkaren 
för att få stöd för prioriteringsbeslutet och en sjuksköterska säger: ”jag stämmer 
av med läkaren så att vi tycker lika”. Att samtala med andra om det jobbiga 
beskrivs också som ett bra sätt att få stöd: ”Förr kunde vi prata med vår 
sjukhuspräst när vi upplevde det jobbigt och det var jättebra”. En del citat 
beskriver hur sjuksköterskorna tillsammans försöker utveckla ett sätt att förhålla 
sig till de uppgifter som inte hunnits med. Det beskrivs att de försöker flytta 
fokus från det som inte hunnits med. Istället försöker man fokusera på allt som 
har uträttats under arbetsdagen för att komma bort från den negativa känslan av 
att inte räcka till.” Vi resonerar mycket kring att när vi har mycket och jag 
kanske inte hunnit med allt men de viktiga sakerna gjorde jag bra och då 
behöver jag inte må dåligt över det jag hoppat över”.  
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2.1.7 Att administrativa beslut försämrar omvårdnaden  
Sjuksköterskorna beskriver också hur de drabbas av administrativa beslut. 
Konsekvenser av dessa är att omvårdnaden påverkas negativt av 
personalminskningar, få möjligheter att delta i utbildningar på grund av 
minskade möjligheter att få vikarier och färre tillfällen ges där man kan samtala 
om det som upplevs svårt. Kafferaster tycks ha en viktig roll för samtal men en 
sjuksköterska berättar att färre tillfällen ges där personal kan samlas ”förr kunde 
vi ventilera prioriteringar och sådant som var svårt på kafferasterna, nu ges inte 
tillfälle”. En annan sjuksköterska säger: ”det är jättejobbigt att vi aldrig får ta 
in vikarier, det blir få utbildningar och längre väntetider för patienterna”. 
 
2.1.8 Att prioritera är både en utmaning och en börda  
Många meningsenheter beskriver vad det innebär för sjuksköterskorna att fatta 
prioriteringsbeslut och genomföra prioriteringar. Att prioritera är en utmaning 
uttrycker några ”det är bland det svåraste men bland det roligaste som finns” 
medan andra tycks uppleva det kravfyllt och att det är svårt att veta vad som är 
rätt att göra ”man känner det där att tänk om det blir fel för jag har ju mina sex 
tider att fördela och man vet aldrig vad som ska ringa”. Andra framställer det 
som en börda att prioritera. Det är påfrestande att möta patienternas ilska och 
besvikelse och det beskrivs en känsla av att inte räcka till när allt som man ser 
behov av inte hinns med. ”Det känns nästan övermäktigt att bemöta 
patienternas besvikelse och ilska som prioriteringarna leder till”, ”att må dåligt 
över det man prioriterar bort är problemet med prioriteringar” . Att inte få 
prioritera kan också upplevas som en börda, en sjuksköterska säger: ”när jag 
inte kan prioritera utan måste följa order mår man dåligt” . Det beskrivs att 
prioritera kan vara konfliktfyllt och kan leda till konflikter på olika nivåer. 
Konflikten kan uppstå både inom sjuksköterskan, mellan sjuksköterskan och 
annan personal eller patienter och mellan olika kliniker. En sjuksköterska 
berättar: ”ibland måste man prioritera mellan terminalvård och akutvård, man 
blir kluven när man vill vara på ett ställe men är tvungen att vara på ett annat, 
men så ser verkligheten ut”  en annan säger: ” knappa resurser leder till strid 
mellan kliniker om vem som har ansvaret för patienten och då kommer patienten 
i kläm”. 
 
 
2.2 Sjuksköterskors beskrivning av sin roll i prioriteringar i det 
dagliga vårdarbetet 
 
En fråga till sjuksköterskorna gällde deras syn på sin egen roll i 
prioriteringssituationer. Tre olika roller kan skönjas i berättelserna och 
situationen tycks påverka vilken av dessa roller sjuksköterskan antar och den 
skiftar därmed från tillfälle till tillfälle. I den första och självständiga rollen 
beskrivs sjuksköterskan själv vara beslutsfattare. Nästa roll kallas den 
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samrådande rollen där sjuksköterskan tillsammans med andra tar ett gemensamt 
beslut. Den tredje rollen benämns den osjälvständiga rollen där sjuksköterskan 
inte har eget inflytande över beslutet (Figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Beskrivning av sjuksköterskans roller vid prioriteringar i det dagliga 
vårdarbetet. 
 
2.2.1 Att ha en självständig roll  
Många citat handlar om att sjuksköterskorna självständigt tar beslut om vilka 
prioriteringar som ska genomföras. En sjuksköterska säger: ”det finns inget 
nedskrivet så för det mesta styr jag själv”. En annan uttrycker: ”jag är fri att 
fatta beslut utifrån en grund som utgörs av hälso- och sjukvårdslagen, lokala 
rutiner och läkarens mål för patienten”. För att kunna göra en prioritering 
beskriver några att den vilar på en egen bedömning av situationen ”jag funderar 
över vem det är, om de sökt vård tidigare och varför de mår så dåligt och 
bedömer efter det” medan en annan säger: ”vad jag vet finns inget skrivet om 
vad man ska göra först utan man måste tänka själv”. 
 
2.2.2 Att ha en samrådande roll 
Ofta beskrivs hur sjuksköterskan tar beslut tillsammans med läkaren eller de 
övriga i teamet. En sjuksköterska säger: ”jag bestämmer i samråd med läkaren 
om vi måste prioritera”. Här vilar inte prioriteringsbeslutet enbart på den egna 
bedömningen utan på ett gemensamt beslut. Ronderna beskrivs som forum där 
teamet kan träffas och diskutera för att ta gemensamma beslut ”vi har sittronder 
där vi kan rådgöra och besluta tillsammans” . 
 
2.2.3 Att ha en osjälvständig roll 
I en del lägen förefaller sjuksköterskorna vara en utförare av andras 
prioriteringar och tycks inte själv ha någon beslutande roll. Det är främst 
prioriteringsbeslut som fattas av läkare och chefer som beskrivs i berättelserna 
men även högre nivåer nämns. En sjuksköterska säger: ”jag är styrd av 
prioriteringsutredningen, landstinget, tillgång på doktorer, patienten och sedan 
har jag sista ordet och försöker få ihop det”. En sjuksköterska berättar: ”det 
spelar ingen roll vad jag tänker och tycker det är ändå läkarens prioritering 

 
  Självständig roll – beslutsfattare 
 
  Samrådande roll – tar prioriteringsbeslut i samråd med andra 
 
  Osjälvständig roll  –  inget inflytande över prioriteringsbeslutet 
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som gäller” en annan säger: ”Avdelningschefen har informerat om hur vi ska 
prioritera”. Ytterligare en annan säger: ”de största prioriteringarna görs på en 
högre nivå någonstans”. 
 
 
2.3 Sjuksköterskors syn på öppna prioriteringar  
 
Nästa frågeområde berör företeelsen öppna prioriteringar. Utgångspunkten 
gällde sjuksköterskornas kännedom om öppna prioriteringar och för 19 
respondenter var begreppet okänt. Därmed visar följande citat sjuksköterskornas 
relativt spontana tankar om begreppet öppna prioriteringar. Efter samtal om vad 
öppna prioriteringar kan innebära uttryckte dock 16 respondenter att de var 
positiva till öppna prioriteringar även om de också kunde se risker med att 
använda sig av dem vilket redovisas nedan. Tre var osäkra om öppna 
prioriteringar kunde tillföra något nytt och en var negativ. 
 
Några tyckte att det förekommer öppna prioriteringar vid deras enheter och de 
finns som riktlinjer för hur helgarbetet ska prioriteras, riktlinjer för hur 
arbetsordningen ska läggas upp och som riktlinjer för hur olika patientgrupper 
ska omhändertas. Andra sjuksköterskor kunde inte se att det förekom något som 
kunde liknas vid öppna prioriteringar vid deras enheter.  
 
När det gällde pågående projekt med öppna prioriteringar tyckte några att en del 
projekt som pågick skulle kunna kallas arbete med öppna prioriteringar. En 
sjuksköterska berättar: ”vi ska utforma ett frågeformulär som ska hjälpa oss att 
prioritera vilka som behöver läkarkontakt”, medan en annan säger: ”jag är med 
i en grupp som jobbar med vad som är viktigt att prioritera för att förebygga 
trycksår”.  
 
På samma sätt som att det behövs en eldsjäl och engagemang från 
personalgruppen för att genomdriva ett förändringsarbete berättar 
sjuksköterskorna att det också behövs engagemang för att kunna genomföra ett 
arbetssätt som innebär att arbeta med öppna prioriteringar. Kraften och orken att 
mäkta med förändringsarbetet beskrivs som liten men för övrigt kunde inga 
hinder för att arbeta efter öppna prioriteringar identifieras av sjuksköterskorna.  
 
2.3.1 Öppna prioriteringar kan ge stöd för beslut 
Många uttrycker att de ser vinster med att ha öppna prioriteringar som stöd i 
prioriteringsbesluten, ”ett styrdokument för prioriteringar skulle alla tycka var 
bra”. Öppna prioriteringar skulle särskilt ge stöd vid hög arbetsbelastning säger 
några: ”om det fanns nedskrivna riktlinjer för prioriteringar behöver man inte 
känna sig misslyckad när man inte hinner med”. 
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Öppna prioriteringar kan också ge stöd för ny personal som inte har hunnit få 
erfarenhet av hur arbetet ska prioriteras menar några, ”för de som inte har 
erfarenhetskunskap skulle det nog vara jättebra med nedskrivna riktlinjer för 
prioriteringar” . Genom att arbeta efter öppna prioriteringar uttrycker 
sjuksköterskorna också att det skulle kunna ge stöd för att kunna prioritera lika 
mellan olika verksamheter. En sjuksköterska säger: ”med öppna prioriteringar 
skulle prioriteringarna bli mindre personbundna både lokalt här i huset och i 
sjukvårdsdistriktet och kanske även nationellt”. En annan vinst med öppna 
prioriteringar är att det skulle kunna ge stöd för att motivera prioriteringen inför 
både patienter och personal. En säger: ”just när det gäller undersköterskor och 
det är mycket att göra skulle öppna prioriteringar undanröja diskussion och 
missförstånd om vad som ska prioriteras det skulle underlätta  En annan säger: 
”öppna prioriteringar kan vara bra för anhöriga och patienter så att de förstår 
varför de får vänta”. 
 
Några sjuksköterskor säger att öppna prioriteringar skulle vara mer användbara 
som en grund för att reflektera över hur arbetet bedrivs än att vara ett hjälpmedel 
att genomföra prioriteringar ”tveksamt om det finns behov av öppna 
prioriteringar men det borde kunna ligga till grund för diskussioner på 
personalmöte”. Några reflekterar över att det är osäkert om öppna prioriteringar 
är tillämpbara i alla situationer och tycker sig se att det finns situationer där det 
inte skulle gå att använda ”det finns situationer där det inte finns några val och 
då hjälper inga styrdokument”, ”i det enskilda fallet kan prioriteringen aldrig 
bli öppen för allmänheten”. Någon uttrycker att öppna prioriteringar inte tillför 
något nytt eftersom arbetet redan är så styrt av rutiner. Andra tycker att öppna 
prioriteringar inte är användbart som motivering till resursfördelning, en 
uttrycker: ”man kan väl inte motivera en patientgrupp med att resurserna krävs 
i en annan patientgrupp”. 
 
2.3.2 Öppna prioriteringar kan bli för styrande i beslut 
Några citat beskriver att risken med öppna prioriteringar är att det kan bli till 
lagar som blir allt för styrande. En del beskriver hur de ser att öppna 
prioriteringar kan hota en nödvändig flexibilitet och problemet med nedskrivna 
riktlinjer är att de ibland förvandlas till lagar. En sjuksköterska säger: 
”styrdokument kan göra att en nödvändig flexibilitet går förlorad”. Om öppna 
prioriteringar kommer att uppfattas som lagar kommer det bli svårt att ta hänsyn 
till det unika i varje situation. Några sjuksköterskor beskriver att generella 
prioriteringar kan bli fel i det enskilda fallet och att det är nödvändigt att ta 
hänsyn till omständigheterna. Det kan vara ett stöd för personalen med öppna 
prioriteringar men det kan också bli till en fälla för patienten om man inte tar 
hänsyn till det individuella i varje situation. En sjuksköterska säger: ”det finns 
en risk med skrivna riktlinjer för prioriteringar eftersom de inte tar hänsyn till 
det individuella i varje situation”. Några befarar att öppna prioriteringar kan öka 
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stressen hos personalen. Enligt den öppna prioriteringen kan ett 
handlingsalternativ prioriteras men sjuksköterskan kan hindras från att följa 
styrdokumentets riktlinjer på grund av andra faktorer som påverkar 
prioriteringsbeslutet i den aktuella situationen. En sjuksköterska säger: ”om en 
ska på operation hjälper det inte om det finns en prioriteringsordning som säger 
att palliativa patienter prioriteras som nummer ett, det skulle nog bara göra mig 
ännu mer stressad”. Det beskrivs också att det hos personalen kan finnas en 
ovilja att bli styrd av regler. Risken med att personalen upplever öppna 
prioriteringar som allt för styrande är att det tar bort en del av det egna ansvaret 
och friheten att själv tänka och ta beslut. En sjuksköterska säger: ”Det finns de 
som inte skulle tycka att styrdokument skulle vara bra och tycker; men fasen att 
man aldrig får ha något eget tänk utan det ska talas om allt vi ska göra”. 
 
 
2.4 Sjuksköterskors syn på prioriteringsutredningen och 
prioriteringsprinciperna 
 
Sista frågeområdet berör sjuksköterskornas kännedom om 
prioriteringsutredningen och deras syn på prioriteringsprinciperna. Sexton 
respondenter uppgav att de kände till eller hade hört talas om 
prioriteringsutredningen. Elva respondenter uppgav att de kände till 
prioriteringsprinciperna.  
 
Många beskriver att prioriteringsprinciperna är självklara och speglar det 
rådande synsättet hos personalen även om man till vardags inte tänker på 
principnivå. Några uttrycker att principerna dock inte tillämpas i sin helhet med 
den givna hierarkin och det behövs diskussioner om hur de generella principerna 
ska kunna tillämpas konkret i den egna verksamheten.  
 
När det gäller principen om kostnadseffektivitet beskrivs olika ståndpunkter. 
Några tycker att det är relevant och angeläget att utvärdera kostnadseffektivitet 
av omvårdnad och uttrycker att omvårdnad har stor betydelse för tillfrisknandet 
och är minst lika viktig som den medicinska vården. Därför är det nödvändigt att 
kunna mäta både effekter och kostnader. En sjuksköterska beskriver att det är 
först när något kan mätas som det blir argument som påverkar beslutsfattare. En 
uttrycker att det är relevant att mäta omvårdnad men att sjuksköterskor är ovana 
att tänka i effekter och kostnader. Några påpekar också att det troligtvis är svårt 
att finna lämpliga mått för att utvärdera omvårdnad. Andra uttrycker en annan 
ståndpunkt och menar att kostnadseffektivitet inte passar inom vården  
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2.4.1 Kostnadseffektivitet passar inte inom vården  
Några frågor gällde kostnadseffektivitet och hälsoekonomi. Sjuksköterskorna 
beskriver till stor del kostnadseffektivitet som ett ekonomiskt begrepp. 
Kostnadseffektivitet beskrivs som pengar och budget i balans, att vara 
ekonomisk, att vara effektiv och spara pengar, att hålla reda på vad saker och 
ting kostar och att det ska vara billigt. En sjuksköterska säger: 
”kostnadseffektivitet är pengar och budget i balans och är en styrande faktor i 
vården” en annan säger: ”kostnadseffektivitet låter som att man ska vara effektiv 
och spara pengar”. Ytterligare en annan säger: ”om inte patienter eller 
personalen blir lidande kan man välja kostnadseffektiva metoder”. 
Kostnadseffektivitet relateras till ålder och några sjuksköterskor beskriver att det 
är svårare att ge en kostnadseffektiv vård till äldre och att det gynnar unga 
vårdtagare ”en mycket dyr behandling blir kostnadseffektiv om patienten är 
mycket ung”.  
 
Några sjuksköterskor uttrycker att kostnadseffektivitetsberäkningar inte är 
lämpliga inom vården. Allt ska inte utvärderas när det gäller kostnadseffektivitet 
menar några, en säger: ”kostnadseffektivitet är ett industritänkande som inte 
passar inom vården där det handlar om människor” en annan säger 
”omvårdnad är en konst och ska inte värderas i kronor och ören”. Andra menar 
att allt inte kan utvärderas när det gäller kostnadseffektivitet ”det är svårt att 
mäta omvårdnad i kronor och ören”. Ytterligare andra tycker att ordet 
kostnadseffektivitet har en negativ klang som väcker olust, en sjuksköterska 
säger: ”att prata om ekonomi och effektivitet i samband med omvårdnad känns 
kränkande, då ser man någon som springer i korridorerna” en annan säger 
”kostnadseffektivitet är inget roligt ord det handlar väl om lägsta 
omhändertagandenivå”. 
 
 
2.5 Summering  
 
Att prioritera i det dagliga vårdarbetet beskrivs av sjuksköterskorna som att göra 
en mängd val och rangordna olika arbetsuppgifter för att upprätta en 
arbetsordning. Prioriteringarna görs utifrån ett beslutsunderlag som formas av 
omständigheter i den aktuella situationen som beskrivs vara patientens och 
anhörigas behov, annan personals åsikter, annan personals prioriteringar, 
avdelningskultur, rutiner, riktlinjer, ekonomi, och tillgång och efterfrågan på 
vård. Utifrån känsla och med sin personliga kunskap görs en bedömning av 
vilka omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till och hur arbetsuppgifterna 
bör rangordnas. Patiententcentrerat arbete prioriteras i första hand och sedan 
väljs det som bedöms vara mest akut. De yrkesspecifika uppgifterna prioriteras 
och till sist görs en bedömning av vad som blir en effektiv arbetsordning.  
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Många prioriteringsbeslut beskrivs bli lika mellan olika personer då 
sjuksköterskornas tankesätt skolas in genom utbildningar och gemensamma 
diskussioner på arbetsplatsen. Samtidigt beskrivs prioriteringarna bli olika 
beroende på person vilket skulle kunna förklaras med att olika personer trots allt 
gör olika bedömningar utifrån sin personliga kunskap och känsla. 
Sjuksköterskans roller beskrivs variera beroende på situationen. Ibland tas 
prioriteringsbeslut självständigt och ibland i samråd med andra. Ibland är det 
någon annan som fattar prioriteringsbeslutet och sjuksköterskans roll är 
underordnad och hon kan inte påverka beslutet. Sjuksköterskan beskrivs söka 
stöd hos de andra i arbetslaget vid prioriteringar men saknar tillfällen att ha en 
gemensam diskussion om svåra beslut. Hon uttrycker också avsaknad av 
politiskt stöd i prioriteringsarbetet. 
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3. DISKUSSION 
 
Sjuksköterskorna beskriver patientnära prioriteringar som val och rangordning 
av något. Det handlar ofta om att prioritera i vilken ordning arbetsuppgifter ska 
utföras. De med lägst prioritet utförs sist och riskerar att inte hinnas med. Denna 
beskrivning stämmer relativt väl överens med hur Prioriteringsdelegationen 
(SOU, 2001:8) definierar ordet prioriteringar. De skriver att prioriteringar 
innebär att något väljs samtidigt som något annat väljs bort eller senareläggs.  
 
Vidare beskrivs att medvetet eller omedvetet fattar vårdpersonal beslut genom 
att välja, senarelägga eller rangordna mellan verksamheter eller patienter. Grad 
av akuthet framhålls som det yttersta prioriteringskriteriet i det patientnära 
arbete vilket inte på något sätt är kontroversiellt i prioriteringssammanhang. 
Ytterligare vägledande kriterier som beskrivs i intervjuerna är att svåra 
sjukdomstillstånd och stort behov ska gå före lindrigare sjukdomstillstånd och 
mindre behov vilket stämmer väl överens med de etiska principerna som 
regeringen antagit. Några sjuksköterskor uttrycker också att ålder bör vara ett 
relevant kriterium då det gäller livräddande högteknologisk vård. Regeringen 
skriver i propositionen 1996/97:60 att ålder i sig inte får ha betydelse i 
prioriteringssammanhang eftersom det strider mot de etiska principerna. I 
propositionen görs en skillnad mellan biologisk och kronologisk ålder och 
menar att äldre människor kan ha sämre förutsättningar att klara av vissa 
behandlingar. Därför behövs en totalbedömning av patientens behov och hur väl 
patienten kan tillgodogöra sig vården. Bedömningen får sedan ligga till grund 
för prioriteringsbeslutet.  
 
 
3.1. Beslutsprocessen 
 
Trots att många har svårt att beskriva resonemanget bakom ett 
prioriteringsbeslut finns en mängd faktorer beskrivna som påverkar 
prioriteringen. Beslutet förefaller fattas i en mycket komplex situation där en 
mängd omständigheter beaktas (patientens behov, annan personals åsikter och 
prioriteringar, rutiner och riktlinjer etc.). Det finns också beskrivet hur ”känsla 
för” och personlig kunskap (erfarenhet och utbildning) påverkar 
prioriteringsbeslutet. Med ”känsla för” avses här inte enbart känslouttryck som 
t.ex. ilska utan tolkas här även relaterat till sjuksköterskornas värderingar, 
attityder och synsätt. Huruvida ”känslan för” och kunskapen är överordnad 
omständigheterna i den aktuella situationen framkom inte i intervjuerna. Det 
förefaller dock rimligt att ”känsla för” och kunskap används för att bedöma hur 
omständigheterna i den aktuella situationen ska tolkas och vilka omständigheter 
som är relevanta att ta med i beslutsunderlaget. Slutsatsen av detta resonemang 
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blir att personalens ’känsla för’ och kunskap troligen har avgörande betydelse 
för vilka och hur prioriteringsbeslut fattas.  
 
Det förefaller som att stor del av resultatet berör en sorts beslutsprocess som 
ligger till grund för prioriteringsbeslutet. ”Decision making” inom 
sjukvårdsområdet är ett känt och diskuterat begrepp i litteraturen. Att fatta 
kliniska beslut beskrivs som en komplicerad och komplex process där både 
kognitiva och intuitiva processer ingår (Jenks, 1993). Hicks, Merritt, och Elstein 
(2003) beskriver två sätt att fatta beslut, intuitivt och analytiskt. Studien (Hicks 
och medarbetare, 2003) visar att även vid komplexa beslutssituationer gav 
intuitiva beslut ett säkert och rimligt val av handling. Intuitiva beslut beskrivs 
fattas utifrån en förståelse av situationen på en undermedveten nivå. Beslutet 
grundas på en mängd data som tillåter sjuksköterskan att koppla ihop urskiljbara 
mönster med tidigare erfarenheter. Klinisk erfarenhet visade sig har större 
betydelse än yrkesskicklighet när det gällde sjuksköterskors förmåga att fatta 
beslut. Även Cioffi (1997) skriver att sjuksköterskor ofta beskriver att beslut 
fattas intuitivt. För att fatta beslutet ställs en mängd frågor som inte har några 
säkra svar utan beslutet grundas på en sannolikhetskalkyl. Tillvägagångssättet 
kallas för subjektiva sannolikhetsbedömningar och refererar till begreppet 
”heuristics”. Sjuksköterskan gör en snabb bedömning av situationen genom att 
förenkla den komplexa situationen och koppla den till tidigare erfarenheter, 
vilket sker på ett omedvetet plan (Cioffi, 1997). Med bakgrund av detta blir det 
möjligt att förstå varför sjuksköterskor i föreliggande studie har svårt att förklara 
hur de går tillväga för att fatta prioriteringsbeslut. På samma sätt som andra 
beslut fattas under en arbetsdag kan även prioriteringsbesluten fattas intuitivt 
och omedvetet. De intuitiva besluten som beskrivs i ovan nämnda litteratur 
förefaller utgå ifrån erfarenhet vilket gör just erfarenheten mycket viktig för 
sjuksköterskors förmåga att fatta beslut. Även i föreliggande studie beskrivs att 
sjuksköterskans erfarenhet har stor betydelse för vilka prioriteringsbeslut som 
fattas.  
 
Det ligger nära till hands att tänka sig att ju mer intuitivt ett beslut fattas desto 
större risk finns för att besluten blir slumpmässiga och avhängiga vem som fattar 
dem. Det finns emellertid olika uppfattningar om huruvida intuitiva beslut leder 
till handlingar med bästa möjliga konsekvens. Hicks och medarbetare. (2003) 
visade att även intuitiva beslut i en komplex situation tycktes bli rimliga och 
säkra medan Thompson (2003) skriver att det finns en fara med intuitiva beslut 
genom att de kan innehålla en viss mängd felaktiga slutsatser. Dessa felaktiga 
slutsatser blir inbyggda fel i beslutsprocesserna. Enligt Thompson (2003) bör 
evidensbaserad omvårdnad grundas på bästa tillgängliga forskningsresultat 
tillsammans med klinisk erfarenhet samt patientens preferens inom ramen för 
tillgängliga resurser. Det räcker inte med den intuitiva beslutsprocessen. Detta 
resonemang kan vara överförbart till prioriteringssammanhang där det finns 
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svårigheter med outtalade och intuitiva beslut. Prioriteringsdelegationen skriver 
i ”Prioriteringar i vården” (SOU, 2001:8) att det blir svårt för berörda patienter 
och anhöriga att förstå varför vissa patienter eller insatser ges företräde om 
prioriteringsordningen inte är uttalad. Det blir också svårare att föra en offentlig 
debatt om på vilka grunder prioriteringar ska genomföras.  
 
I studien framkom också att de egna värderingarna av vad som är gott och rätt 
påverkar prioriteringsbesluten. Kanske är det så att prioriteringsbeslutet till stor 
del är ett etiskt beslut. Botes (2000) beskriver etiska beslut och hur de etiska 
principerna, principen om autonomi, rättvisa, samt göra gott och inte skada, 
används i den aktuella situationen personen befinner sig (jmf. Beuchamp och 
Childress, 2001). De etiska principerna kan dock endast fungera som riktlinjer 
eftersom principerna tolkas i den aktuella situationen och leder fram till en 
handling. En bedömning görs sedan av hur lämplig handlingen är i den aktuella 
situationen. Det hela är alltså en tolkningsfråga och därför behövs moraliska 
dygder för att kunna tolka riktlinjerna på bästa sätt och bedöma vad som är en 
god handling (Botes, 2000). Av detta resonemang kan man tänka sig att de 
moraliska dygderna även har betydelse för vad som tolkas vara gott och rätt i 
den aktuella prioriteringssituationen. En utveckling av de moraliska dygderna 
hos personalen skulle då vara ett sätt att utveckla personalens förmåga att fatta 
lämpliga prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården. 
 
 
3.2 Riktlinjers betydelse för prioriteringar 
 
De påverkande omständigheterna i den aktuella situation som nämns är 
patientens behov, anhörigas behov, annan personals åsikter och prioriteringar, 
tillgång på personal och efterfrågan på vård, ekonomiska faktorer, rådande 
avdelningskultur, rutiner och en faktor utgörs av de riktlinjer, lagar och 
föreskrifter som styr verksamheten. Riktlinjer som till exempel 
prioriteringsprinciperna är därmed bara en av många faktorer som tas under 
övervägande. Likheter kan ses med den studie som gjordes av Fry och Burr 
(2001) som studerade om riktlinjer kunde minska sjuksköterskors osäkerhet när 
det gällde att prioritera vilken vård patienterna behövde när de kom till 
sjukhuset. Studien visade dock att trots att riktlinjerna var väl kända användes de 
i liten utsträckning. Hur patienterna slussades vidare till rätt vårdnivå baserades 
på en mer komplex analys av en mängd faktorer vilka var mer patient- och 
situationscentrerade än grundade i riktlinjerna. Patientcentrerade faktorer var till 
exempel patientens problem, konsekvenser som skadan kan leda till, livshotande 
symtom, patientens allmänna tillstånd och smärtans svårighetsgrad. Exempel på 
faktorer som inte klassades som patientcentrerade men påverkade 
prioriteringsbeslutet var potentiella risker för patienter och personal, 
arbetsbörda, tillgång på personal och riktlinjer (Fry och Burr, 2001). 



 24 

3.3 Behov av stöd  
 
I intervjuerna framstår behov av stöd som en konsekvens av att prioritera. Att 
prioritera är svårt och ställer krav på beslutsfattaren. Detta innebära att 
sjuksköterskorna måste fatta svåra beslut och dessutom får ta emot kritik och 
frustration från människor som söker vård men som inte anses vara sjuka nog 
för att kunna bli omhändertagna. Vidare påtalas bristen på stöd från framförallt 
politiskt håll. Öppna prioriteringar skulle kunna ge förutsättningar för ett 
politiskt stöd och under intervjuerna framkommer också att sjuksköterskorna ser 
dem som möjligt stöd. Samtidigt beskrivs risker med öppna prioriteringar. 
Risken är att det blir mer än en riktlinje och kommer att användas som lag och 
då riskerar att bli alltför styrande. Det skulle innebära förlorad flexibilitet vilket 
kan leda till att den enskilde patienten kan komma i kläm. Det skulle också 
kunna öka risken för stress hos personalen när inte den öppna prioriteringen kan 
efterföljas på grund av omständigheter i den aktuella situationen. I regeringens 
proposition 1996/96:60 skrivs dock att prioriteringar av den enskilde patienten 
aldrig kan ske efter fastställda mallar eller kriterier. Varje unikt fall måste 
bedömas utifrån den enskildes behov men ska vägledas av genomtänkta etiska 
grundprinciper. Detta kan till viss del bemöta sjuksköterskornas uttalade 
farhågor om att flexibiliteten kan gå förlorad.  
 
 
3.4 Begreppet kostnadseffektivitet 
 
I stort sett alla sjuksköterskor hade hört talas om prioriteringsutredningen och 
prioriteringsprinciperna och några tyckte att den inte tillförde något nytt utan att 
det var en beskrivning av hur vårdverksamheterna förefaller fungera. Ett 
observandum är dock förståelsen av kostnadseffektivitet vilket flera tolkar som 
ett ekonomiskt begrepp där målet är att hålla kostnaderna nere. Det tycks som att 
begreppet kostnader är lättare att förstå men effektivitet förefaller uppfattas som 
något annat än uppnådd effekt av en insats. I stället associeras enbart till att 
springa fortare och arbeta effektivt genom att vara snabb eller genom att hitta 
billiga lösningar. Weiss och medarbetare (2002) skriver om 
effektivitetsbegreppet. Effektivitet definieras av dessa författare som att göra 
mer med färre resurser vilket har en ogynnsam inverkan på omvårdnad. 
Helandets kärna beskrivs som att inge patienten hopp vilket kräver en god 
relation mellan vårdare och patient. Kravet på effektivitet resulterar enligt 
författarna i ett system som inte skapar möjlighet att utveckla relationer där 
sjuksköterskan kan säkerställa trygghet och välbefinnande för patienten utan 
sjukvården blir en industri där hälsa ska produceras.  
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Om effektivitet i kostnadseffektivitetsbegreppet tolkas på det sätt som Weiss och 
medarbetare gör blir principen om kostnadseffektivitet en kontroversiell princip 
och inte minst ur omvårdnadssynpunkt.  
 
Denna tolkning av effektivitet skiljer sig dock från den som flertalet ekonomer 
har och den som kommer fram i hälsoekonomiska sammanhang. Att vara 
effektiv innebär i vidaste mening helt enkelt att välja det mest ändamålsenliga 
arbetssättet, d.v.s. att uppnå ett mål på enklast och billigast sätt. Effektivitet är 
således beroende av vilka mål som ska uppnås. Om målet är god omvårdnad så 
måste givetvis typen av insatser anpassas till det. Enligt Weiss och medarbetare 
(2002) är effektivitet att göra mer med färre resurser. Om man gör mer med 
färre resurser men inte uppnår målen, t.ex. god omvårdnad, är åtgärderna inte 
kostnadseffektiva. Det handlar om att generera så mycket hälsovinst och 
välbefinnande som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser och 
kostnadseffektivitet är en relation mellan effekten och kostnaden. Att 
sjuksköterskor skulle förneka att de själva är en värdefull men begränsad resurs 
och vara ointresserade av om deras insatser har effekt eller inte förefaller 
orimligt. Troligare är att det finns oklarheter över vad som menas med 
kostnadseffektivitet.  
 
Så länge det finns oklarheter i vad begreppet kostnadseffektivitet står för är det 
osäkert om det kommer att finnas gensvar hos personalen att sträva efter 
kostnadseffektiva insatser och väga in kostnadseffektivitet i sina 
prioriteringsbeslut. 
 
 
3.5 Metoddiskussion 
 
Det kan tyckas att sjuksköterskornas resonemang om prioriteringar många 
gånger handlar om val av rätta handlingar utifrån en vilja att göra det bästa för 
patienten utan att det för den skull är val som utgår ifrån att resurserna inte är 
tillräckliga. Möjligen skulle frågorna tydligare ha formulerats så att intervjuerna 
mer entydigt berörde prioriteringar som sker på grund av otillräckliga resurser. 
Resultatet visar dock hur sjuksköterskorna förstår begreppet prioriteringar vilket 
i sig är viktig kunskap.  
 
När det gäller val av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod har den 
framstått som relevant med hänsyn till föreliggande studies syfte och 
frågeställningar. Patton (2002) skriver att i analysen sker förvandlingen. Likt en 
alkemist förvandlar forskaren, inte järn till guld, men väl rådata till kunskap. 
Vidare beskrivs processen vara som att skapa en muralmålning av 
kollagelikande bitar som tillsammans genererar en ny förståelse sedd som delar i 
ett större sammanhang. Detta ger en bra bild av processen under analysen. 
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Texten från intervjuerna har delats in i meningsbärande enheter vilka 
tillsammans med liknande meningsenheter från andra intervjuer fogas samman 
och genererar ny förståelse. Downe- Wamboldt (1992) beskriver att forskaren 
väljer ett perspektiv ur vilket data analyseras och vad forskaren ser beror på vad 
denne väljer att belysa,  

”what you see in the dark depends on where you choose to focus the 
light”(Downe-Wamboldt, 1992 s. 316). 
 

Intentionen har varit att beskriva hur sjuksköterskor ser på prioriteringar och 
upplevelsen av att prioritera. Processen påverkas dock oundvikligt av forskaren 
och dennes förförståelse. För att öka trovärdigheten i tolkningen har båda 
författarna till denna studie läst intervjumaterialet och granskat tolkningarna och 
på så sätt validerat resultatet. Det är rimligt att anta att kunskap från denna 
studie kan överföras till andra enheter inom hälso- och sjukvården.  
 
Urvalet har naturligtvis stor betydelse för resultatet. Möjligen hade resultatet 
blivit ännu tydligare eller kanske ett annat om urvalet konsekvent hade gällt 
enheter som varit utsatta för kraftiga neddragningar eller på annat sätt haft hög 
arbetsbelastning och varit tvungna till hårda prioriteringar. Dock har alla gett 
uttryck för att prioriteringar är vanligt förekommande i det dagliga vårdarbetet.  
 
 
3.6 Slutsatser 
 
Studien visar att det finns ett stort behov av att diskutera konkreta prioriteringar 
i det dagliga vårdarbetet och utveckla gemensamma principer. På så sätt skulle 
möjligheten öka att patientnära prioriteringsbeslut i större utsträckning fattas på 
övertänkta och genomarbetade beslutsunderlag. Detta kanske också kunde bidra 
till det stöd som beskrivs saknas idag. Studien pekar också på att det finns 
oklarheter i förståelsen av de etiska principerna i hälso- och sjukvårdslagen och 
då särskilt när det gäller principen om kostnadseffektivitet. Därmed finns 
anledning att lyfta och diskutera de centrala etiska principerna i mer konkreta 
termer.  
 
Ytterligare studier behövs för att studera hur arbetet med riktlinjer för 
prioriteringar inom omvårdnad konkret skulle kunna bedrivas. För att formulera 
riktlinjer behöver vi definiera lämpliga omvårdnadsområden med tillhörande 
omvårdnadsmetoder och dess effekter. Detta är en stor utmaning men riktlinjer 
kan troligen bidra med det stöd som efterfrågas. Frågan om riktlinjer i 
omvårdnad också skulle kunna bidra till ökad effektivitet och mera rättvis vård 
är fortfarande obesvarad. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE 
 

• Kan du berätta vad du tänker på när du hör ordet prioriteringar? 
 
• Kan du berätta om en situation i vårdarbetet där du har känt dig tveksam 

om hur du skulle prioritera?  
Hur resonerade du/ni för att komma fram till hur du/ni bör prioritera? 

 
• Kan du berätta om en situation där det varit lätt att prioritera? 

Hur resonerade du/ni för att komma fram till hur du/ni bör prioritera? 
 

• Kan du berätta om en situation där du upplever att prioriteringen blev 
fel/fick fel konsekvenser? 

 
• Kan du berätta om hur du ser på din roll i prioriteringssituationer? 

 
• Känner du till begreppet öppna prioriteringar? 

 
• Vad anser du om öppna prioriteringar? 

Kan öppna prioriteringar vara till hjälp i det dagliga arbetet? 
Finns det styrdokument till hjälp i prioriteringssituationen på er 
enhet? 
Vilka fördelar finns det? 
Vilka hinder finns det? 

 Vilka lösningar för hindren finns det?  
Pågår det projekt/arbeten med öppna prioriteringar på din 
arbetsplats? I så fall vilka? 

  
• Känner du till prioriteringsutredningen och prioriteringsprinciperna? 

 Kan utredningen och principerna vara stöd i prioriteringssituationer? 
En princip handlar om kostnadseffektivitet, har du hört talas om 
hälsoekonomi? 
Anser du att hälsoekonomi skulle kunna vara ett redskap i 
prioriteringar inom omvårdnad? 



  

Bilaga 2 
ÖPPNA PRIORITERINGAR 
 
Det ska vara ett medvetet val.  
Baseras på en princip eller riktlinje 
Det ska finna en motivering till valet 
Det ska vara offentligt, vem som helst ska kunna ta del av det 
 
Ex. 1. På strokecenter finns ett dokument där det står riktlinjer för hur arbetet 
ska prioriteras på helgerna när bemanningen är lång. Dokumentet skrevs efter ett 
personalmöte där helgsituationen diskuterades. Det står att alla patienter som det 
är möjligt att mobilisera ska prioriteras framför att duscha patienter om inte 
nöden så kräver. Mobiliseringen är viktig i rehabiliteringsprocessen enligt de 
nationella riktlinjerna för god strokevård. 
 
Ex. 2. Det har gjorts en studie om ätproblem och ett specifikt ätträningsprogram 
är framtaget och har visats ha god effekt. Eftersom inte tiden räcker till för att 
utföra ätträningen måste en prioritering göras. Det finns ett avtal med biblioteket 
och en bibliotekarie kommer varje vecka och besöker de som är intresserade. 
Bibliotekarien föreslår böcker och band och sköter utlåning vilket har varit 
mycket uppskattat. Behovet att kunna äta med färre problem och kanske äta 
självständigt rankades som ett större behov än de som ville avkoppling och 
underhållning genom bibliotekariens besök. När avtalet med bibliotekarien 
sades upp fanns pengar till att utöka personalbemanningen med några procent 
vilket ansågs tillgodose behovet av extra personal vid ätträning. 
 
Ex. 3. Landstingsledningen ska besluta om nästa års budget och de vet att 
onkologkliniken på sjukhuset har fått en ökad kö till cellgiftsbehandling. Även 
ortopeden har mycket långa köer för höftledsoperationer. Efter långa 
diskussioner tas beslut på att öka budgeten för onkologen medan den minskades 
för ortopeden. Resonemanget löd att en person med cancer som inte får komma 
till cellgiftsbehandling löper stor risk att dö i förtid medan det förvisso är 
smärtsamt för en person med utslitna höfter att få vänta på operation men det är 
inte ett livshotande tillstånd.  
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