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I 

FÖRORD 
 

I PrioriteringsCentrums uppgifter ingår att förmedla kunskap av betydelse för 
prioriteringsprocessen till grupper verksamma inom hälso- och sjukvården. En 
viktig mottagare är de som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Avsikten med denna rapport är att öka medvetenheten och kunskaperna om 
kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän och lyfta fram deras ansvar för att 
medvetna och öppna prioriteringar görs inom den vård och omsorg för vilken de 
har ett ansvar.  
 
Enligt riksdagens beslut ska sjukvårdshuvudmännen prioritera sin hälso- och 
sjukvård. Den med det största behovet ska ges företräde till vården. Av olika 
skäl har kommunerna inte känt sig direkt berörda av riksdagsbeslutet. Ändå 
utförs en växande andel av kvalificerad vård och omsorg i kommunernas regi.  
 
Rapporten tar sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagens 
prioriteringsbestämmelse och analyserar kommunernas arbete med 
prioriteringar. Den lagstiftning som huvudsakligen styr kommunernas handlande 
är dock socialtjänstlagen. Dessutom delar kommunerna sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar med landstinget för främst äldre multisjuka och 
funktionshindrade med både medicinska och sociala behov. Det går därför inte 
att begränsa en analys endast till kommunernas ansvar att prioritera inom sin 
hälso- och sjukvård enligt den bestämmelse som nu finns i HSL. Kommunernas 
arbete är sammansatt, alltifrån kvalificerad medicinsk vård till omvårdnad, 
omsorg och social service. En analys kräver därför ett bredare perspektiv.  
Denna insikt bekräftas i intervjuer i fem kommuner. 
 
Rapporten ger inga svar på hur kommunerna ska bedriva sitt prioriteringsarbete 
inom vården och omsorgen, den pekar endast ut ett antal vägar som 
kommunerna skulle kunna anträda för att få till stånd en mer öppen och 
medveten prioritering, både inom sin egen verksamhet och i samverkan med 
landstingen.  
 
Linköping i maj 2003 
Karin Lund 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport avser att ge bakgrunden till och analysera de principer och det 
arbete som styr kommunernas arbete med öppna prioriteringar inom vård och 
omsorg. Som ett underlag för arbetet med rapporten har intervjuer gjorts med 
företrädare för fem kommuner; Borlänge, Halmstad, Jönköping, Skurup och 
Trollhättan. 
 
Stora krav kommer att ställas på kommunernas vård och omsorg framöver. 
Medvetna och genomtänkta prioriteringar kommer att krävas. Andelen äldre 
växer och därmed kostnaderna för de insatser för vilka kommunerna har 
ansvaret. Ett stort behov av att rekrytera personal kan förutses. Prognoser visar 
att kommunernas ekonomiska resurser kommer att bli alltmer ansträngda.  
 
Kommunerna är numera sjukvårdshuvudmän. Genom olika reformer under 90-
talet har kommunerna tagit på sig ett stort hälso- och sjukvårdsansvar. Samtidigt 
har landstingens sjukhusvård genomgått omfattande förändringar med alltmer 
öppna vårdformer, färre sjukhusplatser och kortare vårdtider. Kommunerna har 
fått alltmer kvalificerade uppgifter inom vård och omsorg.  
 
Som sjukvårdshuvudmän omfattas kommunerna av de särskilda regler om 
prioriteringar som numera finns i Hälso- och sjukvårdslagen. Denna säger att 
den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården. Huvudsakligen styrs emellertid kommunernas handlande på vård- och 
omsorgsområdet av Socialtjänstlagen. Deras arbete är mycket sammansatt och 
består av vård, omvårdnad, omsorg och social service. Att begränsa en analys 
endast till kommunernas ansvar att prioritera inom sin hälso- sjukvård blir därför 
alltför begränsat. Det gäller istället att diskutera vilka prioriteringsprocesser som 
bör utvecklas för kommunernas hela ansvarsområde för äldre- och 
funktionshindrade, d.v.s. både de verksamheter och insatser som syftar till att 
förebygga eller bota sjukdom och åtgärder för att lindra eller trösta vid tillstånd 
som inte kan botas, liksom olika former av stöd, service och andra insatser som 
bidrar till välfärd och välbefinnande.  
 
En fallbeskrivning har gjorts av en kommun som redovisar några av de 
svårigheter som kommunerna brottas med för att minska gapet mellan uttalade 
behov och tillgängliga resurser på ett genomtänkt och rättvist sätt. 
 
Rapporten visar att kommunerna inte har anammat de principer för öppna 
prioriteringar som riksdagsbeslutet om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
förutsätter. En förklaring kan vara att kommunerna av olika anledningar inte 
känt sig berörda av beslutet, en annan att kommunerna genom lagstiftningen i 
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Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
har flera prioriteringsordningar att följa och att oklarheter finns om vilka behov, 
de sociala eller hälso- och sjukvårdsbehoven, som i första hand bör lyftas fram. 
Inte heller fungerar samverkan mellan kommuner och landsting kring 
prioritering av de grupper med komplexa och sammansatta vårdbehov för vilka 
dessa har ett gemensamt ansvar. Snarare tycks dessa grupper ha sämre tillgång 
till vård och omsorg än vad andra delar av befolkningen har. 
 
Kommunerna står fortfarande ganska oförberedda att ta itu med de krav på 
öppna prioriteringar som riksdagens beslut om prioriteringar utgår ifrån. De 
skulle behöva ta ett antal strategiska steg för att komma igång med att utveckla 
beslutsunderlag och prioriteringsprocesser liknande dem som nu är under 
utveckling på sina håll inom landstingens hälso- och sjukvård. Arbetet borde 
inriktas på att utveckla både de teoretiska och de praktiska delarna av hur 
prioriteringar ska göras inom den kommunala vården och omsorgen och i 
samverkan med landstingens vård och omsorg.  
 
Rapporten pekar ut några av de mått och steg som kommunerna skulle kunna ta 
för att öppna upp för en process som på sikt kan leda till mer öppna och 
accepterade prioriteringar inom sin vård- och omsorgsverksamhet: 
 
1) En mer genomgripande diskussion och framtagning av konkreta exempel 
skulle behövas om prioriteringsprinciper i kommunernas vård och 
omsorgsverksamhet liknande det arbete som gjordes av Prioriteringsutredningen 
inom hälso- och sjukvården. 
 
2) Kommunerna skulle behöva utveckla ett strategiskt tänkande och metoder för 
öppna prioriteringar inom sitt vård- och omsorgsområde.  
 
3) Kommunerna skulle behöva utveckla ett förtroendefullt samtal kring öppna 
prioriteringar mellan de berörda – mellan förtroendevalda, medborgare, 
vårdtagare och vårdverksamma. 
 
4) Kommuner och landsting skulle behöva utveckla principer och former för 
gemensamma prioriteringar - finansiellt, administrativt och i vårdvardagen. 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Kommunerna är numera sjukvårdshuvudmän. Genom olika reformer under 90-
talet har ett stort hälso- och sjukvårdsansvar överförts till den kommunala vård- 
och omsorgen. Samtidigt har landstingens sjukhusvård genomgått omfattande 
förändringar med alltmer öppna vårdformer, färre sjukhusplatser och kortare 
vårdtider. Kommunerna har fått alltmer kvalificerade uppgifter. 
 
Landets 290 kommuner har varierande förutsättningar för att ta sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar, främst beroende på skillnader i storlek och demografi. Ett fåtal 
är stora, med inflyttning, stort utbud på utbildningsplatser och en arbetsmarknad 
som erbjuder många arbetstillfällen. Nästan hälften av kommunerna har dock 
färre invånare än 15 000, många med en stark utflyttning och med en åldrande 
befolkning. Förutsättningarna för den största, Stockholms stad, med nästan 760 
000 innevånare är givetvis helt andra än för Bjurholm, som är den minsta av 
landets kommuner med sina 2 600 innevånare.  
 
Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården regleras i Hälso- och 
sjukvårdslagen (HLS) och omfattar den hälso- och sjukvård som ges inom de 
särskilda boendeformer både för äldre och för yngre med funktionshinder som 
finns i kommunerna, liksom inom dagverksamhet för dessa grupper. De 
omfattas också av de regler som numera gäller för prioritering av hälso- och 
sjukvård. De ska, liksom landstingen, ge vård med respekt för alla människors 
lika värde och den enskilda människans värdighet. De ska ge den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård företräde till vården, med hänsyn tagen 
också till kostnadseffektivitet. 
 
Kommunernas handlande inom området vård och omsorg styrs dock 
huvudsakligen av annan till viss del tvingande lagstiftning som påverkar deras 
prioriteringar. Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) reglerar kommunernas ansvar för insatser inom 
socialtjänsten för bl.a. äldre, funktionshindrade, barn och unga samt 
missbrukare. Dessa lagar ger i vissa avseenden den enskilde lagstadgad rätt till 
bistånd och insatser, en rätt som kan överprövas i domstol. Bestämmelserna där 
påverkar starkt kommunernas resursanvändning och kan ställa dem i besvärliga 
prioriteringssituationer.  
 
En analys som begränsar sig till kommunernas ansvar att prioritera inom sin 
hälso- och sjukvård enligt den bestämmelse som nu finns i HSL blir alltför 
begränsad. Kommunernas arbete är sammansatt av vård och behandling, 
omvårdnad, omsorg och social service. En analys av hela området vård och 
omsorg är mer adekvat. Socialstyrelsen har i sin rapport Vårdens Värde använt 
en begreppsapparat som definierar kommunernas hela ansvar för äldre och 
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funktionshindrade; vård och omsorg är en sammanhängande benämning på 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Begreppet omfattar verksamhet och insatser 
som syftar till att förebygga eller bota sjukdomar, liksom åtgärder för att lindra 
eller trösta vid tillstånd som inte kan botas. Vidare ingår olika former av stöd, 
service och andra insatser som bidrar till välfärd och välbefinnande. 
(Socialstyrelsen, 2002) 
 
Denna rapport syftar till att beskriva de särdrag som finns i den kommunala 
hälso- och sjukvården samt ge en bakgrund till och analys av de principer som 
styr kommunernas arbete med prioriteringar inom vård och omsorg, diskutera i 
vad mån de är öppna och medvetna samt ifrågasätta om inte andra 
prioriteringsstrategier än de som anges för hälso- och sjukvården i stort skulle 
behövas för kommunernas prioriteringsarbete inom vårdområdet. 
 
Förutom litteraturgenomgångar främst av material från Svenska 
kommunförbundet, Landstingsförbundet och Socialstyrelsen, har som underlag 
till rapporten gjorts intervjuer i fem kommuner – Borlänge, Halmstad, 
Jönköping, Skurup och Trollhättan. Där har, med vissa undantag, en 
förtroendevald, en tjänsteman – äldreomsorgschef eller motsvarande - samt en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska intervjuats. I bilaga finns förteckning över 
intervjuade personer. 
 
 
2. KOMMUNERNA ÄR SJUKVÅRDSHUVUDMÄN 
 
 
2.1. Lagregleringen av kommunernas ansvar för hälso- och 
sjukvård 
 
Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården regleras i hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Som sjukvårdshuvudmän, tillsammans med landstingen, 
åvilar det kommunerna att fullgöra de skyldigheter som lagen anger.  
 
Två betydande skillnader mellan kommunernas och landstingens hälso- och 
sjukvårdsansvar finns dock. Den första är att kommunerna är ansvariga för den 
vård som ges till äldre människor och till människor med funktionshinder som 
bor i särskilda boendeformer eller som bor i motsvarande särskilda 
boendeformer som drivs i enskild regi samt för vården till dem som deltar i 
dagverksamhet som kommunen har ansvar för. I de fall landstingen överlåtit 
hemsjukvården till kommunen, ansvarar kommunen också för denna. Detta har 
skett i knappt hälften av kommunerna. Den andra skillnaden är att kommunen 
inte ansvarar för sådan vård som meddelas av läkare. Detta ansvar åvilar 
landstinget. 
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Ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården utövas enligt HSL av den 
eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Det ska finnas minst en 
sjuksköterska med särskilt medicinsk ansvar – MAS – för varje 
verksamhetsområde som kommunen definierar. MAS:ens uppgifter är enligt 
HSL att se till: 
- att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det;  
- att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten 
för patienterna;  
- att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och 
sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 
 
Därutöver ska MAS:en enligt den förordning (1998:1513) som gäller för hälso- 
och sjukvårdens personal ansvara för  
- att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 
kvalitet inom kommunens ansvarsområde; 
- att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen; 
- att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat, samt 
- att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande. 
 
Som en del av sitt hälso- och sjukvårdsansvar ska kommunerna, liksom 
landstingen, erbjuda rehabilitering och habilitering till de grupper för vilka man 
har ett ansvar. Detta ansvar innefattar också hjälpmedel till funktionshindrade.  
 
Både HSL och socialtjänstlagen (SoL) ålägger kommunerna och landstingen att 
samverka med andra berörda om planering och utveckling av hälso- och 
sjukvården. 
 
Sedan år 1997 omfattas sjukvårdshuvudmännen – både kommuner och landsting 
- av de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård som riksdagen då 
antog ( regeringens prop. 1996/97:60, riksdagen 1996/97:SoU14). Dessa har sin 
grund i Prioriteringsutredningens arbete och utgår ifrån tre etiska grundprinciper  
(SOU 1995:5): 
 
Människovärdesprincipen,, som innebär att alla människor har ett värde i sig, att 
alla har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och 
att alla har rätt till vård oavsett personliga egenskaper och funktion i samhället. 
 
Behovs- solidaritetsprincipen, som anger att resurserna bör satsas på de områden 
(verksamheter, individer) där behoven är störst. De som är ansvariga för hälso- 
och sjukvården har också en skyldighet att särskilt beakta behoven hos de 
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svagaste. Hit hör bl.a. barn, åldersdementa, medvetslösa, förvirrade och gravt 
psykiskt störda. 
 
Kostnadseffektivitetsprincipen, som ålägger hälso- och sjukvården ett ansvar för 
att utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt, utan att vårdens grundläggande 
uppgifter, förbättrad hälsa och/eller höjd livskvalitet, åsidosätts.  
 
De två första principerna i den etiska plattformen återspeglas i det tillägg i 2 § 
HSL som blev följden av riksdagens beslut. Denna kan sägas vara den etiska bas 
utifrån vilken de ansvariga för hälso- och sjukvården, de politiskt 
förtroendevalda, administratörerna och de vårdanställda, har att arbeta. 
Paragrafen har följande innehåll: 

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

 
Kostnadseffektivitetsprincipen finns sedan länge inskriven i 28 § HSL: 

Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser 
hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet.  

 
 
2.2 Annan lagstiftning som påverkar kommunernas hälso- och 
sjukvårdsansvar 
 
HSL styr alltså kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet idag. Den 
formella grunden för det kommunala ansvaret finns emellertid i 
Socialtjänstlagen (SoL). I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) finns också bestämmelser som ger kommunerna ett vård- och 
omsorgsansvar. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är alltså huvudsakligen 
kopplat till beslut om insatser i andra lagar. 
 
I SoL sägs att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och sin livsföring i övrigt. Vad gäller rätten till 
bistånd för äldre människor säger lagen att socialnämnden ska verka för att de 
äldre kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. På nämndens ansvar ligger att 
se till att äldre människor får goda bostäder samt ges det stöd och den hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig service som de behöver. Kommunen ska 
dessutom inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. Nämnden ska göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt genom uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.  
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Kommunerna har samma skyldigheter för de funktionshindrade. De som ingår i 
den personkrets som definieras i 1§ LSS har rätt till vissa insatser om deras 
behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom insatserna ska den 
funktionshindrade tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara 
varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov 
samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och 
stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Exempel på sådana insatser är 
biträde av personlig assistent eller ekonomisk ersättning för sådan assistent, 
ledsagarservice, bostad med särskild service samt daglig verksamhet. 
 
 
3. DEN KOMMUNALA VÅRDENS OMFATTNING 
 
Vård och omsorg av äldre, kroniskt sjuka och funktionshindrade är alltså numera 
i hög grad en kommunal angelägenhet och tar stora resurser i anspråk, både 
ekonomiskt och personellt. Kommunerna andel av de totala kostnaderna för 
samhällets vård och omsorg har vuxit kraftigt främst under 1990-talet. 
(Socialstyrelsen, 2002) 
 
 
3.1 Innehåll  
 
Socialtjänstens vård och omsorg innefattar en stor mängd verksamheter. 
Förutom det ekonomiska biståndet i form av socialbidrag, barn- och 
ungdomsvård samt missbruksvård omfattade kommunernas ansvar följande 
verksamheter år 2000 (Socialstyrelsen, 2002): 

• 120 900 personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende fick 
hemtjänst 

• 118 300 personer 65 år och äldre bodde i s.k. särskilda boendeformer 
• Ca 45 500 personer med funktionshinder fick insatser enligt LSS 
• 23 500 personer med funktionshinder bodde permanent i bostad med 

särskild service 
• insatsen råd och stöd, enligt LSS, omfattade totalt 16 400 personer 
• 13 600 personer fick insats enligt LSS i form av kontaktperson 
• 20 500 personer fick daglig verksamhet enligt LSS 

 
Under 1990-talet har kommunernas insatser för vård och omsorg av äldre 
personer över 65 år minskat något. En förklaring är att kommunerna blivit mer 
restriktiva i sin biståndsbedömning, en annan är att de äldre blivit friskare. 
Mellan åren 1993 och 2000 motsvarade minskningen ungefär 10 000 personer, 
samtidigt som alltså kostnaderna ökade kraftigt. En allt mindre andel gamla får 
därigenom del av kommunernas insatser. Dessa får å andra sidan en alltmer 
kvalificerad – och kostsam - omvårdnad på bekostnad av serviceinsatser i form 
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av städning, fönsterputsning, promenader och matlagning. Kommunerna har 
alltså valt att prioritera sina insatser till ”de mest behövande”. En allt större 
grupp av de äldre får dessutom hjälp av anhöriga eller närstående. 
(Socialstyrelsen, 2002) 
 
Det är åldersgruppen 80 år och äldre som får merparten av kommunernas vård 
och omsorg. År 2001 utgjorde de ca 70 procent av samtliga som fick 
hemtjänst/hemsjukvård och närmare 80 procent av dem som bodde i särskilt 
boende för äldre. 
 
Funktionshindrade har också rätt till insatser enligt SoL och HSL. Detta kan 
vara ledsagarservice, hemtjänst eller särskilt boende. Som tidigare nämnts fick 
drygt 45 000 personer insatser enligt LSS år 2000. Knappt en tredjedel var barn 
och unga och mindre än 10 procent var över 65 år. Ungefär 23 500 fick insatser 
enligt SoL. Majoriteten fick hemtjänst. En mindre del av dem som fick 
hemtjänst fick samtidigt hemsjukvård. (Socialstyrelsen, 2002) 
 
 
3.2 Insatser 
 
Kommunernas insatser utgörs av allmänt förebyggande och frivilliga insatser 
och sådana för vilka det görs en individuell behovsbedömning. Kommunernas 
allmänt förebyggande verksamhet syftar till att underlätta det dagliga livet för 
äldre och funktionshindrade och består huvudsakligen i att tillse att det finns 
tillgång till ändamålsenliga bostäder, tillgång och tillgänglighet till offentliga 
och kommersiella utrymmen, till kulturella aktiviteter, att utforma bra 
trafiklösningar m.m. (Svenska Kommunförbundet, 2002) 
 
Kommunernas mer riktade insatser enligt SoL vänder sig både till dem som bor i 
eget boende och till dem i särskilda boendeformer. Dessa bygger alltså 
huvudsakligen på individuella behovsbedömningar och utgörs av 

• Matdistribution 
• Bostadsanpassning 
• Färdtjänst 
• Trygghetslarm 
• Hemtjänst 
• Korttidsvård/boende 
• Dagverksamhet 
• I vissa fall hemsjukvård 

 
En annan viktig uppgift för kommunerna är deras skyldighet att tillhandahålla 
boende i särskilda boendeformer. Där ska finnas tillgång till personal dygnet 
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runt. Där har kommunen också hälso- och sjukvårdsansvaret upp till 
sjuksköterskenivå. 
 
 
3.3 Personal 
 
År 2001 var nästan drygt 250 000 anställda inom kommunernas vård- och 
omsorg till äldre och funktionshindrade. Jämfört med mitten av 1990-talet var 
antalet anställda nästan 30 000 fler. Därutöver ska läggas de ca 28 500 som 
samma år arbetade i privata vård- och omsorgsföretag samt de nästan 70 000 
som var timanställda. (Svenska Kommunförbundet, 2002)  
 
Liksom inom övrig kommunal statistik är det svårt att skilja ut hur stor andel 
som arbetar med äldre och vilka som arbetar med funktionshindrade. 
Beräkningar som gjorts av Socialstyrelsen inom ramen för deras uppföljning av 
den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken ger dock vid handen att ca 72 
procent av samtliga verksamma arbetar med vården och omsorgen av de äldre. 
(Socialstyrelsen, 2002) 
 
Den absolut största gruppen anställda i kommunernas vård och omsorg är 
vårdbiträden/ undersköterskor. Det är också den grupp som tillsammans med 
gruppen övrig personal (måltidspersonal, administrativ personal,  städpersonal 
och vaktmästare) har ökat mest i antal. År 2001 utgjorde vårdbiträden/ 
undersköterskor drygt 76 procent av de anställda. Sjuksköterskorna utgjorde ca 
5 procent och gruppen sjukgymnaster/arbetsterapeuter drygt 1 procent. Om 
vårdbiträden/undersköterskor är den grupp anställda som ökat mest i antal, så är 
yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster de som ökat 
mest andelsmässigt, med ca 12 procent under perioden 1995-2001. 
 
Andelen outbildade i gruppen vårdbiträden/undersköterskor minskar successivt. 
63 procent av dessa har idag omvårdnadsutbildning eller motsvarande på 
gymnasienivå. (Kommunförbundet, 2002) 
 
 
3.4 Kostnader 
 
Vård och omsorg i kommuner och landsting kostade år 2000 cirka 282 miljarder 
kronor, varav kommunernas socialtjänst stod för drygt 119 miljarder kronor, 
eller 42 procent. Här ingår både socialbidrag, äldre- och handikappomsorgen 
och den kommunala hälso- och sjukvården. Vården och omsorgen av äldre och 
funktionshindrade, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, utgjorde 
mer än hälften av socialtjänstens kostnader. I dessa ingick den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården med ca 14,6 miljarder. 
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Kostnadsökningen för den totala vård- och omsorgssektorn var under 1990-talet 
26 procent i fasta priser. Samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvården 
inom landstingen minskade med 3 procent ökade kostnaderna för kommunernas 
socialtjänst med 116 procent. Hela ökningen för socialtjänsten kan hänföras till 
vården och omsorgen av äldre och personer med funktionshinder, inklusive den 
kommunala hälso- och sjukvården, och återspeglar de omfattande 
huvudmannaskapsförändringar som genomförts under 90-talet.  
 
Vård och omsorg av äldre kostade år 2001 drygt 71 miljarder. Kostnaderna för 
dessa insatser varierar mellan kommunerna. Till den allmänt förebyggande 
verksamheten avsätts minst. För år 2001 avsatte kommunerna 1,9 miljarder 
kronor till sådana insatser. Kostnaderna för särskilt boende utgjorde huvuddelen 
med 49 miljarder. I genomsnitt kostade en plats i särskilt boende ca 415 300 
kronor per år. Insatser i det ordinära boendet stod för en mindre del av 
kommunernas kostnader. År 2001 uppgick dessa till 20 miljarder kronor. Detta 
motsvarar en genomsnittlig kostnad per vårdtagare och år på 166 500 kronor. 
(Svenska Kommunförbundet, 2002) 
 
Också stödet och omsorgen till personer med funktionshinder är numera en stor 
kostnadspost för kommunerna. År 2000 var denna nästan 28 miljarder kronor, 
vilket motsvarar knappt en fjärdedel av socialtjänstens totala kostnader. Av 
dessa var ca 20 procent kostnader för vård och omsorg enligt SoL och HSL.  
 
 
4. OM ÖPPNA PRIORITERINGAR – UTGÅNGSPUNKTER 
OCH BEGREPP 
 
 
4.1 Prioriteringsutredningen och regeringens proposition om 
prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
 
Prioriteringsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande år 1995 (SOU 1995:5) 
hade i uppdrag att föra en allmän och bred debatt om hälso- och sjukvårdens roll 
och om prioriteringar i vården. Utredningen skulle också lyfta fram  
grundläggande etiska principer till vägledning och ge en grund för öppna 
diskussioner om prioriteringar i vården. 
 
I Prioriteringsutredningens betänkande berördes prioriteringsprocessen inom den 
kommunala hälso- och sjukvården mycket kort och översiktligt. I de skrivningar 
och exempel där konkreta prioriteringssituationer togs upp har kommunerna 
förmodligen haft svårt att känna igen sig. Dessa var i hög grad präglade av den 
hälso- och sjukvård som landstingen ansvarar för.  
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Utredningen pekade emellertid på de särskilda förhållanden som gäller för 
kommunernas verksamhet och som kan försvåra prioriteringar. I kommunerna 
sker avvägningen mellan fler konkurrerande och mer väsensskilda verksamheter 
än inom landstingen. Där handlar det om att prioritera och fördela resurser 
mellan vård av olika slag å ena sidan och utbildning, barntillsyn, idrott, fritid, 
vägar och annan kommunal service å den andra. Den konstaterade vidare att det 
finns särskilda prioriteringsproblem i kommunerna, i och med att kommunerna 
har ansvar för såväl sådant som är reglerat i rättighetslagstiftning som för andra 
verksamheter. 
 
Utredningen noterade också den prioritering som faktiskt skett i kommunerna. 
Deras hjälpinsatser hade alltmer begränsats till de allra äldsta, till de 
ensamboende och till dem som behöver personlig omsorg. Serviceinsatser såsom 
städning, matlagning, varuhemsändning etc. hade minskat så att personer som 
inte hade de största behoven fick allt mindre hjälp eller ingen hjälp alls. 
 
Inte heller i regeringens proposition om prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
(Prop.1996/97:60) förtydligas kommunernas eget ansvar för att utveckla former 
för prioriteringar inom den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs där.  
 
 
4.2. Riksdagens beslut  
 
I april 1997 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvård. Då gjordes det tillägg i 2 § HSL som säger att den med det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Utgångspunkterna 
för riktlinjerna är de tre grundläggande etiska principer som har nämnts i avsnitt 
2.1.  
 
Prioriteringsgrupperna är också är en del av riksdagsbeslutet. Indelningen har 
gjorts för att mer konkret illustrera vad som menas med behov, men ska enligt 
utredningen endast ses som exempel, inte som någon konkret prioriteringslista. 
Enligt beslutet ska den som har en sjukdom/skada som faller inom en högre 
prioriteringsgrupp ges företräde framför en i en lägre.  
 
Prioriteringsgrupp I 
- Vård av livshotande akuta sjukdomar 
- Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande 
tillstånd eller till för tidig död 
- Vård av svåra kroniska sjukdomar 
- Palliativ vård och vård i livets slutskede 
- Vård av människor med nedsatt autonomi 
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Prioriteringsgrupp II 
- Prevention 
- Habilitering/rehabilitering 
 
Prioriteringsgrupp III 
- Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar 
 
Prioriteringsgrupp IV 
- Vård av andra skäl än sjukdom eller skada 
 
Vanliga reaktioner från kommunala företrädare är att riksdagsbeslutet har en 
landstings/sjukhusprofil och att det därför varit svårt att se hur användbara de är 
för kommunerna. Eftersom hälso- och sjukvården fortfarande anses vara en 
uppgift huvudsakligen för landstingen har man inte heller känt sig särskilt 
berörda. Ett rätt typiskt uttalande från en kommunal företrädare: ”Eftersom 
hälso- och sjukvårdsansvaret främst åvilar landstinget och vi kommuner 
erhåller läkarresurser och annan sjukvård från landstinget har vi inte sett 
behovet av en prioriteringsdiskussion på detta område.” (ur 
Prioriteringsdelegationens enkätsvar). Detta synsätt är i och för sig förståeligt 
mot bakgrund av kommunernas traditionella uppgifter inom socialtjänsten men 
stämmer dåligt med det åtagande som kommunerna på senare år har fått på 
hälso- och sjukvårdsområdet.  
 
En annan sorts reaktion är att alla patientgrupper som kommunerna har ansvar 
för finns i prioriteringsgrupp I och att det därför inte går att göra en medveten 
och öppen prioritering enligt den tänkta grupperingen. Denna invändning saknar 
dock stöd både i riksdagsbeslutet och i praktiskt arbete. Dels sägs i beslutet att 
både akuta och kroniska sjukdomar kan variera i svårighetsgrad från tid till 
annan och därmed vårdbehovet. Vården av en och samma sjukdom kan därför 
hamna i olika prioriteringsgrupper under olika stadier i sjukdomsförloppet. Dels 
påpekas i beslutet att prioriteringar alltid har förekommit och dagligen sker inom 
vården. I all vård och omsorg har det varit nödvändigt att ställa olika behov och 
olika krav mot varandra och att göra val. Här är kommunerna givetvis inget 
undantag. Behovet av tydliga och öppna val blir än tydligare i tider då 
skillnaderna mellan tillgängliga resurser och patienternas behov av och krav på 
vård och omsorg ökar. 
 
 
4.3 Prioritering – en definition 
 
Prioriteringsutredningen diskuterade och definierade begreppet prioritering för 
att ge det en tillämpning som är användbar inom hälso- och sjukvården. Rent 
språkligt betyder begreppet att prioritera att sätta något före något annat, att ge 
företräde åt, att välja något före något annat. Det som är viktigt går före det som 
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är mindre viktigt eller mindre angeläget. Grundförutsättningen för prioriteringar 
är emellertid en brist av något slag, att det finns en ändlig tillgång. Att prioritera 
betyder därför att samtidigt som något väljs, väljs antingen något bort eller 
senareläggs.  
 
Inom hälso- och sjukvården ska behovet av vård och omsorg prövas och 
prioriteras. Behoven är av två slag; hälsorelaterade och livskvalitetsrelaterade. 
Alla behov kan dock inte prövas och sättas i prioritetsordning. Nyttan av 
insatsen måste också vägas in, eftersom man som patient endast har behov av 
det man har nytta av. (Socialdepartementet, 1995) 
 
 
4.4 Begreppet öppna prioriteringar  
 
Fördelning av begränsade resurser inom hälso- och sjukvården innebär att 
prioriteringar måste göras. Prioriteringar görs på alla nivåer i verksamheten, 
genom de politiska besluten, på den administrativa nivån och i vardagsarbetet i 
vården. Ofta är de både omedvetna och outtalade. 
 
De bestämmelser om prioriteringar som införts i hälso- och sjukvårdslagen 
ställer stora krav på öppna och medvetna prioriteringar. Behovet av öppenhet 
poängteras i regeringens proposition: ”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) 
 
Öppna prioriteringar har kommit att användas som ett sammanfattande begrepp 
på sådana medvetna prioriteringar som riksdagsbeslutet förutsätter. I korthet 
innebär begreppet (Liss, 2002):  
- att prioriteringarna ska vara resultat av medvetna val 
- att grunder eller principer för prioriteringarna ska vara kända 
- att konsekvenserna av prioriteringarna ska vara kända 
- att besluten, grunderna och konsekvenserna ska vara tillgängliga för alla som 
önskar ta del av dem. 
 
 
4.5 Horisontella och vertikala prioriteringar 
 
Prioritering handlar sålunda om styrning och val, både på den politiska nivån, på 
den administrativa nivån och inom vårdverksamheten. Prioriteringsarbetet blir 
därigenom ett ansvar både för de förtroendevalda och för dem som arbetar i 
vården. Ansvarsfördelningen kan enkelt beskrivas så att på politikernas ansvar 
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vilar att ange vad som ska göras och vad som inte ska göras. Hur det ska göras 
är de olika vårdyrkesgruppernas uppgift att bestämma.  
 
Begreppen horisontell och vertikal prioritering används alltmer. Horisontell 
prioritering innebär val mellan olika verksamheter/verksamhetsområden och 
anger vad som ska göras och vad som ska väljas bort. En satsning på en viss 
verksamhet eller ett område kommer i många fall att innebära att resurserna till 
andra minskar. Denna typ av prioriteringar görs huvudsakligen i det politiska 
systemet, d.v.s. det är i första hand de förtroendevalda som fattar beslut om 
avvägningen mellan verksamhetsområden. 
 
Med vertikal prioritering avses val inom ett verksamhetsområde, hur vården ska 
utformas, enligt vilka principer patienter ska få vård och val av insats för en 
enskild patient. Denna typ av prioritering görs inom ett verksamhetsområde och 
besluten fattas huvudsakligen inom ramen för personalens eget ansvar. Den 
vertikala prioriteringen påverkas givetvis av hur den horisontella görs, d.v.s. 
vilken inriktning det politiska systemet vill ge verksamheten och hur mycket 
resurser som avsätts för olika verksamhetsområden anger ramarna, medan 
ansvaret för hur prioriteringarna faktiskt bör göras i huvudsak är en fråga för de i 
vården verksamma yrkesgrupperna. Gränsdragningen mellan de vertikala och 
horisontella prioriteringarna blir därför inte glasklar men kan ses som ett 
instrument eller ett hjälpmedel för beslutsfattare på olika nivåer. Mycket tyder 
dock på att arbetet med den horisontella prioriteringen måste genomföras i en 
förtroendefull dialog mellan de politiskt valda och olika verksamhetsföreträdare. 
 
 
5. KOMMUNERNA OCH PRIORITERINGAR 
 
 
5.1 Framtida resursbehov 
 
Den demografiska utvecklingen påverkar både behovet av och kostnaderna för 
vård och omsorg. Andelen äldre växer och därmed också kostnaderna. Äldre 
över 65 år utgör idag ca 17 procent av befolkningen och står för ca 45 procent av 
vård- och omsorgskostnaderna. De mer omfattande vårdbehoven uppkommer 
egentligen först efter 85 års ålder. Antalet personer över 85 år ökade med nästan 
40 procent under 1990-talet och kommer ytterligare att fördubblas under de 
kommande 30 åren. (Svenska Kommunförbundet, 2002)  
 
Behovet att rekrytera ny personal är stort inom den kommunala vården och 
omsorgen. Detta beror dels på stora pensionsavgångar bland personalen, dels på 
den växande andelen äldre i befolkningen. Närmare 180 000 årsarbetare 
kommer att behöva anställas fram till år 2010. Av dessa är ca 112 000 
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undersköterskor/vårdbiträden och ca 30 000 sjuksköterskor. (Svenska 
Kommunförbundet, 2002) 
 
De ekonomiska beräkningarna visar att kommunernas resurser kommer att öka – 
åtminstone under de två närmaste decennierna – men behoven av äldreomsorg 
som beror på en allt äldre befolkning kommer att öka än mer. Resurserna 
kommer inte att kunna täcka behoven utan resurstillskott. Långsiktigt – fram till 
2050 beräknas gapet mellan behov och resurser bli mellan  3  till 11,5 procent.  
 
 
5.2 Prioriteringsdelegationens erfarenheter av kommunernas 
utvecklingsarbete 
 
Prioriteringsdelegationen som avslutade sitt arbete vid årsskiftet 2000/2001 
(SOU 2001:8) hade bl. a. i uppdrag att värdera effekterna av de av riksdagen 
antagna riktlinjerna för prioritering av hälso- och sjukvård, och då särskilt ägna 
uppmärksamhet åt äldre, funktionshindrade och andra grupper med svaga 
resurser, d.v.s. de grupper för vilka kommunerna har ett stort vårdansvar. I 
delegationens direktiv ingick också att följa hur samverkan utvecklats mellan 
landsting och kommuner i prioriteringsfrågor. 
 
Beträffande kommunernas deltagande i arbetet med prioriteringar konstaterade 
delegationen att vare sig landstingen eller kommunerna själva många gånger 
uppfattat kommunerna som sjukvårdshuvudmän och samarbetspartner. 
Kommunerna har därför inte aktivt integrerats eller tagit egen del i den 
genomgripande förändring som den landstingsdrivna hälso- och sjukvården 
genomgått under senare år och som givit stora återverkningar på den 
kommunala hälso- och sjukvården. Inte heller har kommunerna, mer än 
undantagsvis, deltagit i det utvecklingsarbete kring öppna prioriteringar inom 
vården som initierats på flera håll i landstingen. 
 
Prioriteringsdelegationen pekade på att kommunernas insatser har fått ändrad 
karaktär som en följd av de mycket påtagliga prioriteringar som kommunerna 
tvingats till genom alltmer kvalificerad omvårdnad, på bekostnad av ”lättare” 
serviceinsatser. Allt större krav på medicinsk kompetens och erfarenhet ställs 
numera på den kommunala personalen för att kunna klara av ett kvalificerat 
medicinskt omhändertagande. Enligt delegationen är det inte bara 
Ädelreformens ändrade ansvarsfördelning och en allt trängre kommunal 
ekonomi som gjort att kommunerna i högre grad inriktat sina insatser på mer 
kvalificerad omvårdnad på bekostnad av social service. Minst lika viktigt har 
varit att landstingens förändrade inriktning mot allt kortare vårdtider i 
slutenvården och en uttalad inriktning mot öppnare vårdformer ställt nya krav på 
kommunerna. I någon mån har landstingens och kommunernas verksamheter här 
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fungerat som kommunicerande kärl. I takt med att landstingen förändrat sina 
arbetsformer har trycket ökat på kommunerna. Fortsatt vård och omvårdnad 
efter sjukhusvistelse i det egna hemmet eller i någon av kommunens 
boendeformer har krävts i större grad. Huvuddelen av samhällets insatser vad 
gäller omvårdnad, rehabilitering och vård i livets slut sker numer i kommunal 
regi.  
 
Delegationen konstaterade vidare att flera av patientgrupperna i 
riksdagsbeslutets prioriteringsgrupp I återfinns i såväl landstingens som i 
kommunernas vård. Vård och omsorg blir därmed ett gemensamt ansvar. Det 
handlar om multisjuka äldre, dementa och psykiskt sjuka samt människor i livets 
slut som huvudsakligen omhändertas inom den kommunala organisationen, men 
tidvis behandlas inom landstingsvården. Kommuner och landsting har också ett 
gemensamt ansvar för sådana verksamheter som placerats i prioriteringsgrupp II 
– förebyggande verksamhet och habilitering/rehabilitering. Dessa patientgrupper 
och verksamheter kräver en gemensam eller samordnad prioritering. 
 
Av den enkät som delegationen skickade ut hösten 2000 till samtliga kommuner, 
landsting och ett urval av de privata vårdgivarna med frågor i vad mån och på 
vilka sätt huvudmännen tagit initiativ till aktiviteter i anledning av 
riksdagsbeslutet om prioriteringar inom hälso- och sjukvård framgick att 
beslutet haft störst genomslag hos landstingen. De kommuner som svarade på 
enkäten (196 stycken - 58% - varav 60 stycken svarade att de överhuvudtaget 
inte haft några aktiviteter) pekade på i huvudsak följande aktiviteter kommit till 
stånd: 
- utbildningsverksamhet som vänder sig både mot politiker och anställda om 
Prioriteringsutredningen och riksdagsbeslutet. Inte sällan har det varit en MAS 
som tagit initiativ till och ansvarat för utbildningen;  
- insatser kring den palliativa vården, i allmänhet i samverkan med landstingen;  
- olika samarbetsprojekt med landstingen, inte särskilt med inriktning på 
prioriteringar och ofta inom ramen för de organ som sedan gammalt etablerats,  
t ex LAKO. 
 
I sina slutsatser lyfte Prioriteringsdelegationen främst fram behovet av att 
diskutera gemensamma prioriteringar och strategier för bättre samverkan mellan 
kommuner och landsting. Sådan samverkan måste utvecklas både på den 
politiska nivån, i de administrativa rutinerna och i det rena patientarbetet. Detta 
menade delegationen är en nödvändig förutsättning för att enskilda inte ska 
riskera att ”hamna mellan stolar”. Detta gäller inte minst för vården i livets 
slutskede. Bättre samverkan vad gäller läkarmedverkan, överföring av 
information mellan huvudmännen och rehabilitering är också nödvändigt. 
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5.3 Skilda förutsättningar för huvudmännen att bedriva 
prioriteringsarbete 
 
Både Prioriteringsutredningen och Prioriteringsdelegationen har pekat på de 
olika förutsättningar att bedriva ett genomtänkt och öppet prioriteringsarbete 
inom vård och omsorg som finns mellan kommunerna och landstingen. Detta 
skapar helt olika förutsättningar att bedriva ett arbete som syftar till öppna 
prioriteringar. Det kan vara svårt att bygga upp kompetens och resurser i små 
kommuner och jämfört med landstingen kan skillnaderna bli än mer uttalade. 
 
Öppna prioriteringar ställer stora krav på faktainsamling och analys som 
beslutsunderlag. För att fatta rätt prioriteringsbeslut krävs genomarbetade 
utredningsmaterial som inte minst belyser effekter av olika beslut. Detta 
förutsätter ett mer vetenskapligt förhållningssätt i utredningsarbetet, ett 
förhållningssätt som landstingen sedan gammalt har en mer utvecklad tradition 
på, även om metoderna måste utvecklas betydligt mer också där för att få fram 
bra beslutsunderlag för prioriteringsbeslut. Kommunerna har generellt sett inte 
samma FoU-tradition och har ännu inte, mer än undantagsvis, anammat sådana 
arbetsmetoder.  
 
Dessutom är kommunernas åtaganden och verksamhetsområden så många fler 
och så mycket mer varierande jämfört med landstingens. Äldre- och 
handikappomsorgen konkurrerar med den grundläggande utbildningen som är 
kommunernas ansvar och med barnomsorgen. Fritid och kultur, vägar, vatten 
och avlopp är ytterligare exempel på verksamheter som ska rymmas inom 
kommunernas resurser. Hur öppna prioriteringar ska göras mellan 
verksamhetsområden blir därigenom minst lika viktiga som att utveckla metoder 
för öppna prioriteringar inom verksamhetsområdet vård och omsorg.  
 
Den kommunala sociala verksamheten bygger som tidigare nämnts på både 
skyldighets- och rättighetslagstiftning och på frivilliga åtaganden. Kommunerna 
måste ha en beredskap att med kort varsel omprioritera sina resurser för att 
skapa utrymme för sådant som de är skyldiga att göra. De lagstadgade 
åtagandena kan i vissa fall kullkasta prioriteringar som gjorts eller principer som 
lagts fast. 
 
 
5.4 Vilka prioriteringsprinciper använder kommunerna? 
 
Kommunerna har genom lagstiftningen i SoL, LSS och HSL flera 
prioriteringsprinciper att följa. 
 



 

 

16

Den första principen anger inriktningen av kommunernas sociala verksamhet, 
inklusive äldre- och handikappomsorgen och säger att kommunerna genom 
strukturinriktade och allmänt inriktade insatser så långt möjligt och i första hand 
ska tillgodose sådana behov av stöd som minskar användningen av 
behovsprövade, individuella stödinsatser. Enligt denna delas kommunernas 
sociala verksamhet in i tre huvudfunktioner (Svenska Kommunförbundet, 2001): 
• Strukturinriktade insatser som syftar till en god samhällsmiljö i vid mening. 
Dessa insatser hör till samhällsplaneringen och inom äldre- och 
handikappomsorgen avses sådana åtgärder som underlättar för äldre människor 
att leva ett normalt liv. Tillgång till bostäder, kommunikationer, primärvård, 
apotek samt affärer för dagligvaror, bibliotek med mera är exempel på 
strukturinriktade insatser. 
• Allmänt inriktade insatser varmed avses generellt utformade sociala insatser 
som t ex sådana åtgärder eller insatser som är ”öppna” för alla, det vill säga det 
behövs inget biståndsbeslut för att delta. De allmänna insatserna är 
förebyggande i den meningen att de syftar till att minska behovet av individuellt 
stöd. Dessa har främst gällt tillgång till dagcentraler, fotvård, trygghetslarm, 
matdistribution och liknande. Traditionellt har de allmänt inriktade insatserna 
haft en liten omfattning. Numera kan man i vissa kommuner se en utveckling 
mot stöd av mer allmän karaktär för äldre, vilka på sikt avser att minska behovet 
av de individuella stöden. 
• Individuellt inriktade insatser som avser sociala tjänster direkt anpassade till 
den enskildes behov. Dessa regleras i SoL och benämnes bistånd. Biståndet kan 
ges som stöd och hjälp i hemmet och i särskilt boende. Alla former är 
individuellt behovsprövade. Vissa är lagreglerade rättigheter till den enskilde, 
medan andra ger kommunen möjligheter att agera mer frivilligt. Inom gruppen 
individuellt inriktade insatser kan den s.k. kvarboendeprincipen placeras, d.v.s. 
den princip som säger att biståndsinsatser bör satsas i sådana former att de 
underlättar för äldre och funktionshindrade att bo kvar i det egna hemmet. 
 
Kommunerna ställs i sin verksamhet också inför en annan prioriteringsordning – 
den mellan lagstadgade skyldigheter å ena sidan och frivilliga åtaganden å den 
andra. Viss lagstiftning har kommunerna en absolut skyldighet att uppfylla och 
den enskilde har rätten att få sina behov tillgodosedda. LSS men också delvis 
SoL är exempel på sådan skyldighets/rättighetslagstiftning. Sist och slutligen är 
det förvaltningsdomstolarna som tolkar vad bestämmelserna konkret innebär för 
kommunen och hur den ska fördela sina resurser. I valet mellan lagstadgade 
skyldigheter och frivilliga uppgifter måste skyldigheterna gå före. 
 
En tredje prioriteringsordning är den som kommunerna har fått genom 
riksdagsbeslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. I enlighet med 
behovs/solidaritetsprincipen ska den individ eller grupp med de största behoven 
ges företräde till vården.  
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Vare sig socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens prioriteringsbestämmelser 
ger någon klar vägledning för hur kommunerna ska göra sina prioriteringar inom 
hela området vård och omsorg. Båda lagarna har visserligen ett krav att 
tillgodose individers eller gruppers behov, men tyngdpunkten var insatserna i 
första hand ska sättas in är olika. SoL är en social lagstiftning med krav att 
tillgodose sociala behov och HSL har sin tyngdpunkt i hälso- och 
sjukvårdsbehov. SoL har en mycket mer uttalad inriktning mot samhällsinsatser 
och allmänt förebyggande arbete, samtidigt som den i vissa fall ålägger 
kommunerna att vidta tvångsinsatser. I praktiken är det lagstiftningens karaktär 
som avgör prioriteringsordningen. ”Förenklat kan man säga att tvångsvården går 
först, sedan rättighetslagstiftningen och sist den obligatoriska övriga 
socialtjänstverksamheten. Det finns inte någon vägledning för hur olika gruppers 
behov i övrigt ska prioriteras i förhållande till varandra. Inom hälso- och 
sjukvården finns det legitimerad personal som har ett tydligt professionellt 
ansvar. Inom socialtjänsten är det politiska ansvaret tydligare. Det är den 
politiska nivån och förvaltningen/professionen som står för prioriteringarna.” 
(Socialstyrelsen, 2002). 
 
Vid de intervjuer som genomförts i fem kommuner under våren 2003 ställdes 
bland andra frågor om man ansåg att en diskussion skulle behövas om 
prioriteringsprinciper i kommunernas vård- och omsorgsverksamhet liknande 
den som följde av Prioriteringsutredningens arbete inom hälso- och sjukvården. 
Genomgående var svaren jakande. Det skulle vara väsentligt att noggrant 
analysera de olika prioriteringsprinciper som redovisats ovan och hur dessa 
förhåller sig till varandra, samtidigt som en mer offentlig debatt om behovet av 
prioriteringar skulle skapa större medvetenhet, inte minst bland befolkningen, att 
kommunens resurser i alla lägen inte räcker till allt. Dessa åsikter stämmer väl 
överens med de krav på en prioriteringsdiskussion som påtalats av landets 
socialchefer. Där har de pekat på behovet av en socialpolitisk 
prioriteringsutredning för att undvika att olika svaga grupper ska behöva ställas 
mot varandra. ”Det som behövs är en genomgripande prioriteringsdebatt där 
både den centrala och den lokala nivån aktivt deltar och tar sitt politiska ansvar.” 
(Kommunaktuellt, 2003) En sådan utredning skulle 

• granska intentionerna i lagstiftningen och kommunernas ekonomiska 
förutsättningar; 

• analysera och lyfta fram konfliktpunkter mellan lagstiftning, 
profession och politik samt  

• undersöka vilka grupper som tydligast drabbas av en diskrepans 
mellan lagstiftarens intentioner och praktik. 



 

 

18

5.5 Öppna prioriteringar? 
 
I intervjuer med kommunföreträdare våren 2003 ställdes frågan om riksdagens 
beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och begreppet öppna 
prioriteringar var kända i kommunen. För de flesta som tillfrågades var 
riksdagens beslut inte okänt, även om de inte direkt tagit det till sig. De 
tillfrågade har haft svårt att se hur principerna kunde passa in i den egna 
verksamheten och de har saknat verktyg och strategier för att göra prioriteringar 
i enlighet med beslutet.  
 
Öppna prioriteringar var ett i stort sett okänt begrepp i de kommuner som 
besöktes. Samtidigt som alla kommuner har någon form av riktlinjer – muntliga 
eller skriftliga -  för hur äldres och funktionshindrades behov av bistånd ska 
bedömas, saknas i de flesta sådan dokumentation som är offentlig för de 
vårdsökande och deras anhöriga. Biståndet avgörs på tjänstemannanivå och 
principerna har ofta diskuterats fram bland dem som har att fatta besluten. 
Riktlinjerna anger också i allmänhet endast det som kan beviljas, inte det som 
inte beviljas. Inte heller de politiska beslut som innebär att kommunerna gör 
prioriteringar förs alltid fram i en öppen debatt. ”Det pågår ingen diskussion om 
prioriteringar, varken medborgarna eller de anställda deltar, prioriteringar är 
okända för alla utomstående. Det är en obekväm diskussion” säger en politisk 
företrädare. Ett fullmäktigebeslut om indragningar av viss service till gamla som 
innebar att städning och fönstertvätt inte längre skulle ingå i det bistånd som 
kommunen gav passerade i det tysta. Det finns också exempel på motsatsen. 
Trollhättans kommuns ”Vägledande bestämmelser för myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) inom äldreomsorgen” som anger både rätt till och 
omfattning av olika insatser har offentliggjorts och finns på kommunens 
hemsida på Internet. I Borlänge förbereds just nu nya riktlinjer för 
behovsbedömningen inom äldreomsorgen. Dessa kommer att presenteras på 
olika sätt, bl.a. i den tidning som återkommande ges ut till alla pensionärer i 
kommunen.  
 
Allmänt sett anser emellertid flertalet av de intervjuade att det skulle vara bra 
med en mer öppen diskussion om de prioriteringar som görs, samtidigt som flera 
pekar på de svårigheter som ligger i en öppen process om prioriteringar. 
Kommer medborgarna att förstå och kunna ta ställning? Dessutom  krävs ett 
mycket mer genomarbetat underlag för ställningstagandena. Av intervjuerna 
framgick att kommunerna själva saknar denna kompetens och att de skulle 
behöva kvalificerat stöd för att utveckla mer ändamålsenliga arbetsformer.  
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6. VÅRD OCH OMSORG – GEMENSAMT ANSVAR FÖR 
KOMMUN OCH LANDSTING 
 
 
6.1 Vård av äldre och funktionshindrade 
 
Ädelreformen hade till syfte att göra ansvarsgränserna mellan kommuner och 
landsting för den långvariga vården av äldre och funktionshindrade klarare. Den 
löste dock inte samverkansproblemen. Uppföljningar av beslutet har bl.a. visat 
att ansvaret för rehabilitering och hjälpmedel förblivit oklart och de brister som 
tidigare fanns i vårdplanering, informationsöverföring och inom den kommunala 
hälso- och sjukvården kvarstår. Hela 1990-talet har präglats av återkommande 
översyner, reformer och resurstillskott. (Samverkan SOU 2000:114).  
 
Den senaste, Samverkansutredningen, presenterade sina förslag i november år 
2000. (SOU 2000:114) För närvarande ligger en proposition på riksdagens bord 
med anledning av utredningens förslag (prop. 2002/2003:20). I denna föreslås i 
huvudsak två förändringar som ska syfta till ett närmare samarbete mellan 
sjukvårdshuvudmännen för grupperna äldre och funktionshindrade: 
- en ny lag om gemensamma nämnder inom vård- och omsorgsområdet där ett 
landsting och en eller fler kommuner gemensamt får fullgöra sina uppgifter; 
- uttrycket ”medicinskt färdigbehandlad” ersätts med ”utskrivningsklar” och 
kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter – inom den 
somatiska och den psykiatriska slutenvården - knyts till att en gemensam 
vårdplan upprättas. 
 
Däremot avvisas Samverkansutredningens förslag att kommunerna ska få 
anställa egna läkare i propositionen. Denna fråga kommer återigen att ses över i 
samband med en mer övergripande översyn av Ädelreformen. Regeringen har 
under våren 2003 tillsatt en utredning, Översyn av vård och omsorg av äldre – 
tio år efter Ädelreformen, med uppgift att bland annat analysera och ta ställning 
till hur hälso- och sjukvården i kommuner och landsting kan organiseras så att 
de äldres behov tillgodoses på bästa möjliga sätt, både i ordinärt boende och i 
särskilt boende. (Socialdepartementet, 2003) 
 
 
6.2 Kommunernas ansvar 
 
Samverkan av vården mellan kommunerna och landstingen har diskuterats under 
många år. I utredningsarbetet som föregick beslutet om Ädelreformen föreslogs 
en annan gränsdragning mellan kommunernas och landstingens ansvar för hälso- 
och sjukvården än den som gäller idag. Förslaget var att alla insatser, både 
sociala och medicinska, både för dem som bodde på institutioner och för dem 
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som bodde hemma skulle föras samman till en enda organisation – hemvården. 
Så blev det nu inte. Sjukvården upp till sjuksköterskenivå inom de särskilda 
boendena och inom dagverksamheterna blev en kommunal angelägenhet, 
sjukvården för dem som bor hemma blev en angelägenhet för landstinget, 
liksom alla läkarinsatser oavsett boendeformer.  
 
Reformen gav emellertid kommunerna möjlighet att, efter överenskommelse 
med landstinget, även bedriva den sjukvård som ges i hemmen. Sådana 
överenskommelser har gjorts i 143 av kommunerna. I ca hälften  av dessa har 
kommunen helt tagit över ansvaret, i den andra hälften har gjorts avgränsningar i 
åtagandet, t.ex. innebärande att kommunen ansvarar för hemsjukvården vid 
långvarig vård eller för grupper över en viss ålder. (Svenska Kommunförbundet, 
2002) 
 
Av kommunintervjuerna som gjorts i fem kommuner att döma tycks den 
gränsdragning som idag finns mellan hälso- och sjukvård för dem som bor på 
institutioner och för dem som bor hemma ibland vara problematisk. Mycket tid 
används för att reda ut vem som har ansvar för vad och i vad mån respektive 
ansvarig får ta en alltför stor del av arbetsinsatsen. En politisk företrädare säger: 
”Resurserna räcker definitivt inte. Det gäller att göra det bästa med varje 
skattekrona. Vi kan inte ha dubbla huvudmän, det är en omöjlighet att lägga ned 
så mycket tid på att samverka. Diskussioner pågår varje dag på alla nivåer och 
tar hur mycket tid som helst. Vi måste hitta bättre samverkansformer.” 
 
Oavsett hur gränserna dras kan givetvis gränsdragningsproblem uppstå, dock 
tycks samordningen och resursutnyttjandet vid det medicinska 
omhändertagandet fungera bättre i de kommuner som har övertagit ansvaret för 
hemsjukvården. Vård- och personalplaneringen går lättare att genomföra, 
samarbetet mellan yrkesgrupperna tycks gå mer konfliktfritt. Socialstyrelsen har 
konstaterat samma sak; i de kommuner där kommunen också hade ansvar för 
hemsjukvården var kontakterna mellan sjuksköterska och de kommunanställda 
undersköterskorna och vårdbiträdena mer frekventa än i kommuner där 
sjuksköterskorna var landstingsanställda. Kunskapen om hemsjukvårdens 
omfattning och kvalitet, antingen den bedrivs av kommunen eller av landstinget, 
är dock fortfarande nästan obefintlig. Först under de allra senaste åren har man 
inom den officiella socialtjänststatistiken börjat samla in uppgifter om 
hemsjukvården. (Riksrevisionsverket, 2002) 
 
 
6.3 Landstingens ansvar 
 
Trots en mycket omfattande överflyttning av vård och omvårdnad av äldre och 
funktionshindrade till kommunerna tar landstingens enheter fortfarande i hög 
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grad ansvar för dessa grupper. I synnerhet gäller detta akutvården. En stor del av 
sjukhusens akutplatser upptas av äldre (Socialstyrelsen, 2002):  

• Nästan 40 procent av patienterna var 80 år eller äldre och 20 procent 
var över 90 år; 

• 70 procent av patienterna hade vårdats kortare tid än tio dagar; 
• merparten hade flera medicinska diagnoser; 
• tre av fyra patienter över 80 år hade fem läkemedel eller fler, var tredje 

patient hade tio läkemedel eller fler; 
• var femte patient ansågs medicinskt färdigbehandlad. 

 
Liksom för alla patientgrupper har medelvårdtiderna minskat, mest för dem över 
85 år, där en halvering skett sedan början av 1990-talet. Däremot har antalet 
vårdtillfällen ökat för denna grupp, medan antalet minskar för resten av 
befolkningen. De äldsta läggs alltså in på sjukhus allt oftare, men med allt 
kortare vårdtider. (Landstingsförbundet, 2002) 
 
Läkarinsatserna i den icke-sjukhusanslutna vården för äldre och 
funktionshindrade ska enligt Ädelreformen i princip skötas av primärvården. 
Flera studier har visat att läkarnas tillgänglighet i den kommunala hälso- och 
sjukvården fortfarande är bristfällig, även om variationerna givetvis är stora.  
 
Socialstyrelsen konstaterar dock i sin slutrapport över äldreuppdraget att  
successiva förbättringar har gjorts inom det institutionella boendet. Numera har 
de allra flesta kommunala äldreboenden en fast läkarkontakt som regelbundet 
går igenom de boendes situation med personalen. De direkta kontakterna mellan 
läkare och de boende själva är emellertid inte självklart fler. (Socialstyrelsen, 
följer upp och utvärderar 2000:4) 
 
Mer problematiskt är det för dem som fortfarande bor hemma. Läkarkontakterna 
i primärvården förutsätts ske på vårdcentralen. Läkarnas insatser i hemvården är 
fortfarande blygsamma. Möjligheterna för en av ålder och sjukdom handikappad 
person att få ett hembesök av en läkare är i allmänhet små (Riksrevisionsverket, 
2002). 
 
 
6.4 Gemensam prioritering genom samverkan? 
 
Bristande samverkan mellan kommuner och landsting förekommer på alla 
nivåer. Allteftersom tiden har gått tycks emellertid samarbetet fungera allt bättre 
och i allt fler olika former. Genom olika avtal kan kommun och landsting 
komma överens om att gemensamt dela på ansvaret för viss verksamhet, eller 
fördela ansvar och kostnader på ett sätt som underlättar patienternas övergång 
från landstingets slutna vård till det kommunala omhändertagandet. I många fall 
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finns länsövergripande överenskommelser om samverkan på hälso- och 
sjukvårdsområdet. Exempel på en sådan överenskommelse är den mellan 
Kommunförbundet Halland och Landstinget i Halland. I denna regleras hur 
hemsjukvården ska förmedlas, landstingets ansvar för läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården, ansvarsfördelningen för den palliativa 
vården, det gemensamma rehabiliteringsansvaret och hur ansvaret för 
läkemedelsförsörjningen och hjälpmedelsförsörjningen ska fördelas. Den 
länsövergripande överenskommelsen har sedan brutits ned till enskilda 
överenskommelser mellan en kommun och landstinget. Så har t.ex. Halmstad 
primärvård och Halmstads kommun slutit lokalt avtal om hälso- och sjukvården 
och om läkarnas medverkan i den kommunala vården utifrån de särskilda 
förhållanden som gäller lokalt. Borlänge kommun har en särskild 
kontaktsköterska knuten till akutsjukhuset för att tillsammans med ansvarig 
personal där förbereda och i vissa fall avstyra hemgång av de äldre som bedöms 
vara medicinskt färdigbehandlade. 
 
Ett exempel på delat ansvar för en verksamhet är Smaragden i Jönköping. Detta 
är ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och landstinget i 
Jönköping. Smaragden är ett boende som ska erbjudas äldre när hälsan sviktar. 
Det är en kompletterande vårdform till sjukhusets akutmottagning och medicin- 
och rehabiliteringskliniker. Såväl kommunen som landstinget kan använda 
Smaragden. Plats kan erbjudas när anhöriga är i behov av avlastning eller efter 
sjukhusvård, som en övergång mellan sjukhuset och hemmet. Driftskostnaderna 
delas lika mellan landstinget och kommunen. 
 
Den palliativa vården är ett område där många initiativ tagits till samverkan 
mellan sjukvårdshuvudmännen. Detta är också ett av de områden som pekades 
ut som högst prioriterade i riksdagens prioriteringsbeslut. Mycket 
utvecklingsarbete pågår också på området ute i landet. Ett exempel är den 
modell för samverkan som är under utarbetande mellan Ystad - Österlens 
sjukvårdsdistrikt och de kommuner som ingår i distriktet. I modellen förslås en 
organisation där ansvaret och kostnaderna delas mellan den kommunala och 
landstingskommunala sjukvården, med ett palliativt resursteam och särskilda 
sjukhusanslutna vårdplatser. 
 
Trots ett allt bättre samarbetsklimat kan strukturfrågorna och kostnadsfrågorna i 
hög grad bli avgörande för hur väl vården av de äldre fungerar. En viktig faktor 
som kan försvåra ett effektivt resursutnyttjande är att det delade ansvaret för 
vård- och omsorgssystemet har starka inslag av negativa ekonomiska incitament, 
d.v.s. det lönar sig kortsiktigt att anstränga sig att hitta någon annan som löser 
vård- och omsorgsproblemen. Särskilt märks detta i ett ansträngt ekonomiskt 
läge då huvudmännen tenderar att försöka vältra över ansvaret och kostnaderna 
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på varandra för sådan vård som ligger i gränslandet mellan deras 
ansvarsområden. (Riksrevisionsverket, 2002) 
 
I de fall kommunen inte har övertagit hemsjukvården finns det dubbla lokala 
organisationer för hälso- och sjukvården – en kommunal organisation för hälso- 
och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå inom det särskilda boendet och 
en annan landstingorganisation för dem som bor i eget hem. Här påverkar valet 
av de äldres boendeform – särskilt boende eller det egna hemmet – verksamhets- 
och kostnadsansvaret för landstingen och kommunerna. Vem som ansvarar för 
sjukvården kan alltså i realiteten styra valet och principerna för hur de äldre bör 
bo. (Riksrevisionsverket, 2002). 
 
RRV sammanfattar sin studie med att säga att ansvarsfördelningen mellan 
huvudmännen är så komplex att hantera att den lett till att de nationella 
prioriteringarna inte får genomslag. ”Tvärtemot vad dessa säger verkar det, 
enligt Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport och andra nationella 
uppföljningar, vara så att äldre med komplexa och sammansatta vårdbehov, 
generellt sett, har sämre tillgång till vård än vad en stor del av befolkningen i 
övrigt har.” 
 
 
7. PRIORITERINGAR I EN KOMMUN – EN 
FALLBESKRIVNING 
 
För att ge ett konkret exempel på de prioriteringsdilemman som en kommun kan 
stå inför i sin vård och omsorg ges följande bild från en av Sveriges kommuner. 
Exemplet är valt inte för att det är unikt, utan mer för att det beskriver de 
svårigheter som många kommuner möter och som pekar på att nya arbetssätt 
behövs för att finna vägar till en mer öppen prioritering. 
 
Befolkning 
B är en kommun med ca 47 000 innevånare. Andelen av befolkningen över 65 år 
är drygt 17 procent, vilket överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet 80 år 
och äldre var vid årsskiftet 2002/03 2 367 stycken eller ca 5 procent och 
beräknas växa med ca 100 personer under perioder fram till år 2005. Antalet 
personer som har rätt till insatser enligt LSS är för närvarande 286. 161 av dessa 
får samtidigt hjälp med stöd av SoL.  
 
Organisation 
Omsorgsnämnden i B kommun ansvarar för kommunens vård och omsorg till 
äldre och funktionshindrade. Verksamheten fungerar i en beställar- 
utförarorganisation. Med något undantag sker all verksamhet i kommunal regi.  
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Kommunen ger insatser dels i hemmen, dels i särskilda boendeformer som 
omfattar servicehus, servicelägenheter, ålderdomshem, gruppboende, sjukhem 
och korttidsboende. Kommunen har sjukvårdsansvar till och med 
sjuksköterskenivå i de särskilda boendena. Landstinget ansvarar för all 
hemsjukvård. Vård i livets slutskede förkommer både i de särskilda 
boendeformerna och i det egna hemmet. 
 
Verksamhetsinriktning 
B har en uttalad politisk inriktning av äldreverksamheten som säger att alla ska 
erbjudas sådant stöd att de ska kunna bo kvar hemma med de insatser som krävs 
där, istället för att flytta till särskilt boende. Först som ett sista alternativ ska 
plats erbjudas i något av kommunens boenden. Kommunens satsning på 
kvarboende märks vid en jämförelse med andra kommuner. B har fortfarande 
kvar många små insatser till många, medan andra kommuner i högre grad har 
gått mot att ge större insatser till få. Insatser som ges för att möjliggöra för äldre 
att bo kvar hemma är t.ex. snöröjning och gräsklippning, städning och 
fönstertvätt, 10 timmars kostnadsfri avlösning till anhöriga per vecka, sällskap 
vid promenader till affären. Stöd till frivilligorganisationer som komplement till 
kommunens arbete har liten omfattning.  
 
Samtidigt finns det en kultur bland invånarna i kommunen som säger att 
äldreomsorg i första hand är just särskilt boende. Det är sådana insatser som 
”räknas” och som skapar trygghet bland befolkningen. Förväntningarna på 
kommunens insatser blir därför många gånger felaktiga, vårdbehövande och 
deras anhöriga förväntar sig institutionsvård och kommunen erbjuder insatser i 
hemmet.  
 
Insatser enligt LSS står för en allt större andel av omsorgsverksamheten i 
kommunen och riskerar att tränga undan andra stora behov. 
 
Insatser och behovsbedömning 
Behovet av kommunala vård- och omsorgsinsatser bedöms individuellt. Det 
finns inga riktlinjer för hur en sådan bedömning ska ske. För närvarande pågår 
dock ett arbete med att utarbeta riktlinjer för behovsbedömning, ett arbete som 
önskats inte minst av dem som har att bedöma den enskildes behov av stöd, 
biståndets storlek och art. 
 
Alla som beviljas olika former av insatser i hemmet får sådana. Alla sådana 
beslut har alltså kunnat verkställas. Däremot saknas platser i de särskilda 
boendeformerna. Det finns ingen kö dit i formell mening men ett 60-tal personer 
saknar idag tillgång till sådan plats, trots att kommunens bostadsgrupp funnit att 
behov enligt SoL föreligger. Av dessa har 30 fått en tillfällig vistelse i 
kommunens kortidsboende och övriga har fått omfattande hemtjänstinsatser. 
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Vilka som ska få tillgång till de platser som blir lediga i de särskilda 
boendeformerna är särskilt grannlaga. Eftersom det inte finns någon kö vägs de 
enskildas behov mot den plats som just då blir ledig. Det är huvudsakligen de 
medicinska behoven som avgör huruvida plats ska beviljas eller ej. 
Vårdbehoven i alla boendeformer har blivit allt tyngre och kräver alltmer 
kvalificerade insatser.   
 
I de fall kommunen avslår en ansökan om plats trots ett bedömt behov ges alltid 
ett formellt negativt beslut för att den enskilde ska ges möjlighet att överklaga 
beslutet till länsrätten. I de fall sådan överklagan har gjorts har kommunen 
undantagslöst fått tillbaka ärendet med beslut att kommunen ska tillhandahålla 
en plats. Dessa personer beviljas då i allmänhet första bästa lediga plats. 
 
Ekonomi 
För år 2002 hade B en budget på 514 miljoner kronor för sin äldre- och 
handikappomsorg. Beloppet motsvarade 28 procent av kommunens totala 
budget. Som underlag för den budget som skulle fastställas för år 2003 och för 
de beställningar av insatser som skulle göras för det året gjorde 
Omsorgsnämnden under sommaren 2002 en analys av sina behov av insatser 
och resurser. Den konstaterade då att verksamhetsområdet skulle behöva 
ytterligare 38, 7 miljoner för att täcka tillkommande behov under det kommande 
året. Av detta belopp svarade LSS för drygt 7 miljoner. Analyserna grundades 
huvudsakligen på beräkningar som gjorts av det ytterligare antalet äldre över 80 
år som kunde förutses, ökad vårdtyngd både i hemmen och i de särskilda 
boendeformerna, en renodling av kommunens ansvar för hjälpmedel samt behov 
av mer personal, både hälso- och sjukvårdskunniga och administrativ personal. 
Nämnden tilldelades ingenting av de begärda pengarna. De fick endast 21 
miljoner kronor för uppräkning av löner och annan inflation, trots att denna 
uppräkning borde ha varit 24 miljoner. Redan där fattades alltså 3 miljoner 
kronor. Dessutom ålades nämnden besparingskrav på 5,7 miljoner kronor. Dessa 
besparingar är nu beslutade. De innebär bl. a. att man tar bort receptioner på 
servicehus, drar in eller minskar snöröjning och gräsklippning, omvandlar ett 
servicehus till egna lägenheter för att därigenom bli av med kostnadsansvaret för 
sjuksköterskeinsatserna, höjer avgifterna till högsta nivån inom maxtaxan, 
förändrar en dagverksamhet för svårt hjärnskadade. Däremot har man inte gjort 
något med det resursbehov på ytterligare 38,7 miljoner som enligt nämndens 
behovsanalys skulle behövas för att bibehålla servicenivåer och kvaliteten under 
det kommande året.  
 
Ett vägval 
B:s omsorgsverksamhet är inte den enda kommunala verksamheten med en 
bekymmersam ekonomi. Kommunen har haft en konsult knuten till sig med 
uppgift att se över kommunens totala ekonomi. Konsulten har konstaterat att 
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kommunen visserligen inte är en kriskommun men att den redan nu bör se över 
sina kostnader. Beslutsfattarna står enligt konsulten vid ett vägskäl; antingen 
måste man sänka ambitionsnivån i sina åtaganden med kvalitetsförsämringar till 
följd eller så måste man göra drastiska strukturförändringar. Många av de 
politiska företrädarna våndas, de har liten erfarenhet av prioriteringar av detta 
slag som innebär att tydligare än tidigare välja bort. ”Att bygga på en mur, att 
lägga förbättring på förbättring, det kan vi, det är vi vana vid, men att börja dra 
ut stenar, det kan vi inte. ”Sparkraven diskuteras både i media och internt bland 
de anställda. På de olika förvaltningarna finns en utbredd besparingströtthet, 
resurser motsvarande flera miljoner kronor har tagits bort under ett antal år. De 
anställda ifrågasätter öppet, inte minst i massmedia, de val som gjorts genom 
politiska beslut. Varför satsar kommunen på rondeller och äventyrsbad när 
lönerna inom vård och omsorg är så låga? Från omsorgsförvaltningen 
konstateras att metoder för att öppna prioriteringar saknas. ”Vi borde jobba med 
andra underlag när vi tar fram behovsanalyser o.s.v., men vi saknar verktyg.” 
 
Social samvaro eller omvårdnad – ett tillsynsärende 
Ungefär samtidigt som budgetförhandlingar pågick i B kommun med anledning 
av den behovsanalys och de ytterligare resursbehov som Omsorgsnämnden hade 
presenterat påbörjades ett tillsynsärende på länsstyrelsen. Tillsynen genomfördes 
i elva län där de två största kommunerna i varje hade valts ut. Ärendet avsåg 
kritik från länsstyrelsens sida mot omsorgsnämnden i B kommun för att inte det 
sociala innehållet i hemtjänsten utreds och för att beviljade insatser inte följs upp 
i tid. 
 
Bakgrunden är den förändring som tillkommit i 5 kap 4§ SoL fr. o. m. år 2002 
och som ålägger socialnämnden att verka för att äldre människor får möjlighet 
att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra . Med detta avses främst att 
kommunerna bör erbjuda aktiviteter för de ålderspensionärer som är ofrivilligt 
ensamma och som behöver stöd för att bryta ensamhet och isolering.  
 
Enligt länsstyrelsen markerade denna bestämmelse den grundläggande 
inriktningen för äldreomsorgen och styrelsen påpekade att kommunen i sina 
måldokument inte gav redskap för personalen i deras arbete med att bedöma och 
utföra biståndsbeslut gällande sociala insatser. Personalen saknade konkreta 
riktlinjer för detta. Genom intervjuer med pensionärer, beståndsbedömare och 
chefer fann länsstyrelsen alltså att de sociala behoven inte utreddes, att 
personalen inte hade hållits informerad om de lagändringar som skett och att de 
gamla boende i kommunen inte informerats om de insatser som de kunde begära 
att få.  
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I intervjuer med hemtjänstpersonalen framkom att de hade olika syn på hur tiden 
med de gamla skulle användas. Några menade att kommunen har ett stort ansvar 
för den sociala samvaron eftersom många av pensionärerna inte har någon annan 
än hemtjänsten som kan ställa upp. Några ansåg att kommunen har ett begränsat 
ansvar för detta och att tiden skulle fördelas rättvist på flera. Ett vårdbiträde 
uttryckte detta på följande vis: ”Eftersom man har så lite tid beräknad på varje 
pensionär så känns det viktigare att alla som behöver hjälp för att klara sig 
hemma får det i första hand”  
 
Länsstyrelsen underströk sammanfattningsvis hur viktigt det är att hela den 
sociala situationen utreds och att personalen får konkreta riktlinjer som 
underlättar arbetet. Insatserna ska utformas flexibelt efter de individuella 
behoven och de beviljade insatserna ska följas upp och utvärderas. 
 
Kommentar 
Beskrivningen av B kommun uppvisar ett antal fenomen som är både generella 
och relevanta för en diskussion om öppna prioriteringar i kommunernas vård 
och omsorg: 
- kommunen saknar underlag och analyser – verktyg - för att göra sådana val 
och bortval som överensstämmer både med SoL:s och HSL:s bestämmelser om 
prioriteringar; 
- kommunen saknar både metoder och fora för att öppet diskutera och samtala 
internt med personalen och externt med medborgarna om vilka val och bortval 
som planeras och varför dessa har valts; 
- kommunen saknar öppet redovisade och fastställda principer och riktlinjer för 
personalens prioriteringar vad gäller rätten till bistånd, rätten till särskilt boende 
och avvägningen mellan olika biståndsinsatser; 
- rättighetslagstiftningen skapar undanträngningseffekter både på 
verksamhetsnivå genom att resurser måste omfördelas, dels på individnivå så att 
en person med mindre behov kan ges företräde framför en med mer omfattande 
sådana; 
- länsstyrelsens tillsyn visar på ett av de prioriteringsdilemman som finns i 
lagstiftningen. Vad ska i första hand tillgodoses, de sociala behoven eller 
omvårdnadsbehoven? 
 
 
8. ÖPPNA PRIORITERINGAR I KOMMUNAL VÅRD OCH 
OMSORG – BEHÖVS EN STRATEGI? 
 
Litteraturgenomgången, utförda intervjuer i fem kommuner och den 
fallbeskrivning från en kommun som gjorts bekräftar att de erfarenheter som 
Prioriteringsdelegationen gjorde under sitt arbete och avrapporterade år 2001 
fortfarande i hög grad är aktuella. Kommunerna står ganska oförberedda inför 
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riksdagens beslut om prioriteringar och de förväntningar på öppenhet som detta 
utgår ifrån. För att skapa legitimitet kring de svåra besluten skulle de behöva ta 
ett antal strategiska steg för att utveckla prioriteringsprocesser liknande dem 
som nu är under utveckling på sina håll inom landstingens hälso- och sjukvård. 
Det finns behov av att utveckla både de teoretiska och de praktiska delarna av 
hur prioriteringar ska göras inom den kommunala vården och omsorgen och i 
samverkan med landstingens vård och omsorg.  
 
Det allra första steget är naturligtvis att ledande politiker och tjänstemän ger 
signaler om att detta är viktigt och att man stödjer en sådan utveckling. Ett 
viktigt tecken i den riktningen är det beslut som fattades av Svenska 
Kommunförbundets kongress i Linköping i maj 2003 och som innebar att 
kommunerna bör intensifiera arbetet med att prioritera de mest vårdbehövande. 
 
I det följande anges några av de mått och steg som kommunerna skulle kunna ta 
för att öppna upp för en process som på sikt kan leda till mer öppna och 
accepterade prioriteringar inom sin vård- och omsorgsverksamhet: 
 
1) En mer genomgripande diskussion och framtagning av konkreta exempel 
skulle behövas om prioriteringsprinciper i kommunernas vård och 
omsorgsverksamhet liknande det arbete  som gjordes av 
Prioriteringsutredningen inom hälso- och sjukvården. 
 
Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsbestämmelser å ena sidan och 
socialtjänstlagens å den andra ger inte tillräckligt stöd för de prioriteringar som 
behöver göras inom vård- och omsorgsverksamheten. Hälso- och sjukvårdens 
mer medicinskt inriktade ansvar och socialtjänstens mer sociala har utvecklat 
olika synsätt, förhållningssätt, värderingsgrunder och språkbruk hos dem som 
arbetar inom verksamheten. Ord och begrepp har olika innebörd inom respektive 
verksamhetsområde. 
 
Kommunerna har en skyldighet att tillgodose äldres och funktionshindrades 
behov av vård och omsorg om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt. Först i 
sista hand kommer behovsprövade stöd till användning. Enligt hälso- och 
sjukvårdens prioriteringsbestämmelser ska den med det största behovet ges 
företräde till vården. Ingenstans ges någon vägledning för hur olika gruppers 
behov ska prioriteras i förhållande till varandra eller om det är de medicinska 
eller sociala behoven som i första hand ska tillgodoses. 
 
Kommunerna har skyldighet att tillgodose både vård och omvårdnadsbehov hos 
äldre och funktionshindrade och deras behov av social kontakt och sällskap med 
andra. Lagstiftningen anger inte vad som är viktigast. 
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En genomgripande diskussion kring olika principer har också den fördelen och 
nyttan att den lyfter hela frågan om behovet av öppna prioriteringar både bland 
dem som arbetar inom den kommunala vården och omsorgen och dem som 
berörs – vårdtagare, anhöriga och allmänheten. Den skapar en medvetenhet om 
problemen och kan anvisa olika vägar att lösa dessa. Detta är erfarenheterna av 
Prioriteringsutredningens arbete.  
 
2) Kommunerna skulle behöva utveckla ett strategiskt tänkande och metoder för 
prioriteringar inom vård- och omsorgsområdet.  
 
”Behovet av bättre underlag för att bedöma behovs- och prioriteringsfrågor är 
stort. Det saknas i stor utsträckning underlag om både behov, evidens och 
kostnadseffektivitet. Det underlag som finns utgår i stor utsträckning från 
produktionen, verksamheten, och inte från de människor som den är till för.” 
(Socialstyrelsen, Vårdens värde). Citatet ovan påtalar de brister som finns både i 
landstingens och kommunernas beslutsunderlag och som försvårar för dem att 
fatta riktiga prioriteringsbeslut. Prioriteringsprocessen måste integreras i arbetet 
med resursfördelning, budgetplanering, verksamhetsutveckling, 
verksamhetsinnehåll och kvalitetsarbete på ett mer genomtänkt sätt.  
 
På ungefär samma sätt som landstingen har börjat utveckla sitt 
prioriteringsarbete på olika nivåer – politiskt, administrativt och på ”vårdgolvet” 
- borde kommunerna långsiktigt utveckla sitt prioriteringsarbete, både 
horisontellt och vertikalt: 
 

• Mellan mer strukturella och mer individuella insatser inom området 
vård och omsorg 

• Mellan öppna och slutna vårdformer  
• Mellan olika insatser för den enskilde patienten 

 
Som ett underlag för öppna prioriteringar skulle kommunerna behöva finna 
metoder för att systematiskt klargöra vilka mål som gäller för de olika delarna i 
verksamheten, ta reda på vad som faktiskt görs, vad det kostar, hur bra det är 
och i vad mån patienternas/vårdtagarnas behov tillgodoses. Utformning och 
innehåll beror givetvis på hur kommunerna ser ut, är organiserade och väljer att 
ta fram materialet. En tänkbar väg är att bedriva utvecklingsarbete i några 
kommuner för att visa på både metoder, goda exempel och problem. 
 
3) Kommunerna skulle behöva utveckla samtalet kring öppna prioriteringar 
mellan de berörda – mellan förtroendevalda, medborgare, vårdtagare och 
vårdverksamma. 
  
I avsnitt 4.4 har begreppet öppna prioriteringar definierats. Socialstyrelsen har 
framfört två argument för öppna prioriteringar. Dels minskar de risken för 
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orättvisor och ineffektivitet och ger möjlighet till offentlig insyn och debatt om 
vilka regler som gäller, dels ökar de möjligheterna att följa upp om beslut sker i 
linje med reglerna (Socialstyrelsen, 1999).  
 
På samma sätt som kommunerna måste finna systematik i sitt arbete att ta fram 
underlag för öppna prioriteringar måste man utveckla metoder och fora för ett 
mer systematiskt samtal mellan dem som berörs av prioriteringsbesluten. Detta 
är ett både långsiktigt och tidskrävande arbete. 
 
Samtalet måste föras på olika arenor, utåt mot samhället med medborgarna, 
vårdtagarna och de anhöriga och inåt mot den egna organisationen och med 
personalen. Formerna måste variera beroende på arena. Det är den politiska 
organisationen och de politiskt valda som har ansvaret för att dialogen kommer 
till stånd. 
 
Beslut och riktlinjer som innebär att socialnämnden eller en enskild anställd 
faktiskt gör prioriteringar är i allmänhet inte kända. Det finns ofta inga rutiner 
för att föra ut politiska förslag till beslut till allmän debatt och det saknas inte 
sällan skriftliga riktlinjer för hur olika behov bedöms och varför bistånd och stöd 
ibland beviljas och ibland inte. Är t. ex. avvägningen mellan mer kvalificerade 
vårdinsatser och socialt stöd rimlig i allmänhetens ögon? 
 
Däremot pågår ofta debatt om besparingar och nedskärningar i massmedia, och 
hur dessa drabbar verksamheter och enskilda, utifrån det underlag som tidningar 
och andra lyckas få fram.  
 
Det finns ett flertal exempel på hur samtalen mellan de som berörs av 
prioriteringar kan utformas, där studiecirklar och olika former av 
medborgardialoger är de vanligaste. Ibland har också Internet och de 
webbplatser som landstinget/kommunen förfogar över använts. 
 
4) Kommuner och landsting skulle behöva utveckla principer och former för 
gemensamma prioriteringar - finansiellt, administrativt och i vårdvardagen. 
 
Oklarheter i gränsdragningen mellan kommunernas och landstingens medicinska 
ansvar riskerar att leda till att de grupper som prioriteras högst i HSL inte får 
den vård som de behöver. Samtidigt kan oklarheterna ge möjligheter för 
huvudmännen att vältra över både ansvar och kostnader på  varandra. 
 
Beroende på boendeformer och olika överenskommelser mellan landsting och 
kommun ser vård- och omsorgssystemet ut på olika sätt i olika kommuner. 
Kommunala beslut om institutionsform avgör om kommunen eller landstinget 
ska ansvara för vården där. I hälften av kommunerna finns dubbla organisationer 
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för vården av dem som bor kvar hemma. Läkarmedverkan är en stor bristvara 
inom hela den kommunala hälso- och sjukvården.  
 
Regeringen har föreslagit att riksdagen beslutar om några förändringar som ska 
förbättra den gemensamma prioriteringen. En ny lag föreslås som ska göra det 
möjligt för kommuner och landsting att bilda en gemensam nämnd inom vård- 
och omsorgsområdet. Andra regler som klarlägger kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård föreslås också. Dessutom har 
regeringen, som tidigare nämnts, givit en särskilt utredningsman i uppdrag att på 
nytt komma med förslag om hur läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården ska utformas. 
 
För den enskilda vårdtagaren, de anhöriga eller medborgarna i allmänhet skapar 
en oklar organisation förvirring. Vilken huvudman ansvarar för vilken åtgärd? 
Hos vem kan jag som enskild klaga på insatser som jag inte är nöjd med, om jag 
inte vet vilken grund beslutet är fattat eller vem som fattat det? 
 
Vårdbehövande gamla och sjuka människor får inte hamna mitt i ett gräl mellan 
landsting och kommun som kan resultera i ett dåligt omhändertagande. En väl 
fungerande och kontinuerlig vård förutsätter långtgående samordning, samsyn 
och överenskommelser på olika nivåer. Regler för behovsbedömningar och 
prioriteringar måste vara enhetliga, gemensamma och öppna. 
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