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FÖRORD 
 
En av PrioriteringsCentrums uppgifter är att kartlägga pågående projekt i 
Sverige som anknyter till områdena öppna prioriteringar i vård och omsorg och 
medicinskt programarbete. Centrumet har även till uppgift att bidra till 
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom forskning 
och praktisk vård och omsorg, förtroendevalda, organisationer och allmänhet. 
 
I denna rapport redovisas resultaten av en studie som genomförts på initiativ av 
ledningsgruppen för Beställarnätverket för landstingen i Sverige. Syftet med 
studien är att kartlägga förekomsten av sådan verksamhet som skulle kunna 
kategoriseras som programarbete eller motsvarande i landstingen, att studera på 
vilket sätt landstingen arbetar med programarbeten och dess innehåll, samt om 
möjligt definiera vad som avses med programarbete. Det har inte ingått att 
värdera de olika programmens resultat eller att rangordna dem på något sätt. 
Datainsamlingen har dels skett genom intervjuer med centrala tjänstemän vid 
landstingen och dels genom studier av relevant bakgrundslitteratur och av 
landstingen publicerade rapporter och PM. 
 
 
 
Linköping december 2003  
Per Carlsson 
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SAMMANFATTNING 
 
Under 1990-talet infördes i flera landsting en ny typ av organisation som kom 
att kallas beställar-utförarorganisation. I mitten 1990-talet var denna styrform 
dominerande i landet. För att förstärka intentionen i beställar-
utförarorganisationen har s.k. programarbete vuxit fram. En arbetsmodell som 
utvecklades i Landstinget i Östergötland i mitten av 1990-talet, och som sedan 
har anammats av andra landsting.  
 
Denna rapport redovisar resultaten av en kartläggning som gjordes i åtta 
landsting/regioner under 2002. Studiens syfte var att kartlägga förekomsten av 
programarbete i landstingen, att studera på vilket sätt landstingen bedriver detta 
och om möjligt definiera vad som kan karaktäriseras som programarbete. 
 
I rapporten belyses följande frågeställningar: 
• Vad menas med programarbete? 
• Vilket är syftet med att införa programarbete? 
• Vad ingår i programarbete? 
• Vilka sjukdomsområden har valts ut att ingå i programarbetet  

och varför har de valts? 
• Hur har organisation och arbetssätt sett ut? 
• Hur är programarbete relaterat till öppna prioriteringar? 
 
Faktainsamlingen har dels skett genom intervjuer med centralt placerade 
tjänstemän i landstingen, dels genom studier av relevant bakgrundslitteratur och 
av landstingen publicerade rapporter, PM etc. Det har inte ingått i uppdraget att 
utvärdera programarbete med avseende på effektivitet eller måluppfyllelse, ej 
heller att värdera de olika programmens resultat eller att rangordna dem på något 
sätt. 
 
De landsting/regioner som ingått i undersökningen är: Landstinget i 
Östergötland, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen – Hälso- 
och sjukvårdskansliet i Borås, Stockholms läns landsting – Nordöstra 
sjukvårdsområdet (NÖSO), Stockholms läns landsting – Centralt, Landstinget 
Västmanland, Örebro läns landsting samt Region Skåne.  
 
Resultatet visar att landstingen bedriver sitt programarbete på ett likartat sätt, 
men några skillnader kan ändå skönjas. De landsting som var tidiga att börja 
startade i mitten av 1990-talet, medan en andra grupp startade i början av 2000-
talet och är tydligt inspirerade av dem som först anammade arbetsformen. I 
samtliga landsting betraktas programarbete som en långsiktig och kontinuerlig 
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process, med undantag av två landsting som har avslutat eller gjort uppehåll i sitt 
programarbete. 
 
Behovet av att skapa struktur, ge allsidig kunskap och tydliggöra roller är 
återkommande svar på frågan vilket behov man ville tillfredsställa när man 
beslutade sig för att starta med programarbetet. Syftet kan vara flerfaldigt. 
Framförallt anges att syftet är att bättre belysa och värna om befolkningens 
behov av hälso- och sjukvård, att skapa ett kunskapsunderlag för politiska 
prioriteringsbeslut samt att utveckla dialogen mellan politiker och 
verksamhetsföreträdare. Programarbete kan ses som ett konkret sätt att för ett 
antal utvalda hälsoproblem beakta och bearbeta de olika moment som ingår i en 
beställarprocess: behovsanalys, utvärdering, prioritering, styrning och 
uppföljning.  
 
De områden som landstingen valt att studera och som formar olika program är 
oftast stora och inbegriper ett flertal sjukdomar. Några som återkommer hos 
flera landsting är stroke, diabetes, demens och psykisk ohälsa. Vilka kriterier 
som satts upp för valet av områden kan dock skilja sig åt. Några exempel är: 
misstanke om underförsörjda vårdbehov, sjukdomen/ohälsoområdet 
representerar ett stort hälsoproblem i befolkningen eller tillhör 
prioriteringsgrupp ett och två enligt prioriteringsutredningen. 
 
Organisationen av programarbetet skiljer sig åt mellan landstingen, men också 
mellan olika programområden inom landstingen. De flesta har dock någon form 
av fast struktur med en ledningsgrupp som leder och styr arbetet och har högsta 
ansvar för arbetets utveckling och form. I alla landsting förutom ett medverkar 
politiker, antingen i referensgrupper eller i förtroendemannagrupper. 
Expertgrupper med personal från vården (patientföreträdare) finns alltid med 
från sjukhusen men även personal från primärvården deltar, fast i något mindre 
omfattning. Kommuner, intresseorganisationer och patientföreningar har deltagit 
i varierande grad och personer med hälsoekonomisk kompetens förekommer i 
ett fåtal fall.  
 
Benämningen medicinskt programarbete valdes av Landstinget i Östergötland - 
som var först - och är den dominerande benämningen på programarbetet hos de 
landsting som ingår i denna studie. Vi kan dock notera att benämningen hälso- 
och sjukvårdsprogram vinner i popularitet. Även benämningen på de 
programområden som studeras skiljer sig åt, där benämningen sjukdomsgrupper 
eller behovsgrupper förekommer hos ett par av landstingen. 
 
Landstingen har dokumenterat sitt arbete i olika omfattning, några i form av 
tjocka systematiskt genomarbetade rapporter, andra i form av programblad på 
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några sidor. Alla betonar att det är lika mycket själva processen och de möten 
den innebär som är viktig, som produkten av den (oftast en rapport).  
 
Landstingen lyfter fram flera positiva effekter av programarbetet, t.ex. så 
betonas just förbättrade möjligheter till möten mellan förtroendevalda, 
sjukvårdspersonal, tjänstemän, kommunen, patienter och medborgare. Att mötas 
för att diskutera frågor kopplade till sjukdomsgrupper handlar om ett möte på en 
ny domän där både politiker och verksamhetsföreträdare är nya, men ändå kan 
lämna värdefulla bidrag. Man får här en arena för möten mellan olika parter för 
att diskutera och därmed bättre förstå varandras roller och ansvarsområden. För 
politikerna är fokusgrupper och förtroendemannagrupper viktiga, särskilt för 
fritidspolitiker som annars kan ha svårt att vara med i diskussionen på samma 
sätt som heltidspolitiker. För politiker är det ett förtydligande av rollen som 
förtroendevalda befolkningsföreträdare.  
 
Programarbete har utvecklats positivt men det har också framkommit att det 
finns en del problem längs vägen som behöver bearbetas för att arbetet ska bli 
framgångsrikt i långa loppet. Att starta upp och etablera programarbete är tids- 
och resurskrävande och kan till en början möta skepsis från olika håll. Bland 
sjukvårdspersonal har det ibland funnits en ovilja att delta i arbetet och att 
avsätta tillräckligt med tid, byggt på att man upplever sig ha tidsbrist eller på att 
man inte ser värdet med det nya arbetssättet. Något som också lyfts fram är 
problemet med att få kommunerna att delta i arbetet. Intresset från kommunerna 
kan vara lågt, eller så är det praktiskt svårt att åstadkomma en lämplig 
representativitet. Att få primärvården intresserad av att delta i arbetet påtalas 
också som en svårighet. Även här kan det vara problem med att få en adekvat 
representativitet eller t.ex. bero på att landstinget omfattar ett stort geografiskt 
område.  
 
I flera landsting är nu programarbetena på väg att bli en naturlig del av 
styrprocessen och information från programmen bakas in i, och ligger till grund 
för, avtal och överenskommelser med olika vårdproducenter. Arbetet med öppna 
prioriteringar har startat på flera håll, i ett första steg med vertikala prioriteringar 
inom sjukdomsgrupper med framtagandet av olika rangordningslistor, men även 
i ett andra steg med horisontella prioriteringar mellan olika sjukdomsgrupper.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Landstingen och de nybildade regionerna Skåne och Västra Götaland är 
huvudmän för hälso- och sjukvården i Sverige, med lagstadgad skyldighet att 
finansiera och organisera vården. Under 1990-talet infördes i många landsting 
en ny typ av organisation som kallas beställar-utförarorganisation. Detta begrepp 
avser en arbetsform där politikernas viktigaste uppgift är att företräda 
medborgarna. Ett antal politiker fungerar primärt som befolkningsföreträdare 
och agerar beställare. Tillsammans med ett tjänstemannakansli beställer 
politikerna vård åt invånarna av de så kallade utförarna, det vill säga sjukhusen, 
primärvården och eventuella privata vårdgivare. Detta innebär att dessa politiker 
inte har något direkt produktionsansvar för verksamheterna och inte heller 
arbetsgivaransvar för de anställda, vilket gör att de inte längre är så splittrade i 
sina olika roller som tidigare. 
 
Ett syfte med detta nya arbetssätt, som tidigare framförallt prövats i England, var 
att prova vissa marknadsprinciper även i offentlig vård och öppna för 
konkurrens på lika villkor mellan både offentliga och privata vårdgivare. 
Därigenom fanns en önskan att vinna ökad effektivitet och högre kvalitet. 
Efterhand kom modellen mer att präglas av ett förtydligande av politikerrollen 
och en förstärkning av medborgarinflytande. Behovsperspektiv, uppdrag, 
överenskommelser och åtagande i dialog mellan beställare och utförare blev 
arbetsinstrumenten. Majoriteten av landstingen och regionerna kom successivt 
att arbeta efter dessa principer. Då Stockholm och de stora regionerna är med 
bland dem, bor närmare 80 procent av landets invånare i landsting eller regioner 
som tillämpar beställar-utförarmodeller.  
 
Idag har cirka. 13 landsting vad som kan kallas en beställar-utförarorganisation, 
även om organisation och arbetsformer skiljer sig mellan dessa landsting. 
Definitionen av en beställar-utförarorganisation är emellertid oklar, vilket gör 
det svårt med gränsdragningar. Några av dessa landsting, åtta stycken, arbetar 
med programarbete, en arbetsmodell som utvecklades i Landstinget i 
Östergötland och som i sin tur har haft utländska förebilder.1 Influenser kom 
även från Per-Axel Svalanders rapport ”Beställarvision – slutrapport från ett 
pilotprojekt” 2. Beställarvision syftade till att utveckla en arbetsform för 
sjukvårdens beställare. Det projektet hade två delar; den första syftade till att 
identifiera en form för sjukdomsgruppering som kunde ge en översiktlig bild av 

                                        
1 Se Morton Warners arbete i Storbritannien: Welsh Office NHS Directorate. Protocol for Investment in health 
gain. Cardiovascular diseases, samt Secretary of state for Wales. 1998. Better Health Better Wales. 
2 Svalander, P-A. 1994. Beställarvision – slutrapport från ett pilotprojekt. Lu-505, NOL-7617. Lund. SIAR-
Bossard. 
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den totala sjukvårdskonsumtionen och genom detta bli en viktig del i 
kartläggningen av det totala sjukvårdsbehovet. Den andra delen handlar om att 
utveckla en metod för beskrivning och analys av enskilda sjukdomsgrupper för 
att kunna utveckla en beställarvision för varje sådan grupp. Budskapet till 
beställare var att skaffa en egen vision och bygga egen kunskap. 
 
Ett formellt programarbete har pågått i Östergötland sedan 1994. Formerna och 
innehållet har hela tiden vidareutvecklats. Förutom Landstinget i Östergötland 
var Västerbottens läns landsting tidiga med att bedriva denna typ av arbete. 
Dessa två följdes sedan av flera, och i denna rapport redovisas några av de 
landsting som bedriver ett utvecklingsarbete som kan karaktäriseras som 
programarbete. De olika landstingen har olika benämningar på sina respektive 
aktiviteter, exempelvis medicinskt programarbete, hälso- och sjukvårdsprogram 
och systematisk granskning. Fortlöpande i de delar av rapportens kapitel som 
inte är landstingsspecifika används benämningen ”programarbete”. En 
gemensam nämnare för programarbete är att de olika moment som ingår i 
beställararbetets teori och praktik, (beställarcykeln)3, såsom behovsanalys, 
utvärdering, prioritering, ledning och styrning och uppföljning, bearbetas för ett 
antal utvalda hälsoproblem. I denna process är utvecklingen av öppna 
prioriteringar central.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Tre syften med denna studie är att kartlägga förekomsten av programarbete i 
landstingen, att studera på vilket sätt landstingen arbetar med programarbete och 
om möjligt definiera vad som kan karaktäriseras som programarbete.  
 
I rapporten belyses följande frågeställningar: 
• Vad menas med programarbete? 
• Vilket är syftet med att införa programarbete? 
• Vad ingår i programarbete? 
• Vilka sjukdomsområden har valts ut att ingå i programarbetet och varför har 

de valts? 
• Hur har organisation och arbetssätt sett ut? 
• Hur är programarbete relaterat till öppna prioriteringar? 
 
Det har inte ingått i uppdraget att utvärdera programarbete med avseende på 
effektivitet eller måluppfyllelse, ej heller att värdera de olika programmens 
resultat eller att rangordna dem på något sätt. 

                                        
3 Se t.ex. Calltorp J, Carlsson P, Holmström S, Levin L-Å och Persson J, Red. 1998. Att beställa hälso- och 
sjukvård. Teori och praktik utifrån fem exempel. Beställarnätverket i landstingen i Sverige. Göteborg. 
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1.3 Metod och avgränsningar 
 
Genom diskussioner med Beställarnätverket för landstingen i Sverige 
fastställdes vilka landsting och regioner som kunde vara intressanta att studera, 
och vilka personer som skulle kunna fungera som kontaktpersoner. De som 
ingår i undersökningen är:  
 
• Landstinget i Östergötland 
• Västerbottens läns landsting 
• Västra Götalandsregionen – Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås 
• Stockholms läns landsting – Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) 
• Stockholms läns landsting – Centralt 
• Landstinget Västmanland 
• Örebro läns landsting 
• Region Skåne.  
 
Vid tiden för intervjuerna (våren 2002) pågick även aktiviteter i andra delar av 
landet som liknar programarbete, dock inte i samma omfattning som inom de 
landsting vilka ingår i studien, t.ex. i Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala 
län, Landstinget Gävleborg samt kanslierna i Uddevalla och Göteborg i Västra 
Götalandsregionen.  
 
De utvalda landstingen/regionerna är de huvudmän som bedriver ett 
utvecklingsarbete som kan karaktäriseras som någon form av programarbete. Då 
organisation och arbetssätt skiljer sig åt mellan de landsting som arbetar med 
programarbete, är det intressant att belysa likheter och skillnader mellan 
landstingen. Det är också av intresse att försöka generalisera och konkretisera 
vad som avses med programarbete i de olika landstingen. 
 
Faktainsamlingen har dels skett genom intervjuer med centralt placerade 
tjänstemän i landstingen (se Bilaga 2), dels genom studier av relevant 
bakgrundslitteratur och av landstingen publicerade rapporter. Även PM etc. har 
tagits del av, samt information på landstingens egna Internetsidor (se Bilaga 1). 
Intervjuerna har genomförts under våren 2002 vid besök hos respektive 
landsting. Intervjuerna hade karaktären av öppna, halvstrukturerade intervjuer 
som bandades. Den information som erhölls har sedan sammanställts. Viss 
komplettering av uppgifter har i efterhand gjorts per telefon och via e-post. 
Under hösten 2002 och våren 2003 sammanställdes och analyserades materialet, 
och under hösten 2003 färdigställdes denna rapport. Det bör dock påpekas att 
många landsting/regioner sedan år 2002 har arbetat vidare med programarbete, 
och andra landsting i landet har startat upp liknande arbete, men att denna 
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rapport avser situationen som den såg ut i de studerade landstingen/regionerna år 
2002. 
 
I Figur 1 visas en tidsaxel över när respektive landsting/region startade att arbeta 
med programarbete.  
 
 
 
 
 
 
 

 
År       1994         1996   1997   2000 2001 
 

 
Figur 1. Tidpunkt för starten av programarbete i respektive landsting. 
 
 
I följande kapitel presenteras de programarbeten som bedrivs i de 
landsting/regioner som ingår i studien. Landstingen/regionerna redovisas i 
kronologisk ordning med hänsyn till när programarbetet startade (se Figur 1). 
Faktasammanställningen bygger på de intervjuer som gjordes med centralt 
placerade tjänstemän vid respektive landsting (se Bilaga 2) samt material från 
respektive landsting (se Bilaga 1). Eventuella värderingar är tjänstemännens 
egna reflektioner som de framkommit under intervjuerna. I slutet av rapporten 
görs sedan en sammanställning och analys av de resultat som framkommit.  
 

• Landstinget i Östergötland  

• Västerbottens läns landsting 

• Västra Götalandsregionen –Borås 
• Stockholms läns landsting - NÖSO 

• Stockholms läns landsting - Centralt 

• Örebro läns landsting 
• Region Skåne 
• Landstinget Västmanland 
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2. LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 

 
2.1 Bakgrund 
 
Östergötland har drygt 412 000 invånare i 13 kommuner och är till antal 
invånare Sveriges fjärde största landsting. De största kommunerna är Linköping 
och Norrköping med drygt 135 000 respektive 123 000 invånare. 
 
Inom landstinget finns tre akutsjukhus: Universitetssjukhuset i Linköping, 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Därutöver finns 
Närsjukvården i Finspång samt 43 vårdcentraler och 49 tandvårdskliniker. Drygt 
12 000 personer arbetar inom hälso- och sjukvården. Landstingets organisation 
består av självständiga produktionsenheter som är direkt underställda den 
politiska ledningen, det vill säga landstingsstyrelsen. Högste tjänsteman i 
landstinget är landstingsdirektören som är överordnad cheferna för respektive 
produktionsenhet. Varje enhet har ansvar för sin verksamhet, ekonomi och 
personal. Politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden sluter avtal med 
produktionsenheterna om vad som ska göras och till vilken kostnad. 
 
Landstinget i Östergötland införde under 1992 en beställar- och 
utförarorganisation där Hälso- och sjukvårdsnämnden är en beställarnämnd med 
uppdrag att företräda östgötarnas behov av vård samt önskemål och synpunkter 
när det gäller utförande av hälso- och sjukvård och tandvård. Syftet med denna 
organisation var att skapa en tydligare rollfördelning, uppnå ökad flexibilitet 
samt att genomföra tydligare politiska prioriteringar i avtal och 
överenskommelser. För att stödja och utveckla beställar-utförarorganisationen 
beslutade Landstingsstyrelsen och dåvarande Sjukhusvårdsnämnden 1994 att 
starta medicinskt programarbete.  
 
 
2.2 Start, syfte och fortsättning 
 
Politikerna i Östergötland ansåg i början av 1990-talet att de behövde tydliggöra 
sin roll som företrädare för medborgarna och att det ur ett befolkningsperspektiv 
behövde utarbeta och ta en aktivare del i prioriteringsfrågor. Som ett led i detta 
uppdrag tog landstingsstyrelsen ett beslut om att starta medicinskt 
programarbete. Det konkreta utvecklingsarbetet startade våren 1995 och 
betraktas i Östergötland som en kontinuerlig process som har pågått sedan dess. 
Programarbetet utvecklas ständigt och är idag en del av styrprocessen och 
avtalsskrivningen i landstinget. 
 
Uppdraget innefattar i ett första steg framtagandet av medicinska 
kunskapsunderlag eller programdokument. De första programdokumenten blev 
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klara under slutet av 1990-talet. Det medicinska programarbetet består inte bara 
av de skrivna faktadokumenten, det är främst en benämning på en 
kunskapsbildningsprocess. Programmen utgör basen i Östergötlands modell för 
prioritering och resursfördelning inom sjukdomsgrupper och mellan 
sjukdomsgrupper. 
 
Det övergripande syftet med det medicinska programarbetet i Östergötland är 
att: 
 
• Betrakta hälso- och sjukvården ur ett medborgarperspektiv, där befolkningens 

sjukvårdsbehov blir styrande och vägledande för tilldelning av resurser 
respektive prioritering. 

• Stärka medborgarnas/patienternas roll och medverkan i vården samt att bli en 
plattform för ökat politikerengagemang. 

• Utveckla dialogen om hushållning och prioritering mellan politiker och 
medicinskt verksamhetsansvariga. 

• Skapa optimala helhetslösningar i ett vårdkedjeperspektiv: primärvård, 
länssjukhus och högspecialiserade vård inklusive samverkan med kommuner 
och försäkringskassa. 

• Utifrån behovsperspektivet öka samverkan över organisatoriska gränser och 
utforma gemensamma riktlinjer för resultatvärdering inom olika 
sjukdomsgrupper. 

 
 
2.3 Bakgrundsmaterial och komponenter 
 
Förutom influenser från Per-Axel Svalanders rapport4 och diskussioner med 
författaren, kom influenser och idéer även från en typ av programarbete i Wales; 
Welsh Health Planning Forum 1995 samt rapporterna ”Better Health, Better 
Wales” och ”Protocol for investment in health gain”5, som bland annat tar upp 
frågan om hur hälsan kan förbättras i befolkningen.  
 
Det medicinska programarbetet i Östergötland omfattar den samlade kunskaps- 
och metodutveckling som genomförts för att skapa förutsättningar för en mer 
kunskapsbaserad styrning av hälso- och sjukvården. För att kunskapen ska 
kunna omsättas till praktisk handling krävs dessutom principer för prioritering, 
en gemensam begreppsapparat och rutin för hur det hela ska gå till. I detta arbete 
ingår att ta fram kunskap om: 

                                        
4 Svalander, P-A. 1994. Beställarvision – slutrapport från ett pilotprojekt. Lu-505, NOL-7617. Lund. SIAR-
Bossard. 
5 Morton Warners arbete i Storbritannien: Welsh Office NHS Directorate. 1991. Protocol for Investment in 
health gain. Cardiovascular diseases, samt Secretary of state for Wales. 1998. Better Health Better Wales. 
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• Hälsoläget i Östergötland samt utbredningen av sjuklighet avseende olika 

sjukdomsgrupper. 
• Patienters och anhörigas behov under sjukdomsförloppet. 
• Vad som är god vård avseende olika sjukdomsgrupper. 
• Sjukdomsrelaterade kostnader och kostnadseffektivitet. 
• Utarbetande av en modell för resultatuppföljning ur ett helhetsperspektiv. 
• Metodutveckling för prioritering. 
 
 
2.4 Val av områden 
 
I Östergötland analyseras stora sjukdomsgrupper ur olika perspektiv med 
patienter och deras anhöriga i centrum. Man har utgått från sjukdomsgrupper 
som i dagsläget är femton till antalet. De femton sjukdomsgrupperna täcker 
ungefär 80 procent av all konsumtion av hälso- och sjukvård inom landstinget. 
Likaså används ungefär 80 procent av landstingets sjukvårdsbudget till insatser 
avseende dessa utvalda sjukdomsgrupper. 
 
Arbetet inleddes med grupperna stroke och psykisk ohälsa. Bland annat 
genomfördes en konsensuskonferens om stroke. Därefter påbörjades arbetet med 
hjärtsjukdomar, cancersjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, 
andningsorganens sjukdomar samt demenssjukdomar. Idag pågår aktiviteter 
inom följande sjukdomsgrupper: 
 
• Andningsorganens sjukdomar 
• Cancersjukdomar 
• Demenssjukdomar 
• Endokrina sjukdomar 
• Hjärtsjukdomar 
• Hörselnedsättning och dövhet 
• Kvinnosjukdomar 
• Kärlsjukdomar 
• Mag- tarmsjukdomar 
• Neurologiska sjukdomar och skador 
• Psykisk ohälsa 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Stroke 
• Urologiska sjukdomar 
• Ögonsjukdomar. 
 
Under 2003 startade även planering av ett program för odontologi (tandvård). 
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2.5 Organisation och arbetssätt 
 
Politiker, företrädare för primärvård, sjukhusvård samt kommunal vård och 
omsorg deltar i arbetet. Programarbetet bedrevs initialt i en särskild 
projektorganisation under ledning av en politisk styrgrupp. Den politiska 
styrgruppen bestod av fem landstingsråd med sjukvårdslandstingsrådet som 
ordförande. Ordföranden ledde, ansvarade för och samordnade utvecklingen av 
projektet. Detta uppdrag innebar bland annat att fatta beslut om vilka program 
som skulle startas, ta ansvar för utvecklingen av de olika programmen samt att 
besluta om tidsramar. Numera bedrivs arbetet under ledning av en särskilt 
utsedd politisk beredning. 
 
Under den politiska beredningen finns en programledning med hälso- och 
sjukvårdsdirektören som ytterst ansvarig samt en processledare som svarar för 
att arbetet fortskrider i önskad riktning. I programledningen finns också 
medicinska rådgivare, ordföranden i de medicinska programgrupperna, en 
ansvarig för samordning och utveckling av patient- och anhörigperspektivet i 
arbetet samt representanter från beställarstaben med bland annat kompetens 
inom statistik, ekonomi, och avtalsfrågor. 
 
De olika arbetsgrupperna utgår från en gemensam struktur för hur 
diagnosgrupperna ska belysas och analyseras. Analys ska ske utifrån två 
perspektiv; a) ett medicinskt och b) ett patient- och anhörigperspektiv. 
Kopplat till varje medicinskt program finns en förtroendemannagrupp som 
består av fyra till fem politiker från olika partier. Politikernas roll i det 
medicinska programarbetet är att bygga upp kunskap och erfarenheter kring de 
olika diagnosgrupperna utifrån ett patient- och anhörigperspektiv. I gruppen 
finns även en samordnare som fungerar som handledare och stödperson till 
politikerna när det gäller exempelvis intervju- och samtalsteknik. Varje 
förtroendemannagrupp träffar under ledning av samordnaren, i regel en 
vårdrepresentant med medellång utbildning, patienter, närstående och 
patientföreningar för aktuell sjukdomsgrupp. Syftet är att kartlägga hur patienter 
upplever den aktuella sjukdomen samt hur sjukvården har fungerat när de har 
varit i kontakt med denna.  
 
Den medicinska faktarapport som tas fram utarbetas av en grupp med flera 
yrkesgrupper och kompetensområden representerade. I regel är det en läkare 
som är programordförande. I flera av de medicinska programgrupperna har 
dessutom olika aktörer som landstinget samarbetar med varit delaktiga, 
exempelvis personal från kommunerna i länet och från försäkringskassan. På så 
sätt har ansvariga för hela vårdprocessen engagerats i arbetet.  
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Eftersom det medicinska programarbetet sedan 2002 är inne i en 
implementeringsfas har arbetsformerna anpassats till detta. Arbetet bedrivs 
numera på följande sätt: 
 
Rådsberedningen, som består av landstingsstyrelsens och hälso- och 
sjukvårdsnämndens presidier samt gruppledarna, är styrgrupp för utvecklingen 
av landstingets styrprocess och därmed av implementeringen av det medicinska 
programarbetet.  
 
Den medicinska programberedningen  under hälso- och sjukvårdsnämnden är en 
politisk styrgrupp för programarbetet både vad gäller förtroendemanna-
gruppernas arbete och framtagandet av medicinska fakta. Medicinska 
programberedningen och dess ledamöter ska främst bereda frågor kring 
utarbetande, uppföljning och uppdatering av medicinska program baserade på 
sjukdomsgrupper. Beredningen ska också svara för utveckling och 
implementering av metoder för behovsanalys, prioriteringar och 
resultatuppföljning. 
 
En styrgrupp för implementering av det medicinska programarbetet bildades 
under våren 2002 med följande inriktning på sitt uppdrag:  
 
• Analys och beskrivning av styrprocessen som helhet med krav på att den ska 

vara logisk och konsistent samt att den principiella ansvarsfördelningen 
mellan landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt tjänstemän och vårdgivare ska vara tydlig. 

• Tydliggörande av de olika delprocessernas innebörd och innehåll samt vem 
som ansvarar för vad. 

• Utvecklandet av ett arbetssätt som kännetecknas av stor öppenhet och 
delaktighet, såväl inom den politiska organisationen som i dialogen med 
medborgare och vårdgivare. 

• Identifiering och utveckling av de stödprocesser som är viktiga för att 
styrprocessen ska fungera smidigt. Detta innefattar även en implementering 
av kunskap från bland annat medicinskt programarbete. 

• Ledning av arbetet med utveckling av sjukdomsgruppsbaserade 
uppdragsbeskrivningar. 

 
Det medicinska programarbetet var till en början kraftigt ifrågasatt i den egna 
organisationen, särskilt av högre tjänstemän i den centrala 
sjukvårdsadministrationen. Inledningsvis fanns liten kunskap i landstinget inom 
vissa strategiska kunskapsområden, särskilt när det gäller epidemiologi och 
vårdkvalité, vilket senare klart har förbättrats. Bland annat har fakta från 
nationella riktlinjer och databaser använts i arbetet. Egna studier har också 
initierats, till exempel vad gäller hälsoekonomi (hjärtsjukdomar, 
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cancersjukdomar, perifera kärlsjukdomar och psykisk ohälsa) och undersökning 
av patientflödet till primärvården. 
 
Nämnas bör även att det även finns en typ av regionala programarbeten som 
organiseras av Samverkansnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa syftar 
dock mer till att skilja ut vad som är högspecialiserad vård och vad som är 
länssjukvård. 
 
För att undersöka om resultaten motsvarar målen med verksamheten har en 
intern utvärdering av landstingets medicinska programarbeten genomförts. 
Ledningsgruppen för det medicinska programarbetet utarbetade under hösten 
1999 en handlingsplan för fortsatt utveckling i vilken utvärderingen ingick. 
Avsikten var att avgränsa utvärderingen till att undersöka kvalitén på det färdiga 
medicinska programdokumentet och programarbetets effekter. Syftet med den 
metod för utvärderingen som togs fram var att den skulle gå att använda på 
samtliga programområden. Den startade med en pilotutvärdering av programmet 
psykiskt ohälsa. Två huvudfrågeställningar ställdes av utvärderingsgruppen: a) 
uppfyller programmet de kravspecifikationer som finns angivna i styrande 
dokument för programarbetet?  och b) har programmet kunnat användas som 
grund för avtalsprocessen? Under våren 2002 påbörjades utvärderingen av 
området psykisk ohälsa enligt metodförslaget och den blev klar under hösten 
samma år. 6 Resultatet av utvärderingen var bland annat att: 
 
• Programarbetet har stimulerat till en ökad kunskap och förståelse för 

sjukdomsområdet bland förtroendemännen. 
• En tydligare koppling till det medicinska programmet i avtal- och 

prioriteringsarbetet är önskvärt. 
• Det medicinska programmets roll i landstingets styrprocess måste bli 

tydligare för att motivera till fortsatt arbete i programgrupperna.  
 
Någon extern utvärdering av det medicinska programarbetet har inte gjorts trots 
att en sådan ambition har funnits. 
 
 
2.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Det medicinska programarbetet i Östergötland har i första hand utformats för att 
ge politiker och tjänstemän information om vanliga sjukdomars art, deras 
betydelse för patienten, möjligheter till medicinska åtgärder och 
kostnadseffektiviteten för respektive åtgärd. På senare tid har denna information 

                                        
6 Utvärdering av medicinska programmet Psykisk ohälsa, Rapport från en arbetsgrupp, 
Landstinget i Östergötland, november 2002. 
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börjat användas som ett underlag för styrprocessen i landstinget och som stöd i 
själva avtalsskrivningen.  
 
Det första försöket med att ha med ett medicinskt program i utformning av 
avtalsskrivningarna gällde området psykisk ohälsa. Från och med 2004 kommer 
hälso- och sjukvårdsnämnden att tydliggöra uppdraget till hälso- och sjukvården 
genom så kallade uppdragsbeskrivningar. Dessa är i huvudsak 
sjukdomsgruppsbaserade och tar helt sin utgångspunkt i de medicinska 
programmen. I uppdragsbeskrivningen anges en långsiktig och (som man 
hoppas) realistisk ambition för vad hälso- och sjukvården ska åstadkomma för 
östgötarna inom ramen för tillgängliga resurser. Dessutom är avsikten att man på 
ett öppet sätt ska redovisa vilka prioriteringar som måste göras för att målen ska 
nås. Uppdragsbeskrivningen ska även ligga till grund för avtalen. Alla program 
fungerar nu som kunskapsunderlag i avtalsprocessen. Det medicinska 
programarbetet hade 2002 resulterat i vertikala prioriteringslistor inom åtta 
områden och dessa listor förankrades sedan ute i hälso- och sjukvården. 
Följande bild illustrerar landstingets styrprocess med stödprocesserna 
inkluderade. 
 

Styrprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Landstinget i Östergötlands styrprocess med stödprocesserna inkluderade.  
Källa: Landstingets kansli, Landstinget i Östergötland. 
 

Faktaanalys Budget Uppdrag Avtal 
Upp- 
följning 

 
Prioritering 

Stödprocesser: 
• Omvärldsanalys 
• Hälsofrämjande strategier 
• Epidemiologisk bevakning/behovsanalys 
• Medicinska faktaunderlag 
• Metoder för prioritering 
• Metoder för resultatuppföljning 
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2.7 Uppmärksamhet 
 
Det medicinska programarbetet har nämnts från och till i massmedia men är 
trots det relativt okänt bland allmänheten. I dagsläget är det ett etablerat och 
därmed välkänt arbetssätt i landstinget och det finns inga planer på att få 
arbetssättet ännu mer känt då det i första hand betraktas som en intern 
kunskapsbildningsprocess. Information om det medicinska programarbetet finns 
att tillgå både externt och internt på Landstinget i Östergötlands hemsida. 
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3. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 
 
3.1 Bakgrund 
 
I Västerbottens läns landsting bor cirka tre procent av Sveriges befolkning, 
vilket motsvarar 255 000 invånare fördelat på 15 kommuner. De flesta, ungefär 
80 procent, bor vid kusten och övriga bor i ”den stora glesbygden”. Mellan 
Umeå vid kusten och Tärnaby i inlandet är avståndet 40 mil. Västerbotten är det 
näst största länet i Sverige med en yta som motsvarar en åttondel av Sveriges 
totala landareal. Befolkningsmässigt bor det drygt 105 000 i Umeå, ungefär 
70 000 i Skellefteå och drygt 12 000 i Lycksele. Inom länet finns Sveriges 
minsta kommun, Bjurholm, med drygt 2 600 invånare. 
 
Hälso- och sjukvården i Västerbotten har cirka 8 000 anställda. Verksamheten är 
till och med år 2003 uppdelad på tre förvaltningar: Umeå, Skellefteå och 
Lycksele. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det största sjukhuset i norra 
Sverige med ungefär 800 vårdplatser. Sjukhusen i Skellefteå och Lycksele är 
länssjukhus med 250 respektive 140 vårdplatser. Inom varje 
sjukvårdsförvaltning finns också vårdcentraler med familjeläkare och totalt finns 
det 36 vårdcentraler i länet varav minst en i varje kommun.  
 
Fram till och med år 2002 fanns det tre hälso- och sjukvårdsnämnder: en för 
inlandskommunerna (Södra Lappland), en för norra länsdelen (Skellefteå) samt 
en för södra länsdelen (Umeå). Nämndernas uppgift var att ha beställaransvaret 
av hälso- och sjukvård genom att utifrån befolkningens behov teckna 
överenskommelser med landstingsstyrelsen om hälso- och sjukvård samt 
tandvård. Nämnderna svarade tidigare även för utvärdering av verksamheter 
inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Under 2003 har uppdraget för de 
tidigare hälso- och sjukvårdsnämnderna förändrats när de blivit ombildade till 
Folkhälsonämnder. Folkhälsonämndernas huvuduppgift är att kartlägga och 
informera landstingsfullmäktige om hälsoläge och vårdbehov inom respektive 
område (södra Lappland, norra och södra länsdelen). 
 
Från och med år 2004 kommer länets samtliga hälso- och sjukvårdsproducenter 
att vara organiserade under en gemensam ledning. Syftet med att samla 
ledningen är att få ett helhetsperspektiv på styrning, ledning och planering för 
samtliga sjukhus och vårdcentraler.  
 
Under landstingsdirektören finns för närvarande tre kanslienheter: en 
ledningsenhet, en länsutvecklingsenhet samt en hälsoenhet. Hälsoenheten ska 
hjälpa politikerna att beställa och följa upp hälso- och sjukvård samt utvärdera 
att verksamheten får de effekter som politikerna avsett. Inom hälsoenheten finns 
en samhällsmedicinsk enhet, vilken ska tillhandahålla information och 
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beslutsunderlag genom att följa hälsoläget i landstinget. Den förändringsprocess 
som pågår inom landstingets organisation kommer även att leda till förändringar 
i den centrala ledningen.  
 
 
3.2 Start, syfte och fortsättning 
 
I början av 1990-talet beslutade politikerna i Västerbotten läns landsting att 
landstinget skulle införa ett beställar-utförarsystem. Det fanns vid den aktuella 
tidpunkten ett behov av att skapa någon form av kunskapsstöd för denna 
styrform. Med hjälp av programarbete skulle ett beslutsunderlag tas fram inför 
hälso- och sjukvårdsnämndernas överenskommelser kring vården med 
landstingsstyrelsen. Ett delsyfte med programarbetet var inledningsvis att ta 
fram ett kunskapsunderlag som visade behov, brister och förslag till 
förändringar i vården samt att välja ut några sjukdomsområden för en fördjupad 
analys. Frågor som skulle belysas inom respektive område var bland annat: 
 
• Vad finns det för vårdbehov? 
• Finns det misstankar om underförsörjda vårdbehov? 
• Vilka vårdbehov behöver åtgärdas? 
 
De första delprogrammen startade under 1990-talets sista hälft (1996 och 1997) 
och arbetsgrupperna blev klara med sina kunskapsöversikter under 1998. I ett 
policydokument från mars 1999 fastställde Landstingsstyrelsen att landstingets 
styrsystem för hälso- och sjukvården skulle utvecklas ytterligare. Syftet med 
detta var bland annat att öka genomslaget för den politiska styrningen mot en 
resursfördelning i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och landstingets mål 
att förbättra folkhälsan. Arbetsmetoden för att åstadkomma en förbättring av 
landstingets styrsystem ändrade namn från programarbete till systematisk 
granskning av valda sjukdomsområden. I praktiken var arbetssättet i stort sett 
detsamma. 
 
En särskild betoning lades i uppdragsbeskrivningen vid att ”Vården skall ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet”. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården.” (2 § Hälso- och sjukvårdslagen). Likaså har regeringens 
proposition 1996/97:60 beaktats samt den rangordning för vilka tillstånd och 
verksamheter som skall ges företräde när hälso- och sjukvårdens resurser ska 
fördelas. 
 
Syftet med systematisk granskning var bland annat att genom ett processinriktat 
arbetssätt: 
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• skapa bättre förutsättningar för kunskapsbaserade politiska prioriteringsbeslut 
och för att dessa implementeras 

• bidra till en ökad samverkan mellan vårdnivåer och vårdgivare 
• bidra till enhetliga grunder för prioriteringar på verksamhetsnivå 
• ge förutsättningar för att öka patienternas inflytande. 
 
 
3.3 Bakgrundsmaterial och komponenter 
 
Landstinget i Västerbotten inspirerades från början av Östergötlands medicinska 
programarbete. De tre första arbetsgrupperna som tillsattes saknade ett 
dokument som beskrev ”så här tänker vi gå till väga” och ”detta menar vi med 
programarbete i Västerbotten”, ett uppdragsdokument eller en tydlig plan för sitt 
arbete. Det som fanns när projekten startade var ett antal kriterier för urval av 
sjukdomsgrupper. Enligt kriterierna i policydokumentet från 1999, ska urvalet 
styras av sjukdomens/ohälsotillståndets allvarlighetsgrad, omfattning och 
fördelning i befolkningen, dess konsekvenser, möjlighet till åtgärd och 
resursåtgång. När behovet av ett mer strukturerat arbetssätt blev tydligt 
utarbetades policydokumentet ”Systematisk granskning av 
sjukdoms/behovsgrupper i Västerbotten” samt ett kontrakt avseende 
projektledarskap för systematisk granskning.  
 
 
3.4 Val av områden 
 
I den första omgången valdes att områdena depressionssjukdomar, diabetes 
mellitus samt kranskärlssjukdom skulle belysas. Dessa problemområden valdes 
bland annat för att det fanns misstanke om underförsörjda vårdbehov samt att de 
representerar stora patientgrupper. När arbetsgrupperna var klara under våren 
1998 avslutades fas ett med ett stort seminarium med hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och de tre projektledarna närvarande. Erfarenheterna 
summerades och visade att det fanns en vilja att fortsätta men också på att en 
bättre struktur för arbetet fortsättningsvis behövdes. Ett PM och policydokument 
skrevs och arbetsmetoden bytte namn till systematisk granskning av vissa 
sjukdomsgrupper. Anledningen till namnbytet var att det var lätt att förväxla 
utveckling av medicinska vårdprogram med programarbete. Arbetsgrupperna 
rapporterade sitt första uppdrag i tre rapporter.7 
 
Under den andra omgången, vilken var mer strukturerad än det första, bildades 
en arbetsgrupp för varje av följande områden: demens, psykisk ohälsa bland 

                                        
7 Programarbete diabetes mellitus, Programarbete depressionssjukdomar, Programarbete 
kranskärlssjukdom, (1999), Västerbottens läns landsting. 
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barn och ungdomar samt fibromyalgi. Överenskommelsen om vilka områden 
som skulle starta i omgång två föregicks av diskussioner med politiker och 
verksamhetsföreträdare. Bland annat var valet av fibromyalgi starkt ifrågasatt av 
den medicinska professionen, medan politikerna ville ha med denna 
sjukdomsgrupp. Omgång två avslutades med två seminarier under våren 2000, 
när arbetsgrupperna färdigställt sina rapporter. Politikerna önskade fortsätta med 
att analysera ytterligare problemområden på samma sätt, medan tjänstemännen 
på Hälsoenheten inte ansåg att de kunde prioritera detta arbete i förhållande till 
andra arbetsuppgifter. 
 
Hälso- och sjukdomsnämnderna gav dock landstingskontoret och Hälsoenheten i 
uppdrag att under den tredje, och förmodligen sista, omgången av systematisk 
granskning belysa områdena stressrelaterad ohälsa i Västerbotten och 
behandling av övervikt och fetma i Västerbotten. Ämnena analyserades bland 
annat utifrån grad av sjukdomsbörda, fördelning (i befolkningen), utveckling 
(om tillståndet ökar eller minskar) samt om ohälsan går att förebygga. 
Rapporterna från den tredje omgången blev klara under hösten 2001.  
 
 
3.5 Organisation och arbetssätt 
 
Arbetssättet med programarbete/systematisk granskning har varit processinriktat 
och relativt likartat under de tre omgångarna. Arbetsprocessen har letts av en 
projektledare från Hälsoenheten. I projektledaruppdraget har det ingått att utse 
deltagare i arbets-/expertgruppen samt att upprätta en projektplan för arbetet. 
Dessutom ansvarade projektledaren för planering och genomförande av den 
systematiska granskningen enligt policydokumenten, men även för att 
representera projektet inom landstinget och gentemot andra organisationer. 
 
Vid de senaste två omgångarna med systematisk granskning fanns det tre olika 
arbetsgrupper per sjukdomsområde: en politisk referensgrupp, en expertgrupp 
med läkare, sköterskor och annan vårdpersonal samt en grupp sammansatt med 
representanter från intresseorganisationer och patientorganisationer. För de tre 
första programarbetena fanns det även en styrgrupp i vilken kommunerna var 
representerade genom en politikerrepresentant från Kommunförbundet. När det 
gäller systematisk granskning har kommuner och kommundelar varit delaktiga i 
arbetet genom att delta i studier. De stora geografiska avstånden inom 
Västerbottens läns landsting var en orsak till svårigheten att få med 
representanter från hela länet i de olika grupperna. 
 
Vid en eventuell ny omgång av den systematiska granskningen skulle 
landstingsledningen antagligen välja att analysera patientgrupper med särskilt 
stora behov (t.ex. äldre multisjuka) i stället för att analysera väldefinierade 
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diagnosgrupper. Om arbetet får en fortsättning kommer det att tas mer hänsyn 
till exempelvis statliga direktiv och nationella riktlinjer. De första nationella 
riktlinjerna hade ännu inte publicerats när den systematiska granskningen 
startade i Västerbotten. Någon systematisk metoddiskussion fördes inte under 
arbetets gång, istället var arbetssättet något som successivt växte fram och 
varierade inom de olika arbetsgrupperna. Detta skulle man ändra på vid en 
fortsättning. 
 
Det har inte gjorts någon utvärdering av arbetssättet systematisk granskning och 
en utvärdering av detta har inte prioriterats då Västerbottens läns landsting 
befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Det är osäkert om det blir 
någon fortsättning på arbetet och därmed finns det för tillfället inte några planer 
på en utvärdering. En utvärdering av systematisk granskning är något som bör 
göras processinriktat, vilket kan vara svårt att göra i efterhand. 
 
 
3.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
De dokument som producerades inom programarbetet respektive systematisk 
granskning har legat till grund för överenskommelser mellan beställare och 
utförare. Programarbetet har varit en kontinuerlig process som bedrivits på lite 
olika sätt i tre faser, där varje arbetsgrupp arbetat i cirka ett och ett halvt år.  
 
Syftet med systematisk granskning var bland annat att skapa bättre 
förutsättningar för kunskapsbaserade politiska prioriteringsbeslut, att bidra till 
en ökad samverkan mellan vårdnivåer och vårdgivare samt att ge förutsättningar 
för att öka patienternas inflytande. Granskningen av vården, för t.ex. personer 
med demens, har innehållit flera moment och bland annat bestått av en 
genomgång av aktuellt kunskapsläge om demenssjukdomar, där nuläge och 
prognos för framtiden av sjukdomsförekomsten analyserats. Rapporten beskriver 
även tillvägagångssättet vid granskningen av den befintliga vården avseende 
vårdideologi, utredning och medicinsk behandling, bemanning, kompetens, 
fysisk miljö, anhörigmedverkan och frivilliginsatser.8 En generell slutsats är att 
det bedrivs en god och högkvalitativ demensvård men att det finns ett flertal 
områden som kan förbättras. Förslag till förbättringar är bland annat att utveckla 
en länsgemensam vårdfilosofi, där dess framtagande ska vara processinriktat och 
med deltagande politiker och vårdpersonal.  
 

                                        
8 Systematisk granskning av sjukdomsgrupper/behovsgrupper i Västerbotten, demens, (2000), 
Västerbottens läns landsting. 
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Även när det gäller systematisk granskning av vården av patienter med 
fibromyalgi, innehöll uppdraget olika moment som att definiera diagnosen, 
beskriva sjukdomen och dess konsekvenser, kartlägga förekomst och lämna 
förslag till åtgärder, förändringar och förbättringar.9 Bland annat föreslogs en 
förbättring av kunskapen om och förändring av attityden till sjukdomen i vården, 
att tiden för att sätta diagnos ska bli avsevärt förkortad, att patienterna i 
huvudsak ska behandlas på en vårdnivå (i huvudsak inom primärvården), samt 
att ett väl utvecklat vårdprogram ska tillämpas.  
 
Den systematiska granskningen av ohälsoområden låg till grund för 
överenskommelser om hälso- och sjukvård samt tandvård för perioden 2001-
2003. Programmen om demenssjukdomar, psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar samt fibromyalgi och dess förslag till åtgärder, låg till grund för 
överenskommelser mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
för Södra Lappland i september 2000 och hälso- och sjukvårdsnämnden för 
Skellefteå sjukvårdsdistrikt i januari 2002. 
 
 
3.7 Uppmärksamhet  
 
Lokala tidningar har meddelats när rapporter blivit klara och det har skrivits om 
arbetet i lokalpressen. Resultatet av arbetet har vinklats positivt men i övrigt har 
arbetet haft litet genomslag i media.  
 

                                        
9 Systematisk granskning av sjukdomsgrupper/behovsgrupper i Västerbotten, fibromyalgi, 
(2000), Västerbottens läns landsting. 
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4. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN – Hälso- och 
sjukvårdskansliet i Borås 
 
4.1 Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionen bildades 1 januari 1999 och består av tidigare 
Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg och 
landstingsverksamheten i Göteborg. Västra Götalands län bildades ett år 
tidigare, den 1 januari 1998, och består av tidigare Göteborgs- och Bohuslän, 
Älvsborgs län och Skaraborgs län. Två kommuner, Habo och Mullsjö kommun, 
valde att stå utanför den nya läns- och regionbildningen. 
 
Västra Götalandsregionen och Västra Götalands län omfattar 49 kommuner och 
har 1 500 000 invånare. Flest invånare har Göteborgs kommun med drygt  
417 000 personer och minst invånare har Dals-Eds kommun med drygt 5 000 
invånare. 
 
En organisation med ungefär 43 000 anställda har bland annat som uppgift att 
svara för sjukvården i Västra Götalands län. Regionens administrativa ledning 
finns representerad på sex orter med var sitt Regionens Hus. Dessa orter är 
Borås, Göteborg, Mariestad, Skövde, Vänersborg och Uddevalla. Vänersborg är 
regionens huvudort där regionfullmäktige sammanträder och där ledningen för 
både den politiska organisationen såväl som tjänstemannaorganisationen finns 
placerade.  
 
De flesta anställda finns inom någon av regionens fyra sjukhusgrupper, 160 
vårdcentraler eller 140 tandvårdsmottagningar. De fyra sjukhusgrupperna är: 
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU Sahlgrenska, SU Östra och SU Mölndal), 
Södra Älvsborgs sjukhus (Borås lasarett och Skene lasarett), NU-sjukvården 
(Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, Uddevalla sjukhus, Dalslands 
sjukhus i Bäckefors, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus), Skaraborgs 
sjukhus (Kärnsjukhuset i Skövde, sjukhusen i Mariestad, Falköping och 
Lidköping). Frölunda specialistsjukhus i Göteborg, Kungälvs sjukhus och 
Alingsås lasarett står utanför de stora sjukhusgrupperna. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska tillföra ett regionövergripande 
perspektivet i beställningsarbetet och för att tillse att invånarna erbjuds en 
likvärdig vård. Detta sker bland annat genom att besluta om gemensamma 
regelverk, strukturfrågor och regiongemensamma utvecklingsinsatser. HSS har 
även ansvaret för beställning av den högspecialiserade vården samt för forskning 
och utveckling. 
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I Västra Götaland finns det fyra lokala hälso- och sjukvårdskanslier. Dessa är 
placerade i Göteborg, Uddevalla, Borås och Mariestad. Kansliernas uppgift är 
att ge de tolv lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna tjänstemannastöd i form av 
nämndadministration, handlägga ärenden och ta fram beslutsunderlag. Hälso- 
och sjukvårdsnämndernas huvuduppgift är att bedöma befolkningens behov av 
hälso- och sjukvård och tandvård samt ansvara för att behovet av hälso- och 
sjukvård tillgodoses på bästa sätt för befolkningen i respektive område. I deras 
uppgifter ingår att teckna avtal med såväl privata som offentliga vårdgivare. 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har även ansvar för kvalitetsuppföljning och att 
följa hälsoutvecklingen i befolkningen.  
 
 
4.2 Start, syfte och fortsättning 
 
De två hälso- och sjukvårdsnämnderna som betjänas av kansliet i Borås började 
1997 med att ta fram behovsbeskrivning och resultatuppföljning för fem patient- 
och behovsgrupper. Arbetsmodellen utgick bland annat från att fånga behov och 
resultat från olika perspektiv som medicinska resultat, patientens funktions- och 
aktivitetsförmåga, patientupplevd kvalitet, livskvalitet och hälsotillstånd. Från 
och med 2001 utökades arbetet till att omfatta 14 patient- och behovsgrupper. 
Alla grupper beskrivs på samma sätt med behov och resultat.  
 
De fem behovsgrupper som först startade har beskrivit följande sjukdomar: 
stroke, diabetes, höftfraktur, demens och schizofreni. Samtidigt påbörjades 
arbetet med att systematiskt beskriva vårdkedjan och ansvarsfördelningen 
mellan olika vårdgivare för dessa sjukdomsgrupper. Genom den här typen av 
kartläggning av stora patient- och behovsgrupper upplever både vårdgivare och 
beställare att de lättare kan föra en dialog om vårdens innehåll, kvalitet och 
resurser samt fånga brister i vårdkedjan och hur olika vårdgivares insatser 
påverkar varandra och resultatet för patienten.  
 
Ett syfte med kartläggningen är att kunna spegla resultatet från olika aspekter 
och att kunna beskriva behovet av vård för prioriterade grupper, för att på detta 
sätt ge politikerna bättre underlag för beställning och styrning. Det vill säga 
skaffa mer kunskap om hur olika sjukdomar yttrar sig, antalet patienter, vilka 
vårdbehov de har, vilken typ av vård de får, var de får sin vård och vilka resultat 
som uppnås. Syftet är också att belysa hela vårdprocessen, vilka vårdgivare som 
är involverade och det samlade resultatet. 
 
Kartläggning av behovsgrupper har pågått kontinuerligt sedan 1997 med syftet 
att påverka innehållet i vården. Det är också en slags kunskapsstyrning som man 
menar inte skall underskattas eftersom det ger ökade möjligheter till jämförelser 
av kvalitet och kostnader mellan vårdgivare och över tiden. Målen för 
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verksamheten utarbetas för de olika områdena tre år i taget. Målen ska sedan 
följas upp kontinuerligt för att utröna hur arbetet fortskridit. Det finns möjlighet 
att i samband med årliga seminarier revidera en del mål som visat sig mindre 
lämpliga eller omöjliga att följa upp. 
 
 
4.3 Bakgrundmaterial och komponenter 
 
Funderingar har funnits kring i vilken utsträckning hälso- och sjukvård kan 
beskrivas på det här systematiska sättet. Slutsatsen var att detta inte kan göras på 
annat sätt än att försöka beskriva behov, resultat m.m. för enskilda 
patientgrupper. I arbetet har Per-Erik Liss modell om behov använts.10 Den 
teoretiska bakgrunden och influenser för uppläggningen har även hämtats från 
Beställarnätverket för landstingen i Sverige. 
 
Genom behovsgruppsarbetet kan även specifika ohälsofaktorer och förhållanden 
på kommunnivå som påverkar befolkningens hälsa belysas. För varje 
behovsgrupp ska möjliga hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att 
minska förekomsten av den aktuella sjukdomen redovisas.  
 
 
4.4 Val av områden 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har valt ut patient- och behovsgrupper efter 
kriterierna att de utgör sjukdomar/tillstånd som i vissa stadier tillhör 
prioriteringsgrupp 1 och 2 (enligt prioriteringsutredningen); har hög dödlighet; 
drabbar många och/eller innebär stora kostnader för samhället, eller p.g.a. att 
verksamheten har en strategisk roll för befolkningens hälsoutveckling (Mödra- 
och barnhälsovård). 
 
Arbetet med behovsbeskrivning och resultatuppföljning för de första fem 
patient- och behovsgrupperna startade - som tidigare nämnts - under 1997. 
Successivt har fler arbetsgrupper tillkommit och från och med år 2001 ingår 
följande 14 ämnen med tillhörande arbetsgrupper i patient- och 
behovsgruppsarbetet: 
 
• Diabetes (1997) 
• Demens (1997) 
• Stroke (1997) 
• Höftfraktur (1997) 
                                        
10 Behovsmodellen finns beskriven i en väl utarbetad version i: Liss, P-E. 1993. Health Care Need. Avebury: 
Aldeshot. Modellen beskrivs även i förenklad skrift i: SOU 2001:8. Prioriteringar i vården. Perspektiv för 
politiker, profession och medborgare. Slutbetänkande från Prioriteringsdelegationen.  
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• Schizofreni (1997) 
• Hjärtinfarkt (1998) 
• Stort trauma (1998) 
• Astma (1998) 
• Palliativ vård/vård i livets slutskede (1998) 
• Barn och ungdomar med stort tandvårdsbehov (1999) 
• Kolorektalcancer (1999) 
• Mödra- och barnhälsovård (1999) 
• Reumatoid artrit (2000) 
• Barn som direkt eller indirekt drabbats av våld i nära relation (2000) 
 
 
4.5 Organisation och arbetssätt 
 
Att utveckla ett nära samarbete med den medicinska professionen i frågor som 
berör patient- och behovsgruppsarbetet anses viktigt. Kartläggningen sker därför 
i nära samarbete med verksamhetsföreträdare, vilka har god kunskap kring 
behov av vård och tillgängliga medicinska åtgärder. 
 
Arbetet leds av fyra planeringsledare som ansvarar för olika områden där de för 
en dialog med berörda vårdgivare. Planeringsledarna arrangerar och står för 
framtagning av underlaget till de seminarier som hålls cirka en gång per år inom 
respektive program.  
 
Det finns även samverkansgrupper där cheferna för sjukhus, primärvård och 
kommunal vård finns representerade. Cheferna har mandat att utse personer som 
kan representera olika typer av vård för en viss patient- och behovsgrupp. 
Medlemmarna i arbetsgrupperna har fortlöpande kontakter under året och 
samlas till seminarier kring sitt ämne minst en gång per år. I varje kommun finns 
ett folkhälsoråd. Förutom representation från kommunen och regionen finns och 
även representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Kommunerna kommer sinsemellan överens om vem som vid olika tillfällen 
representerar den kommunala verksamheten vid seminarierna. 
 
Information och fakta kring en behovsgrupp samlas i ett dokument, som används 
för utformning av uppdrag, mål och uppföljning, både med privata och 
offentliga vårdgivare. När arbetsgrupperna avslutat sin del av uppdraget tas det 
även fram ett patientbokslut. Där redovisas hur patienterna själva upplever sin 
situation och sin syn på vården. Patientbokslutet innehåller också en del fakta 
samt förslag på förbättringsområden. 
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Behovsgruppsarbetet sker i flera steg:  
• Första steget är att förankra och få acceptans för arbetssättet hos vårdgivarna. 
• Andra steget är att involvera politiker; två representanter från varje nämnd är 

med vid varje seminarium för att lyssna, lära sig och ställa frågor utifrån sitt 
perspektiv. 

• Tredje steget är att tillsammans med politikerna ta fram en modell för hur 
samarbetet med brukarorganisationerna ska ske. Vissa brukarorganisationer 
kan gemensamt med regionen till exempel beskriva behov.  

 
Vårdföreträdarna uttrycker att behovsgruppsarbetet är intressant och att de 
uppskattar att de blir uppmärksammade genom att deras kunskaper efterfrågats 
vid planering av vården. Flera av dem har på eget initiativ tagit på sig att göra 
fördjupade studier. Det finns en vårddatabas för sjukhusvård och primärvård, 
dock är diagnossättningen ibland bristfällig. I de senare 
behovsgruppsdokumenten har vårdgivarna bidragit med data. Det finns dock en 
risk för att resultatet av behovsgruppsarbetet blir kostnadsdrivande när särskilt 
uppmärksammade grupper lyfts fram på detta sätt. Dokumenten kan då komma 
att användas enbart för att kräva mer resurser.  
 
Under två dagar våren 2002 träffades alla nämndpolitiker i regionen för att 
diskutera hur rollen som befolkningsföreträdare bör utvecklas, då detta tema 
fortfarande ansågs ligga högt på agendan bland politiker i Västra 
Götalandsregionen. Vidare håller ett utvecklingsarbete rörande patienternas 
upplevelse av kvalité i vården på att ta form, och en modell för samarbete med 
brukarorganisationerna kommer att tas fram. Det finns en vilja att sprida 
programarbetet inom hela regionen. Ett vårdprocessprojektet har startat med 
syfte att undersöka på vilket sätt ett gemensamt angreppssätt kan utformas för 
hela regionen. Det anses också viktigt att det finns samma typ av 
uppföljningsinstrument och samma jämförelsematerial i hela regionen. 
 
Läkarkåren efterfrågade i början av programarbetet en vetenskaplig metodik. 
Detta har delvis uppnåtts. I behovsgruppsarbetet har egna studier initierats med 
bland annat djupintervjuer när det gäller palliativ vård. För att öka 
vetenskapligheten i studierna har det ansetts viktigt att få till stånd ett samarbete 
med högskolan eller motsvarande samt med externa experter. Källor som har 
använts i faktainsamlingen är för övrigt offentlig statistik, befolkningsenkäter, 
data från SCB och Socialstyrelsen samt olika kvalitetsregister. En vårddatabas 
har upprättats (för både primärvård och sjukhusvård), där det går att ta fram 
konsumtionsdata efter diagnos. 
 
Någon utvärdering av patient- och behovsgruppsarbetet har ännu inte initierats. 
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4.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Att analysera patientgrupper med särskilt stora vårdbehov är en viktig del av 
beställararbetet och utgör en del i processen att följa upp kvaliteten på den vård 
som beställs och betalas för inom regionen. Rollen som beställare är att beskriva 
behoven, genom att fastställa ett nuläge, formulera mål och följa upp resultaten. 
Det finns även önskemål att framöver kunna beställa hela vårdprocessen för en 
patientgrupp.  
 
Den uppföljningsplan med uppdrag och mål som är framtagen för 2001-2003, 
för de patient- och behovsgrupper som nu studeras, innehåller uppgifter om 
förekomst, utveckling av vårdkedjan, prevention och behov. Uppdraget, mål och 
krav på uppföljning för de 14 behovsgrupperna finns inarbetade i avtalen med 
sjukhusen, primärvården och tandvården. 
 
 
4.7 Uppmärksamhet 
 
Två ”patientbokslut” är framtagna där varje behovsgrupp beskrivs. Boksluten är 
skrivna med politiker och allmänhet som målgrupper. I dokumenten beskriver 
patienter sina behov och hur de upplevt vården. De innehåller också en faktaruta 
för varje beskrivet sjukdomsområde, samt förslag på förbättringsområden, t.ex. 
som här i beskrivningen av området höftfraktur: 
 

- ”Information till patienten om vart denne kan vända sig efter sjukskrivningen från 
sjukhuset om han eller hon har frågor eller är orolig. 

- Geriatrisk bedömning till alla som behöver det efter en höftfraktur. 
- Hjälp till människor som har smärtor efter sin fraktur. 
- Hjälpmedelsutprovning och bostadsanpassningsåtgärder i god tid innan patienten 

lämnar sjukhuset.” 11 
 
Patientboksluten har distribuerats till politiker i regionen, kommunerna samt till 
samtliga vårdgivare och till deras väntrum. I överenskommelserna, respektive i 
avtalen, står att när det gäller att göra behovsgruppsarbetet känt ute i 
verksamheten, på kliniknivå, skall vårdgivarna ansvara för detta. 
Behovsgruppsarbetet  anses vara okänt hos allmänheten. Det finns ingen 
Internetsida, men viss information om patient- och behovsgruppsarbetet finns att 
tillgå på Västra Götalandsregionens hemsida.  

                                        
11 Förslag till förbättringsområden ur Landstinget i Älvsborg. Patienterna och vården. 
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5. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING – Nordöstra 
sjukvårdsområdet 
 
5.1 Bakgrund 
 
Stockholms läns landstings sex sjukvårdsområden bildades efter valet 1998; 
samtidigt skapades en ny organisation för beställning av hälso- och sjukvård. 
Det nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) innefattade kommunerna Danderyd, 
Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I dessa 
kommuner bor det drygt 250 000 personer där Täby är den största kommunen 
med drygt 60 000 invånare medan Vaxholm är minst med drygt 9 000 invånare. 
Denna indelning i sjukvårdsområden ändrades efter valet 2002 då Stockholm 
läns landstings politiska organisation, och beställarverksamhet omorganiserades. 
 
Från och med januari 2003 började den nya politiska organisationen sitt arbete 
och från april 2003 är Beställarkontor Vård den samlade 
tjänstemannaorganisationen för beställningar inom landstinget. Det nordöstra 
sjukvårdsområdet var det område inom Stockholms läns landsting där en egen 
variant av programarbete pågick innan omorganisationen 2002/2003.  
 
Beställarorganisationen i NÖSO hade tidigare cirka 60 anställda som ansvarade 
för planering, beställning och uppföljning av den landstingsfinansierade vården 
till invånarna. En särskild enhet för vårdförnyelse hade till uppgift att analysera 
vårdutbudet på längre sikt, dels genom kartläggning av befolkningens behov av 
hälso- och sjukvård, prioritering mellan olika behov och dels genom utvärdering 
av de medicinska metoder som kan användas för att åtgärda dessa behov. 
Enheten arbetade också med att upptäcka, analysera och åtgärda risksituationer 
för ohälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
Medicinskt programarbete inom NÖSO påbörjades under slutet av 1990-talet. I 
februari 2000 skrevs en överenskommelse mellan de olika sjukvårdsområdena 
och hälso- och sjukvårdsnämnden samt den samhällsmedicinska enheten i 
landstinget om att gemensamt arbeta med ett antal definierade uppdrag. Ett av 
dessa uppdrag var att arbeta fram rutiner för behovsanalys. Uppdraget med 
behovsanalys delades upp på flera olika ämnen och målgrupper samt på de olika 
sjukvårdsområdena. Det nordöstra sjukvårdsområdet fick ansvar för 
behovsanalys avseende kvinnors hälsa och övervikt. 
 
 
5.2 Start, syftet och fortsättning 
 
Arbetet med det första medicinska programmet - Osteoporos - startade 1997 och 
bildade modell för övriga program. Uppdraget innebar i korthet att ett 
faktaunderlag skulle tas fram till en konsensuskonferens där mål fastställdes 
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gemensamt mellan politiker, experter, vårdgivare, administratörer och 
patientföreträdare om vad som skulle uppnås när det gäller osteoporos. Ett 
vårdprogram utarbetades senare med utgångspunkt från detta mål. 
Vårdprogrammets medicinska del blev färdigt i december 2000. Efter detta har 
arbetet fortgått med implementeringen av riktlinjer i vården. En intern 
utvärdering av det första programmet har gjorts i syfte att lära sig av gjorda 
erfarenheter. 
 
Arbetsmodellen vidareutvecklades för att senare tillämpas på större 
patientgrupper. Efter studier av området osteoporos valdes äldre multisjuka samt 
psykisk ohälsa bland barn och ungdomar som ämnen. Inom respektive 
ämnesområde började man med en behovskartläggning där mål formulerades av 
styrelsen. När det gällde beskrivningen av äldre multisjuka koncentrerades 
behovskartläggningarna på exempelvis läkemedel, fall, nutrition och 
rehabilitering. När det gällde psykisk ohälsa bland barn och ungdomar var fokus 
på missbruk, psykosomatisk sjukdom, depression/självmord och 
neuropsykiatriska störningar. 
 
Medicinskt programarbete innebar kartläggningar och behovsanalyser av 
sjukdoms-/patient-/befolkningsgrupper. Syftet var att utifrån denna kunskap få 
underlag för bättre beställningar och eventuella prioriteringar samt att kunna 
beställa adekvat vård från producenterna. Programarbetet var från början tänkt 
att vara långsiktigt och inte beröras av politiska utspel under valår eller annan 
partipolitik. Omorganisationen av beställarverksamheten som genomfördes efter 
valet 2002 visade att så inte blev fallet. De medicinska program som pågick i 
NÖSO har nu avslutats. 
 
 
5.3 Bakgrundsmaterial och komponenter 
 
I det nordöstra sjukvårdsområdet startade 1992 framförallt en diskussion mellan 
sjukhus och primärvård om hur samarbete genom s.k. vårdkedjor skulle kunna 
förbättras. Ett antal dokument som beskrev vårdkedjor togs fram, exempelvis för 
bröstcancer och diabetes. Efter en tid visade en intern utvärdering av 
vårdkedjearbetena att det fanns vissa brister. Man ville därför förbättra metoden 
och utveckla beställararbetet. Den teoretiska bakgrunden, samt influenser, har 
hämtats från beställarnätverket. Efter detta infördes de medicinska 
programarbetena för att beställarorganisationens arbetes former skulle kunna 
utvecklas, och där vårdkedjedokumentationen mer fokuserades på beställarnas 
del i denna process.  
 
Systematiskt beställararbete i NÖSO baserades på den modell för 
verksamhetsutveckling som togs fram för hälso- och sjukvården i Stockholm. 
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Modellen var uppbyggd på så sätt att ett antal steg ska följas vid arbetet (se 
Figur 3). Vid exempelvis framtagning av Beställarstrategi gällande äldre följde 
arbetets disposition i stort sett de moment som ingår i modellen: uppdrag, 
vision, värderingar, behovsanalys, inriktningsmål, strategi, effektmål, styrning 
och resultatanalys. 
 
 

 
 
Figur 3. Modell över systematiskt beställararbete i NÖSO, Stockholms läns landsting. 
Källa: NÖSO, Stockholms läns landsting. 
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5.4 Val av områden 
 
Det medicinska programarbetet utvecklades från att till en början studera 
avgränsade diagnosgrupper till att studera grupper i befolkningen med särskilda 
behov av vård och omsorg; den senare inriktningen upplevdes som mer relevant. 
Behovsgrupperna valdes ut utifrån epidemiologisk bevakning och vad som 
framkom där. Tidigare har äldre multisjuka, psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar, övervikt (Stockholms läns landsting regionalt) samt osteoporos 
studerats. 
 
 
5.5 Organisation och arbetssätt 
 
En ledningsgrupp hade det övergripande ansvaret för genomförandet. För varje 
programarbete fanns dessutom en styrgrupp med politiker, administration och 
läkare. Ett arbetsutskott om tre personer ledde var sin arbetsgrupp. 
Sammansättningen i arbetsgrupperna ändrades under arbetets gång, allt efter 
vilka kompetensbehov som fanns. Därmed spelade organisationsschemat mindre 
roll, eftersom grupper bildades och upplöstes allteftersom syftet ändrades, eller 
ett visst arbetssteg var klart. Olika personkonstellationer användes vid olika 
faser av arbetet, som exempel kan nämnas att vid behovsanalysen kontaktades 
den centrala samhällsmedicinska enheten i Stockholms läns landsting. Efter eget 
önskemål deltog politikerna inte i det direkta arbetet med 
faktasammanställningar inom programmen. 
 
Kommuner och patientorganisationer var representerade i det medicinska 
programarbetet. Kommunerna var delaktiga genom att NÖSO hade en hälso- 
och sjukvårdssamordnare som arbetade med samverkansöverenskommelser 
mellan landstinget och berörda kommuner, kring de befolkningsgrupper som var 
aktuella inom programarbetet. Seminarier har arrangerats där representanter från 
primärvården varit inbjudna, men deltagandet har varit lågt.  
 
Alla programarbeten har genomförts på liknande sätt. Arbetsformen har hela 
tiden uppfattats som ett sätt att utveckla beställningarna. De skrivna dokumenten 
har inte varit det viktigaste, i stället framhålls betydelsen av processen och den 
dialog mellan olika kompetensområden som uppstod. Alla program har inte 
resulterat i skrivna rapporter. 
 
Svårigheter för de medverkande att kunna avsätta tillräckligt med tid har varit ett 
problem, liksom att det är svårt att få människor att arbeta systematiskt och 
utifrån givna mål, att se sig själva i helheten, att se att man bidrar med sin 
kompetens och inte med ”sig själv” eller ”sin verksamhet”. Av detta drogs 
lärdomen att syftet med arbetet ändå inte alltid var helt klart för de 
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medverkande, liksom att resultatet av den långa arbetsprocessen måste tas om 
hand redan från början och att det tydligt framgår på vilket sätt resultaten leder 
till faktiska förbättringar. Det finns annars en oro för att nedlagt arbete enbart 
resulterar i en rapport som ingen bryr sig om. Arbetsformerna med 
patientorganisationerna ansågs också komplicerat, dels på grund av att man inte 
visste hur de skulle bemötas, vilken grad av delaktighet de skulle ha, och inom 
vilka grupper, samt hur många patientorganisationer som skulle vara med. 
Dessutom blev det komplicerat på grund av att många företrädare för 
patientorganisationerna hade svårt att företräda alla brukare och inte enbart sig 
själva. 
 
Hälsoekonomiaspekter var med i det medicinska programarbetet som en viktig 
del – när det gick att finna studier. Prioriteringar var också med som komponent 
bland annat genom det sätt som områden valdes. Programmen har 
kunskapsmässigt baserats på en blandning av beprövad praxis och egna studier. 
När fakta saknades initierades egna studier, exempelvis genom enkäter till de 
äldre i befolkningen. Vidare användes befintliga register, riktlinjer och rapporter 
från exempelvis SBU. 
 
En extern utvärderare har gjort en uppföljning av området osteoporos utifrån 
bland annat mål och hinder. Vidare har en organisationsforskare på 
Handelshögskolan i Stockholm gjort en processinriktad uppföljning av området 
övervikt med fokus på beslutsvägar. 
 
 
5.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Det medicinska programarbetet var integrerat med beställararbetet och låg till 
grund för budgetarbetet, det vill säga handlingsplanerna kunde användas direkt 
som underlag i budgetarbetet.  
 
5.7 Uppmärksamhet 
 
Någon större uppmärksamhet har det medicinska programarbetet, med undantag 
för det regionala arbetet om övervikt, inte fått i massmedia. Själva arbetssättet 
har inte systematiskt förmedlats till den övriga verksamheten inom landstinget 
och något samlat dokument om själva arbetssättet har inte heller skrivits, 
undantaget ett kort informationsmaterial till politikerna inom NÖSO.  
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6. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING - Centralt 
 
6.1 Bakgrund 
 
Inom Stockholms läns landsting bor det över 1,8 miljoner invånare på en relativt 
liten yta, ungefär 2 procent av Sveriges totala landareal. Nykvarn med sin 
befolkning på 8 200 invånare är minsta kommun, medan Stockholms kommun 
är störst med drygt 758 000 invånare.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting hade före 2003 det 
övergripande politiska ansvaret för hälso- och sjukvården i länet. Efter valet 
1998 och fram till årsskiftet 2002/2003 var länet uppdelat i sex 
sjukvårdsområden som alla hade en politisk vald sjukvårdsstyrelse. De sex 
sjukvårdsområdena var: Nordöstra sjukvårdsområdet, Nordvästra 
sjukvårdsområdet, Norra Stockholms sjukvårdsområde, Södra Stockholms 
sjukvårdsområde, Sydöstra sjukvårdsområdet och Sydvästra sjukvårdsområdet. 
Sjukvårdsstyrelsen inom respektive område hade ansvar för att de boende i 
området fick tillgång till hälso- och sjukvård. Beställarstaben för respektive 
sjukvårdsområde beställde och upphandlade vård av olika offentliga eller privata 
vårdgivare, samt ansvarade för avtalen. 
 
Denna indelning i sjukvårdsområden ändrades efter valet 2002 då Stockholm 
läns landsting på nytt gick igenom en omorganisation, dels i den politiska 
organisationen och dels i beställarverksamheten, som innebar att uppdelningen i 
sjukvårdsområdena togs bort. Den nya organisationen som infördes vid 
årsskiftet 2002/2003 innebar bland annat att landstingsstyrelsen och dess hälso- 
och sjukvårdsutskott fattar beslut om uppdrag och budget för alla hälso- och 
sjukvårdsproducenter. Inom den nya organisationen finns nio politiska 
beredningar för lika många geografiska områden, med uppgift att stödja 
utvecklingen av den lokala hälso- och sjukvården. Dessutom finns det fem 
medicinska programberedningar som ska analysera och öka den politiska 
insynen i olika vårdområden. De 14 beredningarna ska ge underlag inom 
respektive område till hälso- och sjukvårdsutskottets beslut. Från april 2003 är 
Beställarkontor Vård  den samlade tjänstemannaorganisationen, vars uppgift är 
att bistå hälso- och sjukvårdsutskottet och dess beredningar i arbetet med att 
beställa, finansiera och följa upp hälso- och sjukvården inom landstinget.  
 
Inom Beställarkontor Vård finns fyra avdelningar, av vilka tre svarar för ett 
definierat geografiskt område: Södra länet, Stockholms stad respektive Norra 
länet. Den fjärde avdelningen ansvarar för avtalsrelationer med enheter som har 
ett verksamhetsansvar som griper in i flera områden, exempelvis avtal med 
akutsjukhus. Avdelningarna är även ålagda vissa länsövergripande uppgifter. 
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Som exempel kan nämnas att avdelning Söder beställer tandvården för hela 
länet.  
Förutom de landstingsdrivna vårdgivarna finns inom Stockholms läns landsting 
en stor mängd privata vårdgivare av skiftande storlek, både inom akutsjukvård 
och inom primärvård. Sjukvård i bolagsform är bland annat Danderyds sjukhus 
AB, Huddinge universitetssjukhus AB och S:t Eriks ögonsjukhus AB.  
 
 
6.2 Start, syfte och fortsättning 
 
Det centralt administrerade medicinska programarbetet inom Stockholms läns 
landsting startade i augusti 2000, med syftet att vårdgivare, beställare och 
patienter skulle kunna mötas och forma en god och jämlik vård för hela 
befolkningen. Uppdragsgivare var hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget 
tillsammans med produktionsstyrelsen.  
 
Det fanns förhoppningar om att medicinskt programarbete skulle skapa bättre 
förutsättningar för att uppnå en jämlik och god vård för länets befolkning genom 
att bygga en gemensam kunskapsplattform för alla som arbetar med hälso- och 
sjukvård inom Stockholms läns landsting. I plattformen ingår regionala 
vårdprogram för olika patientgrupper, fokusrapporter som beskriver olika 
problem och sammanfattande årsrapporter som beskriver läget inom hälso- och 
sjukvården i länet. Projektet beräknas pågå fram till december 2003 för att 
därefter övergå i linjefunktion då uppdraget läggs över på cheferna inom 
respektive avdelning inom Beställarkontor Vård. 
 
Beteckningen medicinskt programarbete valdes för att betona att arbetet ska 
leda till en utveckling av en gemensam kunskapsmängd kring det medicinska 
innehållet i vården – som är gemensamt för både politiker, administratörer och 
verksamhetsföreträdare. Syftet med det medicinska programarbetet är att 
införliva medicinsk expertkunskap i planeringen av god och jämlik hälso- och 
sjukvård för länets befolkning.  
 
Andra motiv för att starta medicinskt programarbete är att:  
• fokusera på det medicinska innehållet i genomförandet och sambanden i hela 

vårdkedjan 
• inkludera regionala vårdprogram i beställningar och avtal 
• stimulera kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården genom bättre 

uppföljning av vårdresultaten. 
 
Ambitionen i Stockholm är att det medicinska programarbetet ska utgöra en 
viktig kunskapsbas för produktion och styrning av hälso- och sjukvården inom 
landstinget. I detta ingår att kartlägga och analysera patienternas behov och 
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efterfrågan i relation till sjukvårdens utbud. Politikernas syfte med 
programarbetet är att det ska fungera som stöd vid upphandlingar samt vara ett 
underlag för prioriteringar. För patienterna är syftet att de ska få mer kunskap 
om sin sjukdom.  
 
 
6.3 Bakgrundsmaterial och komponenter 
 
Det medicinska programarbetet är också tänkt att användas som stöd vid öppna 
prioriteringar. Därför skall en modell för vertikal prioritering (inom 
patientgrupper) tas fram. Rangordningen av olika diagnoser/åtgärder ska 
grundas på kunskap om nytta och information om kostnadseffektivitet för olika 
vårdinsatser. 
 
 
6.4 Val av områden 
 
De 16 programområden som valts ut förutsätts täcka 100 procent av all vård och 
alla förebyggande insatser i Stockholms läns landsting. De 16 områdena är:  
 
• Akut omhändertagande 
• Barnsjukvård 
• Hjärta-lungor och kärl 
• Kvinnosjukvård 
• Medicin – Kirurgi 1 
• Medicin – Kirurgi 2 
• Medicin – Kirurgi 3 
• Medicinsk service 
• Nervsystemets sjukdomar 
• Omvårdnad 
• Primärvård 
• Psykiatriska sjukdomar 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Äldres ohälsa 
• Kvalitetsutveckling 
• Folkhälsoarbete och prevention. 
 
Varje programområde har i sin tur fått i uppdrag att inom sitt område ta fram de 
10 viktigaste patientgrupperna och/eller fokusområdena. Utifrån dessa 10 
områden har varje programgrupp sedan valt två fördjupningsområden. Syftet är 
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att sammanställa information om de patientgrupper eller väsentliga områden i 
vården vilka sammanlagt beskriver en större del av vårdutbudet.12 
 
 
6.5 Organisation och arbetsätt 
 
Från årsskiftet 2002/2003 leds det medicinska programarbetet av 
koncernledningen i landstinget (”projektägaren”). De enskilda programmen leds 
i det löpande arbetet av Stockholms medicinska råd (SMR) som i sin tur har 
olika arbetsgrupper för varje programområde. Se Figur 4 nedan kring 
projektorganisationen i Stockholm. 
 

 
Figur 4. Det medicinska programarbetets projektorganisation vid Stockholms läns 
landsting 2002/2003. Källa: SLLs hemsida (www.hsn.sll.se/mpa). 
 
 
Styrgruppen består av sju till åtta personer som representerar beställare, 
producenter och patientorganisationer. Styrgrupperna godkänner projektplanen 
och ansvarar för att programarbetet genomförs enligt planerna samt att målen 
uppnås. Förutom det övergripande ansvaret som beslutanderätt i ekonomiska 
frågor och tids- och resursfrågor, ansvarar styrgruppen även för att nödvändig 
                                        
12 Läs mer i rapporten: Stockholms läns landsting. 2002. Medicinskt Program Arbete – Samverkan kring den 
medicinska utvecklingen. Arbetssätt och rapportstruktur.  
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kompetens tillförs och godkänner alla stora förändringar som påverkar 
projektplanen.  
 
Projektledningen består av ett kansli vid staben för hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN staben) och leds av en projektledare. Projektledarens 
ansvar är bland annat att leda och samordna arbetet, rapportera och vara 
föredragande i styrgruppen samt ansvara för dokumentationen av projektet. 
 
Stockholms medicinska råd (SMR) leder arbetet i de 16 programområdena och 
är den sammanhållande arbetsgruppen för de medicinska programområdena. 
Två av de medicinska råden representerar beställarna, (en läkare från HSN-
staben och en från PrS-staben (produktionsstyrelsen)). SMR ska godkänna de 
slutrapporter som distribueras som offentligt material och har även en 
landstingsövergripande rådgivande funktion i medicinska frågor. De medicinska 
råden, tillika delprojektledarna, ansvarar för att de olika delprojekten bedrivs 
och genomförs enligt uppsatta mål.  
 
Varje programområde har dessutom ett programråd som utgör delprojektets 
styrgrupp. Programråden består av berörda specialsakkunniga, läkare samt 
representanter från primärvården. Programråden bildar särskilda arbetsgrupper 
för att utarbeta de olika rapporterna som ska produceras. 
 
Utifrån en önskan om en stor öppenhet i arbetet har det diskuterats hur patienter 
och allmänheten, vilka ännu inte är delaktiga i arbetet, ska kunna involveras. 
Allt material som tas fram finns att tillgå på Internet. 
 
Tre olika rapporttyper tas fram inom det medicinska programarbetet: 
årsrapporter, fokusrapporter samt regionala vårdprogram. Årsrapporten 
innefattar lägesbeskrivningar - som behov och efterfrågan på vård i relation till 
utbudet. Vid kartläggning av de olika patientgrupperna beskrivs situationen 
utifrån tre perspektiv, behov, efterfrågan och utbud, (se Figur 5)13.  
 
 
 
 

                                        
13 För utförligare beskrivning och exemplifiering, se: Stockholms läns landsting. 2001. Årsrapport 2000 från 
Stockholms medicinska råd. 
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Figur 5. Modell för att beskriva dagsläget för olika patientgrupper utifrån tre 
perspektiv. Källa: Stockholms läns landsting. 
 
 
De tre begreppen representeras i figuren av cirklar som delvis överlappar 
varandra. Den yta som är gemensam (3) beskriver ett idealtillstånd med en 
hälso- och sjukvård av god kvalité, d.v.s. vård som det finns stort behov av, som 
efterfrågas och som finns att tillgå. Övriga fält representerar andra 
kombinationer: 
 
1) vård som det finns ett medicinskt behov av men som inte produceras och som 

inte heller är efterfrågad 
2) vård som det finns ett medicinskt behov av och produceras men som inte är 

efterfrågad 
3) all vård som det finns ett medicinskt behov av, produceras och efterfrågas 
4) vård som efterfrågas och som det finns ett medicinskt behov av men inte 

produceras 
5) vård som efterfrågas men som det inte finns ett medicinskt behov av och inte 

heller produceras 
6) vård som efterfrågas och produceras, men som det inte finns ett medicinskt 

behov av 
7) vård som produceras, men som det varken finns ett medicinskt behov av eller 

som efterfrågas. 
 
Syftet med fokusrapporterna är att lyfta fram och belysa angelägna områden ur 
vårdbehovssynpunkt, att beskriva brister i dagsläget och att diskutera samt 
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föreslå möjliga lösningar. Dokumenten har karaktären av att vara utgångspunkt 
för planeringen av utvecklingsarbete.  
 
Slutligen; syftet med att ta fram regionala vårdprogram inom det medicinska 
programarbetet är att beskriva vad som menas med ”god vård” för olika 
patientgrupper, baserat på evidens, patientfokus och kostnadseffektivitet. 
 
Intresset för programarbetet i Stockholm har varierat bland 
verksamhetsföreträdarna, vissa yrkeskategorier har varit lättare att få med i 
arbetet än andra. Tidsbrist är den vanligaste förklaringen till att man avstått från 
deltagande 
 
Varje program följs upp och är därmed föremål för kvalitetssäkring. En extern 
utvärdering gjordes under våren 2002 med fokus på vad som kan förbättras. 
Man anser dock att det är svårt att utvärdera medicinskt programarbete, eftersom 
det är en långsiktig process. Det går därför inte att mäta några tydliga effekter 
redan efter två år, hävdas det.  
 
 
6.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Den nya organisation som startade i januari 2003, liksom den tidigare, har en 
tydlig rollfördelning mellan beställare och producenter. Politikerna är 
befolkningsföreträdare och ska med hjälp av tjänstemännen inom 
Beställarkontor Vård bedöma behov av hälso- och sjukvård. De ska ta fram 
underlag till beställningar/uppdrag för hälso- och sjukvårdsproducenter, sluta 
avtal och följa upp dem. Beställarens arbete syftar till att skapa en välfungerande 
helhet där olika hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodose befolkningens behov 
av hälso- och sjukvård. Det medicinska programarbetet är tänkt att fungera som 
ett av beställarcykelns delmoment och bilda en brygga mellan beställare, privata 
och offentliga vårdproducenter.  
 
 
6.7 Uppmärksamhet 
 
Då det är många personer som arbetar med det medicinska programarbetet finns 
många ”budbärare” inom Stockholms läns landsting. Trots det är bedömningen 
att arbetet inte är allmänt känt. Information har gått ut genom broschyrer till 
beslutsfattare i Stockholm och all information om vad som händer inom de olika 
programmen publiceras även på hemsidan. Det har också skrivits om det 
medicinska programarbetet i landstingets tidning Vårdguiden. Ett samarbete 
sker även med Informations- och kommunikationsstaben inom Stockholms läns 
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landsting kring hur kunskap om det medicinska programarbetet ska nå ut till 
berörda parter.  
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7. LANDSTINGET VÄSTMANLAND 
 
7.1 Bakgrund 
 
Landstinget Västmanland har ungefär 258 000 invånare fördelade på elva 
kommuner. Västerås kommun är centralort med drygt 128 000 invånare och 
Skinnskatteberg är minst med drygt 4 700 invånare.  
 
Landstinget har drygt 6 800 anställda, varav huvuddelen är verksamma vid 
något av de fyra sjukhusen inom landstinget: Centrallasarettet i Västerås, 
Köpings lasarett, Sala lasarett och Bergslagssjukhuset i Fagersta. Större delen av 
verksamheten vid Bergslagssjukhuset ingår sedan den 1 januari 2002 i ett 
landstingsägt bolag, Bergslagssjukvården AB. 
 
Primärvården är organiserad efter ett familjeläkarsystem med läkare anställda 
inom landstinget eller läkare som driver vården i privat regi. Ungefär 40 procent 
av familjeläkarna är privata med vårdavtal. De landstingsdrivna 
familjeläkarenheterna är sedan årsskiftet 1998/1999 en förvaltning inom 
landstinget och tillhandahåller både primärvård, öppenvård och specialistvård. 
 
Från och med november 2002 förändrades den politiska organisationen och de 
fem hälso- och sjukvårdsnämnderna: Västerås, KAK (Köping, Arboga och 
Kungsör), Sala-Heby, Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg och Hallstahammar-
Surahammar togs bort och ersattes med fem olika utskott: sjukvårdsutskott, 
folkhälsoutskott, demokratiutskott, allmänpolitiskt utskott och internationellt 
utskott.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppgift var att fastställa och beskriva 
befolkningens behov av hälso- och sjukvårdstjänster, inventera metoder som är 
utvärderade och prioritera mellan olika verksamheter och metoder. Nämnderna 
skulle också tillgodose befolkningens behov av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder samt kartlägga de prioriteringar som skedde i 
hälso- och sjukvård idag. I den nya organisationen har de fem utskotten en mer 
fristående roll att bereda ärenden direkt till fullmäktige - och inte som 
nämnderna gjorde tidigare via landstingsstyrelsen. Med detta finns en 
förhoppning om att tydliggöra styrformerna inom landstinget.  
 
 
7.2 Start, syfte och fortsättning 
 
När beställar- och utförarorganisationen infördes i landstinget Västmanland 
under mitten av 1990-talet fanns det inga konkreta planer och idéer om 
programarbete, utan enbart en allmän diskussion om vårdprogram. Diskussionen 



39 

om att utveckla så kallade hälso- och sjukvårdsprogram började sommaren 
2000. Under hösten samma år arrangerades ett seminarium med politiker och 
tjänstemän, där det bestämdes vilka behovsgrupper man skulle starta med i 
arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram. Detta resulterade i starten av fyra 
program. Arbetsgrupperna började sitt arbete under februari 2001. 
 
Hälso- och sjukvårdsprogram är en process för att ta fram ett samlat och 
strukturerat kunskapsunderlag för prioriteringar, mål, avtal och vårdprogram. 
Programdokumentationen beskriver hur det ser ut idag inom respektive område 
och en bedömning av hur framtida behov kommer att se ut. Utifrån denna 
kunskap fattas beslut om hur resurserna fördelas (prioriteras) inom hälso- och 
sjukvården, med avsikt att uppnå en behovsstyrd hälso- och sjukvård. 
 
Syftet är i första hand att arbetet med hälso- och sjukvårdsprogrammen ska bilda 
ett kunskapsunderlag för politiker när prioriteringar krävs i vården. I andra hand 
ska programarbetet användas i dialog med verksamhetsföreträdarna, då 
verksamhetsföreträdarna ges möjlighet att berätta vad de gör och varför detta är 
viktigt. Syftet med hälso- och sjukvårdsprogram är också att fungera som 
underlag för styrning. Med andra ord kan syftet med programarbetet ses som:  
 

”Ett samarbete som främjar utbyte av kunskap, ger inblick i varandras arbete 
och förståelse för de olika perspektiven på hälso- och sjukvården. 
Programarbetet kan därmed lägga grunden för ett kreativt nyskapande där det 
finns en ömsesidig respekt för såväl politikernas som verksamhetsföreträdarnas 
arbetsvillkor, ansvar och uppgift samt att skapa tydliga styrformer för 
landstingets verksamheter.”14 

 
I samband med att den politiska organisationen förändrades och hälso- och 
sjukvårdsnämnderna avvecklades, genomfördes en utvärdering av processen. 
Utvärderingen visade bland annat att tiden för att ta fram ett program måste 
förkortas. Det bör inte ta mer än sex månader att utarbeta den första versionen 
av rapporten. Sedan ska varje program bli föremål för revideringar i en 
kontinuerlig process utan slutdatum. Hälso- och sjukvårdvårdprogram fortsätter 
att utvecklas och nya behovsgrupper och områden planeras inför hösten 2003 
och våren 2004.  
 
 
7.3 Bakgrundsmaterial och komponenter  
 
Landstinget Västmanland har fått idéer och influenser från de landsting som 
först startade med programarbeten - som medicinskt programarbete i 
Landstinget i Östergötland och systematisk granskning i Västerbottens läns 

                                        
14 Citat från Landstinget Västmanlands hemsida: www.ltvastmanland.se, 2003-02-19. 



40 

landsting. Inspiration har även kommit från Region Skåne. Tjänstemän från 
landstingen i Uppsala, Örebro, Dalarna och Gävleborg har också träffats för att 
tillsammans med berörda personer från Västmanland diskutera metoder kring 
programarbete. 
 
När hälso- och sjukvårdsnämnderna fanns tog de ställning till den slutliga 
versionen av hälso- och sjukvårdsprogrammens innehåll. Nu är det 
sjukvårdsutskottet som ansvarar för och yttrar sig över alla hälso- och 
sjukvårdsprogram och som lämnar över dem till fullmäktige för beslut. Under 
hösten 2000 formades idén om att använda programmen som underlag för 
framtida prioriteringar. Prioriteringsfrågor ingår alltså som en del i 
programarbetet, även om programmen inte ger några direkta riktlinjer till 
prioriteringar. Programmen innehåller dock faktaunderlag som ger politiker 
bättre möjligheter till öppna prioriteringar. Prioriteringarna ligger sedan till 
grund för beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården.  
 
 
7.4 Val av områden 
 
Vid ett seminarium med politiker hösten 2000 lades en beskrivning av de 16 
största behovsgrupperna fram. Alla grupper skall förr eller senare beskrivas i var 
sitt hälso- och sjukvårdsprogram (grupperna innehåller ett varierande antal 
diagnoser) De behovsgrupper som är aktuella att beskriva i hälso- och 
sjukvårdsprogram definieras huvudsakligen utifrån stora sjukdomsgrupper: 
 
• Allergiska sjukdomar 
• Andningsorganens sjukdomar 
• Cancersjukdomar 
• Cirkulationsorganens sjukdomar 
• Demenssjukdomar  
• Endokrina sjukdomar 
• Gynekologiska sjukdomar 
• Habilitering 
• Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar  
• Psykisk ohälsa bland vuxna 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Skador, förgiftningar och självmord 
• Symptomgrupp utan diagnos  
• Tandvård 
• Urologiska sjukdomar   
• Ögonsjukdomar. 
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De utvalda behovsgrupperna uppfattas som de mest angelägna att 
uppmärksamma eftersom de ligger i tiden och representerar stora 
folkhälsoproblem. De kräver också mycket av hälso- och sjukvårdens resurser, 
och har funnits länge på den politiska dagordningen, som exemplet området 
psykisk ohälsa. Dessa behovsgrupper låg till grund för själva urvalet av 
programområden, där politikerna röstade fram de fyra hälso- och 
sjukvårdsprogram som skulle studeras i den första fasen: hjärtinfarkt och 
kärlkramp (gruppen cirkulationsorganens sjukdomar), diabetes (gruppen 
endokrina sjukdomar), utåtagerande pojkar och deprimerade flickor (gruppen 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar), samt depression, psykos, missbruk och 
ångest (gruppen psykisk ohälsa bland vuxna). De första hälso- och 
sjukvårdsprogrammen som blev klara - under hösten 2002 - var diabetes, 
hjärtinfarkt och kärlkramp, medan arbetet med psykisk ohälsa fortsätter under 
2003 och 2004.  
 
De behovsgrupper som är närmast att starta upp i den andra fasen - under hösten 
2003 - är: hjärtsvikt, stroke (en fortsättning på cirkulationsorganens sjukdomar) 
och demenssjukdomar. Inför våren 2004 planeras fem nya hälso- och 
sjukvårdsprogram starta inom områdena cancersjukdomar, allergiska sjukdomar 
och kroniska sjukdomar. Det är dock inte klart vilka diagnosgrupper som är 
aktuella att analysera inom respektive behovsgrupp.  
 
 
7.5 Organisation och arbetssätt 
 
Varje programgrupp innehåller 14-20 medlemmar med en processledare, en 
hälsoplanerare (för att bevaka folkhälsoaspekten), 10 förtroendevalda politiker 
(två från varje nämnd), en programansvarig tjänsteman samt personal från hälso- 
och sjukvården (bland annat läkare och sjuksköterskor). Ordförande inom 
respektive grupp är en politiker. Patientorganisationer adjungeras eller 
konsulteras till programgrupperna. Inte heller intresseorganisationer är med på 
annat sätt än att man träffas och diskuterar det pågående arbetet med dem.  
 
Alla diskussioner och överväganden som görs i programgruppen resulterar så 
småningom i ett skrivet dokument, ett hälso- och sjukvårdsprogram. Samtliga 
hälso- och sjukvårdsprogram skall följa samma struktur i sin dokumentation, 
med gemensam innehållsförteckning och gemensam struktur. Arbetssättet med 
hälso- och sjukvårdsprogram är en process som enligt landstingsledningen ska 
tillåtas få ta lång tid att utveckla och genomföra. Att dels bygga upp en 
välfungerande dialog mellan politiker och verksamhetsföreträdare och dels 
förankra processen i sig är tidskrävande och omfattande.  
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Då det råder en hierarkisk struktur i landstingsvärlden kan det vara svårt att hitta 
bra former för programarbetet. Det är särskilt svårt i Västmanland att få 
företrädare från sjukvårdsverksamheten riktigt delaktiga. Familjeläkarna har till 
exempel inte varit med i processen i den utsträckning som varit önskvärd. Detta 
kan senare bli ett problem när hälso- och sjukvårdsprogrammen ska användas 
som kunskapsunderlag eftersom de rimligen inte kan vara fullständiga ur alla 
aspekter. Själva grundtanken är att hälso- och sjukvårdsprogrammen och dess 
dokumentation ska användas för utformning av avtal med familjeläkarna. Försök 
har gjorts med att under den första fasen bemanna alla arbetsgrupper med 
familjeläkare. Ett år efter starten med programarbete har de båda grupperna som 
arbetar med psykisk ohälsa en familjeläkare med i arbetet. Det har även varit 
svårt att få en adekvat represenation från kommunerna. Det finns elva 
kommuner i Västmanland och det är därför inte idealiskt att en eller två 
kommunrepresentanter är med i programgrupperna som representanter för alla 
kommuner. Kommunerna är dock representerade i organisationen kring hälso- 
och sjukvårdsprogrammen på annat sätt. Dels genom att vissa programgrupper 
har haft med en kommunrepresentant, dels genom att några programgrupper har 
gjort besök i kommunerna. Trots det finns det en uppfattning i Västmanland att 
förankringen i kommunerna måste bli bättre. Även formerna för deras 
deltagande måste klaras ut, så att deras uppgift i arbetet blir tydligare.  
 
En viktig fråga är på vilket sätt programgruppen ska kunna bidra till en 
prioriteringsdiskussion, även om hälso- och sjukvårdsprogrammen inte ska 
innehålla några faktiska prioriteringar. Särskilt framhålls vikten av att det sker 
en kommunikation kring frågeställningarna i programarbetet och att de 
förankras hos befolkningen. På sikt är det också viktigt att hitta metoder för att 
öka medborgarnas direkta inflytande i programarbetet. Relevanta fakta och 
statistik till hälso- och sjukvårdprogrammen har samlats in via olika register och 
besök har även gjorts i olika delar av länet för insamlande av information. Att 
inom ramen för hälso- och sjukvårdsprogrammen initiera egna studier ligger på 
diskussionsstadiet. Kostnadsdata och hälsoekonomi finns med i vissa delar, och 
detta är viktigt när avtal ska skrivas.  
 
En mindre intern utvärdering genomfördes under sommaren 2002 för att samla 
ihop kunskap och erfarenheter av arbetssättet. En anonym enkät distribuerades, 
och i september 2002 träffades alla grupper en halv dag för en diskussion utifrån 
enkäten. Utvärderingen visade att det måste gå snabbare att skapa den första 
versionen av ett hälso- och sjukvårdsprogram än det gjort hittills samt att den 
inre processen i arbetsgrupperna måste detaljstyras mer. Utvärderingen visade 
också att den nya möjligheten till dialog som skapades mellan politiker och 
verksamhetsföreträdare, och i vissa fall kommunerna, har haft stor betydelse för 
alla parter i form av bättre samverkan. Hälso- och sjukvårdsprogram som 
styrinstrument ska utvärderas i sin helhet år 2004. Syftet med den planerade 
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utvärderingen är att ta reda på om programmen har givit politikerna den kunskap 
de behöver för att bland annat kunna prioritera mer öppet. 
 
 
7.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
I den första uppdragsbeskrivningen för hälso- och sjukvårdsprogrammens arbete 
stod att programgrupperna skulle värdera de medicinska metoder som används i 
Västmanland, nationellt och internationellt. Programgrupperna skulle ta 
ställning till vilken medicinsk metod/vilka metoder som var bäst och vilka som 
skulle användas, det ansågs vara en viktig information till politikerna. Detta 
ändrades senare till att programgrupperna ska beskriva de viktigaste medicinska 
metoderna som finns inom respektive område när detta är av intresse, 
exempelvis när det finns flera metoder att välja mellan och om det är skillnad 
mellan dem kvalitets- och kostnadsmässigt.  
 
Utvecklingen av arbetet med framtagningen av hälso- och sjukvårdsprogram 
sker i fyra steg: 
 
1. att få igång programgrupperna 
2. att programgrupperna bedömer vårdbehov 
3. att sammanställa ett kunskapsunderlag  
4. att prioritera i hälso- och sjukvården.  
 
Hösten 2001 definierades hälso- och sjukvårdsprogram som en kontinuerlig 
process och del av beställararbetet. Under 2002 var det första gången som något 
program användes som underlag vid utformning av avtalsskrivningen. 
 
 
7.7 Uppmärksamhet 
 
Arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram är mest känt på de kliniker som berörs 
av program. I den interna landstingstidningen har det skrivits en del om 
programmen, men inte i övriga media. Information om programarbetet vid 
landstinget Västmanland finns även på hemsidan. 
 



44 

8. ÖREBRO LÄNS LANDSTING 
 
8.1 Bakgrund 
 
Örebro läns landsting har drygt 273 000 invånare fördelade på 12 kommuner. 
Örebro är största kommun med en befolkning på drygt 125 500 invånare, medan 
Ljusnarsberg är minsta kommun med cirka 5 400 invånare. 
 
I landstinget finns tre sjukhus; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett 
och Lindesbergs lasarett, det finns 28 vårdcentraler samt 24 allmänna 
tandvårdskliniker. Drygt 8 800 personer är anställda inom landstinget. 
 
För att bättre kunna möta vårdens utmaningar bildade Örebro läns landsting från 
och med 2003 en ny politisk organisation, den så kallade Medborgarmodellen15. 
Detta innebär att landstingets centrala funktioner med politiker och tjänstemän 
delas upp i två ansvarsområden; en funktion som ansvarar för beställningar av 
vård och en annan som beslutar om frågor rörande produktionen av hälso- och 
sjukvård. Främst är det politikernas roller som förändras, då de hittills både varit 
medborgarnas företrädare (beställare) och ansvarat för vårdproduktionen. 
Medborgarmodellen syftar till att ytterligare förbättra länsinvånarnas hälsa 
genom att: 
 
• låta medborgarnas behov av hälso- och sjukvård tydligare styra vårdens 

inriktning 
• underlätta nödvändiga prioriteringar och därmed bidra till en mer rättvis 

fördelning av vården 
• öka och förbättra produktionen och leva upp till utlovade garantiåtaganden 
• åstadkomma bästa nytta för befolkning och patienter inom ramen för 

tillgängliga resurser. 
 
För att öka medborgarnas inflytande har det politiska arbetet organiserats i nio 
olika beredningar, sex beredningar för hälso- och sjukvård och tre för de 
regionala frågorna. Beredningarna är basen i landstingets politiska organisation 
och deras ärenden förs vidare till en länsövergripande hälso- och 
sjukvårdsnämnd, som ansvarar för all hälso- och sjukvård. 
 
Tjänstemannaorganisationen ska också successivt anpassas till den nya 
styrmodellen. För detta ändamål bildades i februari 2002 ett Hälsokansli. 
Hälsokansliet ska bistå de politiska organen med att:  
 

- ”kartlägga och beskriva medborgarnas behov av vård och hälsa 

                                        
15 Se t. ex. artikel i landstingets tidning Tebladet: Nu kör vi Medborgarmodellen. Nr8/02. 
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- värdera och prioritera olika behov och behovsgrupper samt fastställa gemensamma 
behov 

- följa upp och analysera nyttan av vården som levererats.” 16 
 
Hälsokansliet ger stöd och service åt hälso- och sjukvårdsnämnden och dess sex 
beredningar för hälso- och sjukvård, vilka sluter överenskommelser med 
vårdproducenterna inom hälso- och sjukvård samt tandvård. 
 
 
8.2 Start, syfte och fortsättning 
 
Under år 2000 gav politikerna hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta 
fram olika förslag på arbetssätt för att reducera kostnaderna inom landstinget. 
Utifrån detta uppdrag utarbetades ett 11-punktsprogram. I detta föreslogs bland 
annat att ett strukturerat arbetssätt för styrning av vården utifrån olika 
diagnosgrupper skulle startas. Detta innebar i realiteten en typ av medicinskt 
programarbete. Elvapunktsprogrammet innehöll också andra aktiviteter som till 
exempel förbättrad samverkan med kommunerna i länet. 
 
Medicinskt programarbete som arbetsform är alltså av relativt sent datum i 
Örebro läns landsting. Enligt den officiella tidsplanen startade programarbetet 
under hösten 2001. Programmen syftar till att ge en allsidig kunskap om de 
utvalda sjukdomsgrupperna och utgångspunkten är befolkningens, patienters och 
anhörigas behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.  
 
Med detta arbetssätt avser man skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig 
vård för invånarna i landstinget. Programmen är tänkt att ge underlag för att 
styra tilldelningen av resurser och blir vägledande vid prioriteringar. 
Programmen ska stärka medborgarnas/patienternas ställning och skapa ökade 
möjligheter för patientmedverkan i vården. Likaså ska de bli en plattform för ett 
ökat engagemang hos förtroendevalda och dialogen mellan politiker och 
medicinskt ansvariga utvecklas. Vidare förväntas en ökad samverkan mellan 
olika vårdgivare detta möjliggör bland annat ett skapande av gemensamma 
riktlinjer för vård och behandling samt för hur resultat ska mätas.  
 
Syftet är samtidigt att ta fram förslag som reducerar landstingets kostnader, 
bidra till nya arbetssätt för beställande samt att skapa olika former av 
mötesplatser för att diskutera prioriteringar och policyfrågor. Man konstaterar i 
Örebro att medicinskt programarbete inte är ett nytt arbetssätt i Sverige men att 
varje landsting själva måste anpassa arbetsformen till sina lokala förutsättningar.  
 

                                        
16 Se t. ex. artikel i landstingets tidning Tebladet: Nu kör vi Medborgarmodellen. Nr8/02. 
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Det framtida medicinska programarbetet i Örebro ska därför organiseras enligt 
en struktur där Hälso- och sjukvårdsnämnden är styrgrupp för programarbetet 
och beslutar vilka områden som ska belysas och vilka riktlinjer och kriterier som 
ska gälla. Den samhällsmedicinska enheten och Hälsokansliet ska sedan få i 
uppdrag att ta fram ett faktaunderlag inom området och därefter tar Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beslut om projektplanen för respektive område. 
 
 
8.3 Bakgrundmaterial och komponenter 
 
En inspirationskälla för programarbetet i Örebro har varit Landstinget i 
Östergötland, varifrån ett antal grundförutsättningar för programarbete hämtats. 
Mycket av det som står i den östgötska rapporten ”Modell för kunskapsbaserad 
prioritering och resursfördelning”17 gäller idag även för Örebro, som exempelvis 
de beskrivna frågeställningarna och hur arbetet organiseras. 
 
 
8.4 Val av områden 
 
Processen att sätta igång det nya arbetssättet med att analysera diagnosgrupper 
präglades av intryck utifrån och när det gäller valet av diagnosgrupper sneglade 
man också mycket på arbetet i Östergötland. De områden som valdes initialt är 
programområden som är omfattande, har identifierbara/värderingsbara 
diagnostik-, behandlings- och rehabiliteringsmodeller, är av intresse i den 
medicinska professionen och där tydliga vårdkedjor skall kunna identifieras. Till 
att börja med valdes fem diagnosgrupper. Tre av dessa var stroke, demens och 
hjärtsjukdomar vilka är stora sjukdomsområden som tar mycket av sjukvårdens 
resurser och dessutom kräver resurser från – och samverkan mellan - kommun 
och landsting. 
 
De andra två områdena var dubbeldiagnos inom psykiatrin, en liten men utsatt 
patientgrupp som inte syns i statistiken, samt artros i stora leder (knä och höft), 
där det bland annat finns en stor diskussion kring kösystem och prioritering. 
Både ämnet dubbeldiagnos inom psykiatrin och artros är väl avgränsade 
sjukdomsgrupper, jämfört de andra valda områdena som representerar vida 
diagnosgrupper som är svårare att avgränsa. 
 
Tre nya program planerades att starta under 2003; barn- och ungdomars 
hälsosituation samt funktionshinder/handikapp. Därefter planeras ett program 
om övervikt/fetma. Framtagningen av faktaunderlag och riktlinjer för gruppernas 
arbete skall påbörjas under hösten 2003. 

                                        
17 Delrapport från januari 1999, Medicinska program i Östergötland, Landstinget i Östergötland. 
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Tanken är att det medicinska programarbetet ska vara en långsiktig och 
kontinuerlig process vilken förutsätter ett brett stöd för ett arbetssättet inom 
landstinget. Flera medicinska verksamhetsområden har visat intresse att delta i 
kommande programområden. 
 
 
8.5 Organisation och arbetssätt 
 
Medicinskt programarbete i Örebro är en tvådelad process, dels en process med 
vårdens företrädare som analyserar en sjukdomsgrupp utifrån ett antal 
frågeställningar, dels en process där förtroendevalda politiker belyser 
sjukdomsgrupperna utifrån patient- och anhörigperspektiv.  
 
Samtliga medicinska program leds av en ledningsgrupp med en projektledare, 
en representant från samhällsmedicin samt en ordförande som är läkare från den 
dominerande specialiteten. Hälso- och sjukvårdsdirektören är ytterst ansvarig för 
arbetet. Det finns även en politisk styrgrupp med två landstingsråd, ett 
oppositionsråd och två fritidspolitiker.  
 
Arbetet startade parallellt inom alla fem pågående program och har lagts upp på 
liknande sätt. Det finns två arbetsgrupper som tar fram underlaget. Dels finns det 
en förtroendemannagrupp med fyra till fem fritidspolitiker från olika partier och 
en ordförande från vården, dels finns det en expertgrupp som är 
tvärprofessionell med bland andra läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
Det anses viktigt att expertgruppen innehåller personer som tillsammans 
representerar alla delar i länet. Eftersom den gruppen också ska representera 
olika samhållssektorer ingår även kommunala representanter. 
 
Alla expertgrupper har samma uppdrag som innefattar att de under ledning av 
ordföranden ska arbeta självständigt och utifrån en gemensam modell.  
Uppdraget handlar mycket om att skapa nya mötesplatser för diskussioner om 
prioriteringar och policyfrågor. Dessa mötesplatser skapas i själva 
arbetsprocessen. Expertgrupperna har uppdraget att beskriva hälsoförhållandena 
i befolkningen, tillgängliga evidensbaserade metoder, kostnadseffektivitet samt 
redovisa befintliga resurser. Arbetssättet för att lösa uppgiften är fritt. Några 
arbetsgrupper har valt ett arbetssätt med ett tydligt programmål, medan andra 
programgrupper följt en mer lös struktur.  
 
Förtroendemannagrupperna har i uppdrag att belysa respektive diagnosgrupp ur 
ett patientperspektiv/medborgarperspektiv. Detta innebär att de träffar både 
enskilda patienter och gör gruppintervjuer. Intervjupersonerna (patienterna) har 
valts ut strategiskt från hela länet. Rekrytering har skett genom annonsering i 
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lokaltidningar samt utskick av broschyr (vilket dock har gett dåligt resultat). De 
flesta ”napp” har man fått när man frågat patienter på exempelvis 
vårdcentralerna och sjukhusens mottagningar om de vill medverka. 
 
Den politikergrupp som arbetat med demenssjukdomar har även träffat anhöriga, 
och gruppen som arbetat med dubbeldiagnos inom psykiatrin har träffat personer 
i sina bostadsområden. Man har också använt sig av enkäter. 
 
För varje sjukdomsområde finns specifika frågor som ska belysas: 
• Artros 

En avgränsad patientgrupp för vilka väntetider är ett uppmärksammat 
problem. Exempel på frågeställningar är: Vad gör operationen för nytta för 
olika grupper? Vad händer med individen efter operationen? Hela vårdkedjan 
ska belysas, från före till efter operationen. Tidigare har man haft mer fokus 
på själva operationen och väntan på denna. 

• Demens 
Frågorna handlar här om tillgängliga resurser. Landstingen bidrar med en 
mindre del av den totala vårdinsatsen i samhället, medan kommunen svarar 
för den stora delen. Det finns även flera etiska frågor samt frågor som rör 
insatser för tidig upptäckt och användning av läkemedel.  

• Hjärtsjukdomar 
Detta är ett stort område, med särskilt intresse ur ett prioriteringsperspektiv. 
Här diskuteras även omhändertagandet av hjärtsvikt. Genus och etnicitet 
kommer troligtvis också att belysas. 

• Dubbeldiagnos inom psykiatrin 
Området är ännu inte definierat, men en viktig fråga är hur och var resurserna 
ska användas. I Örebro läns landsting finns en utbyggd missbruksvård (vilket 
är en politisk prioritering, men som hittills kanske inte har varit öppen). 

• Stroke 
En stor, och därmed resurskrävande, patientgrupp med stora vårdbehov, som 
är viktig att belysa. 

 
De faktaunderlag som skrivs ska innehålla epidemiologiska fakta, beskrivningar 
om konsekvenser för de drabbade, vilka metoder som används och deras 
effektivitet för diagnos, behandling, rehabilitering och prevention. Även den 
kunskap som finns om områdets ekonomiska konsekvenser för samhället och 
vilka resurser som tas i anspråk ska finnas med. Målsättningen är att arbetet ska 
ha en vetenskaplig stringens och kan, men behöver inte, innehålla fördjupade 
behovsanalyser inom hela området eller delar därutav. Ett antal studier kommer 
eventuellt att initieras, till exempel om väntetider på operation. Det finns inte 
angivet i uppdraget hur nationella riktlinjer ska inkluderas men det förutsätts 
ändå att dessa liksom andra relevanta fakta tas med i redovisningen. 
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Ett gemensamt uppdrag för expertgrupperna är att beskriva hur befintliga 
resurser används. Hur ser vårdkedjorna ut? Ett krav är också att 
prioriteringsdiskussioner ska föras inom respektive programgrupp, t.ex. vilka 
medvetna men dolda prioriteringar görs idag? Denna uppgift ska dock i denna 
fas inte resultera i några formella prioriteringslistor. 
 
Under 2002 organiserades ett etiskt forum där varje arbetsgrupp tillsammans 
med etiker identifierade olika etiska dilemman i sitt arbete. Ett slutseminarium 
för respektive grupp hölls under november och december 2002. Efter detta 
skrevs rapporter inom två områden, demens och artroser i stora leder. Dessa är 
även rapporterade till Hälso- och sjukvårdsnämnden, medan övriga 
programområden fortsätter sitt arbete för att redovisa detta under 2003. 
 
Det har varit svårt att få ett tillräckligt stort engagemang för programarbetet 
bland läkare och andra vårdyrkesgrupper. Likaså har det varit problematiskt att 
skilja medicinskt programarbete från traditionella vårdprogram/riktlinjer. 
Osäkerhet om nyttan av programarbetet bland vårdpersonalen är besvärande. 
Detta visar att det krävs ökad tydlighet kring mål och syfte med uppgiften från 
början. 
 
En mindre utvärdering - i form av intervjuer i två fokusgrupper - har genomförts 
med politiker som arbetat i de fem första programgrupperna. Utvärderingen var 
inriktad på själva arbetssättet och hur erfarenheter ska kunna föras vidare till 
kommande programgrupper. Ingen utvärdering är gjord bland 
verksamhetsföreträdare. 
 
 
8.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Medicinska programarbetet ingår som en del av landstingets beställararbete. 
Deras målsättning är att ta fram uppdragsbeskrivningar som skall finnas med i 
framtida överenskommelser. Landstingets tyngdpunkt är 
förtroendemannagrupperna och prioriteringsfrågan. Ett centralt mål för 
programarbetet är att skapa bättre förutsättningar för politikernas sätt att arbeta 
med öppna prioriteringar. Under 2003 kommer nya riktlinjer tas fram för hur 
programgrupper ska utses. Exempel på nya aspekter som eventuellt ska belysas i 
kommande programarbeten är genus och etnicitet. 
 
 
8.7 Uppmärksamhet 
 
Bland politiker, ledande tjänstemän och berörd vårdpersonal är arbetsmetoden 
med medicinskt programarbete idag relativt väletablerad, och det finns stora 
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förväntningar på resultaten. Däremot är arbetsmetoden relativt okänd bland 
övrig personal inom landstinget och bland medborgarna. Syfte och arbetssätt 
känns svårt att förmedla till andra på ett bra sätt. 
 
Då arbetssättet är nytt har det ännu inte fått någon större uppmärksamhet i 
media. Någon egen Internetsida kommer inte att upprättas förrän det finns något 
konkret resultat att presentera. Bakgrundsinformation om det medicinska 
programarbetet går dock att finna på Örebro läns landstings hemsida. 
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9. REGION SKÅNE 
 
9.1 Bakgrund 
 
Skåne är både ett landskap, ett län och en region. Region Skåne bildades 1999 
då de två landstingen Malmöhus län och Kristianstad län slogs samman. Region 
Skåne växte fram inom ramen för regionförsöken i Sverige med utökat 
självstyre, precis som Västra Götalandsregionen. Fortfarande bedrivs detta som 
ett försök. Inom Region Skåne bor drygt 1, 1 miljoner invånare fördelade på 33 
olika kommuner, där Malmö är störst med drygt 265 000 invånare och Perstorp 
är minst med ungefär 6 800 invånare. 
 
Regionen har ungefär 30 000 anställda varav drygt 28 000 arbetar inom hälso- 
och sjukvården, tandvården, habilitering och hjälpmedelsverksamheten. Det 
finns tio sjukhus: Centralsjukhuset Kristianstad, Helsingborgs lasarett, 
Hässleholms sjukhus, Landskrona lasarett, Universitetssjukhuset i Lund, 
Universitetssjukhuset i Malmö, Simrishamns sjukhus, Lasarettet i Trelleborg, 
Lasarettet i Ystad samt Ängelholms sjukhus. Sjukhusen i Helsingborg och 
Ängelholm är regionägda bolag, och driften av sjukhuset i Simrishamn är utlagt 
på entreprenad. Förvaltningen Primärvården Skåne ansvarar för ungefär 75 
procent av primärvården. Dessutom finns det drygt 106 vårdscentralsenheter 
(familjeläkare) och 117 folktandvårdsenheter. 
 
Uppgiften med det regionala utvecklingsarbetet sträcker sig fram t.o.m. år 2006, 
och innebär att Region Skåne själv ansvarar för att utveckla näringslivet, 
kommunikationerna, kulturen och samarbetet med andra regioner i och utanför 
Sverige.  
 
Region Skånes politiska organisation ”Sektor vård och hälsa” omfattar hälso- 
och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden och habiliterings- och 
hjälpmedelsnämnden, samt fem distriktsnämnder. Grunden för 
distriktsnämndernas uppdrag är medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. 
Nämnderna ansvarar för den sjukvård som bedrivs inom distriktet, både 
primärvård och sjukhusvård. För den del av vården som är regiongemensam 
ansvarar nämnderna för att bedriva verksamheten enligt de direktiv och 
målsättningar som anges av hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnderna har 
också ett ansvar för att teckna avtal för den vård som bedrivs av andra 
vårdgivare inom distriktet. Inom varje distriktsnämnd finns även ett hälso- och 
sjukvårdskansli som stödjer nämnden med bland annat kartläggningar, analyser 
av behov och vårdutnyttjande, samt med att ta fram underlag för 
överenskommelser angående hälso- och sjukvård.  
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De fem distriktsnämnderna är:  
• Nordvästra sjukvårdsdistriktet (Helsingborg) 
• Nordöstra sjukvårdsdistriktet (Kristianstad) 
• Mellersta sjukvårdsdistriktet (Lund) 
• Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt (Tomelilla) 
• Sydvästra sjukvårdsdistriktet (Malmö). 
 
 
9.2 Start, syfte och fortsättning 
 
Programarbetet initierades ungefär samtidigt som regionbildningen och under 
våren 2000 togs riktlinjer för programarbetets innehåll fram. Det övergripande 
syftet med hälso- och sjukdomsprogrammen är att beskriva vårdens möjligheter 
och problemområden, samt att skapa en översiktlig kunskap om de vanligaste 
hälsoproblemen som finns i regionen. Syftet är även att starta en strategisk 
process för en gränsöverskridande dialog och ett gemensamt lärande mellan 
medborgare, profession, tjänstemän och förtroendevalda. 
 
Programarbetet ska resultera i ett övergripande styrdokument baserat på 
nationella riktlinjer och/eller regionala medicinska riktlinjer och lokala 
vårdprogram. Det ska skapa nya förutsättningar för att fokusera på det 
medicinska innehållet i genomförandet, sambanden i vårdkedjan och 
kvalitetsutveckling genom uppföljning av vårdresultat. I programarbetet 
analyseras olika problemområden inom hälso- och sjukvården ur olika 
perspektiv, med patienter och anhöriga i centrum. 
 

”För Region Skåne är programarbete en strategisk process inom styrning av 
hälso- och sjukvården genom att med befolkningens behov som utgångspunkt 
skapa förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård. Hälso- och 
sjukvårdsprogram ska belysa väsentliga problemområden för befolkningen och 
deras förtroendevalda.”18 

 
Under 2001 träffades personal från de olika kanslierna i regionen och 
diskuterade bland annat uppdraget, hur grupperna skulle formas och vilka 
personer som skulle ingå i dem. Ett startseminarium arrangerades också. Fyra 
programarbetsgrupper, stroke, diabetes, barn- och ungdomars psykosociala 
hälsa, samt psykisk ohälsa hos vuxna, har (åtminstone temporärt) avslutat sitt 
arbete sedan dess. Tanken är att hälso- och sjukvårdsprogrammen skall vara 
levande dokument och att de ska uppdateras fortlöpande, samt finnas offentligt 
tillgängliga på Internet. Framtagningen av hälso- och sjukvårdsprogram 
betraktas nämligen som en kontinuerlig process. 
 
                                        
18 Källa: www.skane.se/hsprogram. 
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9.3 Bakgrundsmaterial och komponenter  
 
Inom Region Skåne pågår ett politiskt utvecklings- eller visionsarbete, som fått 
namnet ”Skånsk Livskraft – vård och hälsa”19. Resultatet av detta arbete, som 
bedrivs i samverkan med kommunerna, ligger till grund för utformningen av 
hälso- och sjukvårdsprogrammen.  
 
Bakgrundsmaterial, som exempelvis riktlinjer och liknande, hämtades från andra 
landsting som arbetat med någon form av programarbete tidigare. Studiebesök 
gjordes både till Östergötland och till Västerbotten under våren 2001.  
 
Arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram bygger på en styrmodell där de 
förtroendevalda, i rollen som medborgarföreträdare, styr de olika aktörerna som 
producerar hälso- och sjukvården genom uppdragsbeskrivningar. Syftet med 
styrmodellen är att Region Skåne ska fokusera på vad som är medborgarnas 
behov, samt att prioritera och följa upp kvaliteten på den hälso- och sjukvård 
som bedrivs i regionen. Detta innebär i praktiken att: 
 
• ta reda på hälsotillståndet 
• ha visioner, inriktningar och mål 
• föra en dialog med medborgarna 
• prioritera och fördela resurser 
• upphandla hälso- och sjukvårdsproduktion 
• göra utvärdering och uppföljning 
• sluta avtal med producenter. 
 
Beslutet att påbörja nya hälso- och sjukvårdsprogram fattas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Tänkbara behovskriterier/karaktäristika för områden som 
bör belysas kan vara att de antingen berör många människor, medför stort 
lidande, tar stora resurser i anspråk eller att det av andra anledningar finns 
angelägna behov av att fokusera på området ifråga. Hälso- och 
sjukvårdsprogrammen ska baseras på nationella riktlinjer och/eller regionala 
medicinska riktlinjer, vårdprogram och register samt material och 
sammanställningar från Socialstyrelsen och SBU. Arbetet skall genomgående 
vara vetenskapligt grundat. Egna studier initieras och kontakter har tagits till 
exempel med universitet, kommunerna och Institutet för hälso- och 
sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund. De personer som är med i grupperna har ofta 
en vetenskaplig förankring i forskarsamhället.  
 
 

                                        
19 Regionstyrelsen. Skånsk livskraft – vård och hälsa. 2001-02-01. 
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9.4 Val av områden 
 
Valet av de första fyra problemområdena (stroke, diabetes, psykisk ohälsa hos 
vuxna samt barn och ungdomars psykosociala hälsa) byggde på politiska beslut 
från 2000. Ett kriterium var att de representerar stora ohälsoområden. Ett annat 
var att man ville undvika stora svårigheter p.g.a. bristfälliga kunskapsunderlag 
inom områden där det var svårt att samla kunskap och istället kunna utnyttja det 
andra redan gjort. När det gäller stroke och diabetes finns redan färdiga 
dokument i andra delar av landet, och dessa områden blev så kallade 
grundområden eller ”lärandegrupper”. De första grupperna startade sitt arbete 
sommaren 2001.  
 
Programområdet psykisk ohälsa hos vuxna är så omfattande att avgränsning 
skett till två av de större sjukdomsområdena inom psykiatrin nämligen, 
depressioner och schizofrenisjukdomar. När det gäller området barn och 
ungdomars psykosociala hälsa  är målet att belysa olika faktorer och riskfaktorer 
som påverkar barn och ungdomars psykosociala hälsa. 
 
Hälso- och sjukvårdsberedningen beslutade i april 2002 att starta ett program för 
demenssjukdomar. Demensprogrammet är det första samarbetsprojektet mellan 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. I programgruppen deltar två 
kommunalråd. En rapport beräknas vara klar under år 2004. 
 
Exempel på andra planerade områden är t.ex. kronisk smärta, palliativ vård och 
hjärtsjukdomar. Alla programområden kommer dock inte att resultera i 
fullständiga dokumentationer, inom några områden kan det bli aktuellt med en 
mer begränsad dokumentation. 
 
 
9.5 Organisation och arbetssätt 
 
I hälso- och sjukvårdsprogrammen samverkar politiker, personal från 
primärvård, sjukhusvård och kommunal vård och omsorg, representanter från 
brukarorganisationer samt patienter och närstående. Under våren 2001 
arrangerades ett första startseminarium då själva tanken med programarbeten 
beskrevs.  
 
Programarbetet leds av en särskild processledning (ett sekretariat för stöd, 
samordning och uppföljning). En processledare har det övergripande ansvaret 
och fungerar som inspiratör för ordförandena inom respektive program. I 
processledningen ingår även en programsekreterare som ansvarar för att hålla 
samman grupperna och en hälsoekonom som bevakar hälsoekonomiska aspekter 
i samtliga grupper, samt ytterligare en person som skall bistå med metodstöd. 
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Varje programgrupp ska vara tvärfunktionellt och tvärprofessionellt sammansatt, 
och består av 10-12 medlemmar. I grupperna ingår representanter både från 
regionens hälso- och sjukvård (läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter m.fl.) och 
från kommunerna (t.ex. medicinskt ansvariga sjuksköterskor), beroende på 
vilken sjukdomsgrupp som studeras. Ordförande i gruppen är en läkare eller 
sjuksköterska knuten till det Medicinska Rådet vid Hälso- & sjukvårdsstaben. I 
arbetet deltar också förtroendevalda politiker (både från majoritet och minoritet), 
samt ibland även patientrepresentanter (t.ex. från Svenska Diabetesförbundet i 
programgruppen Diabetes).  
 
Till varje  program finns även fokusgrupper knutna, där medborgare, patienter 
och anhöriga träffar bl.a. politiker för att diskutera sina erfarenheter kring ett 
specifikt problemområde. 
 
Programarbetet kan delas upp i tre viktiga processer: 
• Grupprocessen – att arbetsgruppen leds på ett fungerande sätt. 
• Förankringsprocessen – att budskapet når ut till berörda parter. 
• Dokumentprocessen – att dokumentet blir ledande/lärande och på så sätt 

användbart. 
 
Det finns en gemensam dokumentationsmall med 16 punkter över vad som ska 
belysas i programdokumenten. Några av dessa punkter är: 
 
• Aktuell medicinsk kunskap beskrivet på ett kortfattat och för den icke 

medicinskt utbildade förståeligt sätt. 
• Problembeskrivningar och analys av problemområden. 
• Beskrivningar av nuvarande medicinska förhållanden, insatser, resurser och 

organisation. Kort historik och beskrivning av eventuella skillnader i Skåne. 
• Samordnade insatser och vårdkedjor – kommunernas roll i vårdkedjan. 
• Hälso- och sjukvårdsprogrammen som beslutsunderlag vid styrning av hälso- 

och sjukvården. 
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Figur 6. Översiktlig disposition av arbetet i Region Skåne.  
Källa: www.skane.se/hsprogram. 
 
 
Varje programgrupp arbetar i sex till tolv månader. De första två hälso- och 
sjukvårdsprogrammen, om Diabetes Mellitus respektive Stroke, blev klara under 
december 2002. Målet är att alla programgrupper för ”de vanligaste 
sjukvårdsområdena” ska vara klara år 2005, därefter ska uppdateringar göras.  
 
Det har inte varit svårt att få verksamhetsföreträdare att medverka. Det har dock 
i vissa fall uppstått problem med att få dem att kunna avsätta tillräckligt med tid. 
Avgränsningar är ett annat problem, då det ibland kan vara svårt att se helheten 
(att se processtänkande) i t.ex. ett ohälsoområde och att se hur man kan arbeta 
hälsoinriktat i hälso- och sjukvården. Vissa problem har även funnits med att 
skilja arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram från vårdprogram och som en 
direkt följd av detta har arbetsgrupperna numera tydligare riktlinjer att arbeta 
efter. En lärdom är att kommunerna borde ha deltagit i initierings- och 
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planeringsfasen. Samarbetet med Kommunförbundet har dock förbättrats i och 
med påbörjandet av hälso- och sjukvårdsprogrammet för demenssjukdomar.  
 
Under november-december 2002 genomfördes en intern utvärdering av arbetet 
med hälso- och sjukvårdsprogram. Utvärderingen bestod av två olika delar, dels 
en bred utvärdering till samtliga deltagare i arbetsgruppen och dels ett möte 
mellan processledning och koordinator och ordförande från varje arbetsgrupp. 
Enligt utvärderingen är arbetsgrupperna nöjda med arbetssätt och upplägg. 
Förbättringsmöjligheter för att ytterligare stärka arbetet påvisas:  
 
• Primärvårdens roll i arbetet måste tydliggöras. 
• Det måste vara en tydligare kommunikation med arbetsgivaren inom 

kommunen och regionen för att frigöra tid för arbetet. 
• Uppdraget bör vara klarare och utformat tillsammans med kommunerna.  
• En något bredare representation från kommunerna, och med klarare mandat, 

är önskvärt. 
 
 
9.6 Utvecklingsdrag som komponent i beställararbete 
 
Flera positiva effekter har redan kunnat påvisas utifrån arbetet med hälso- och 
sjukvårdsprogram t.ex. så betonar deltagarna att de ser konstruktiva lösningar på 
problemen växa fram som resultat av möten mellan förtroendevalda, olika 
professioner från hälso- och sjukvården och kommunen, tjänstemän, medborgare 
och brukare. Ett mål är att få till stånd hälso- och sjukvårdsprogram och 
uppdragsbeskrivningar som har ett klart och tydligt medborgarperspektiv.  
 
Hälso- och sjukvårdsprogrammen för Diabetes Mellitus samt Stroke har, precis 
som övriga program, utgått från den gemensamma dokumentationsmall som 
finns. Rapporten beskriver bland annat sjukdomen, livskvalitet och 
konsekvenser, hälsoekonomiska aspekter, prevention, kvalitetsarbete samt 
förslag till mål och förbättringsåtgärder för diabetesvården respektive 
strokevården. Enligt rapporterna bedöms vården av diabetes och stroke vara av 
god kvalitet. Ett antal förbättringsområden har dock identifieras, för 
diabetesvården t.ex. att alla patienter i primärvården bör kunna erbjudas ett 
diabetesteam, att ett specialistteam bör finnas vid de medicinska 
specialistenheterna, att det inom kommunens hemsjukvård bör finnas en 
diabetessjuksköterska, samt att alla berörda enheter bör delta i det Nationella 
Diabetesregistret (NDR).20 
 

                                        
20 Mer om förbättringsområden för diabetesvården och strokevården i Skåne går att läsa i Hälso- och 
sjukvårdsprogrammet Diabetes Mellitus, respektive Hälso- och sjukvårdsprogrammet Stroke. Region Skåne, 
2002. 
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Hälso- och sjukvårdsprogrammen ses som en del av arbetet med 
uppdragsbeskrivningar, och tanken är att programmen skall bli en plattform för 
den fortsatta dialogen kring mål, prioritering, uppföljning och utveckling av den 
skånska hälso- och sjukvården. 
 
 
9.7 Uppmärksamhet 
 
Arbetet med hälso- och sjukvårdsprogrammen är än så länge tämligen okänt 
bland medborgarna inom Region Skåne men det pågår aktiviteter med syfte att 
sprida kunskapen till medborgarna. Programarbetet har figurerat i medierna, 
framförallt när de två första dokumenten blev klara. Programarbetet har även 
uppmärksammats vid olika konferenser. Det interna kommunikationsarbetet i 
regionen har bland annat gått via sjukhusinformatörer och olika informations- 
och nyhetsblad. Programarbetet inom Region Skåne har en egen hemsida där 
arbetet kan följas och där de färdiga programmen finns publicerade. Där finns 
även möjlighet att sätta sig in i den teoretiska bakgrunden till arbetet. 
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10. ANALYS 
 
Rapportens huvudsakliga syfte är att försöka kartlägga förekomsten av vad som 
skulle kunna kategoriseras som programarbete - eller motsvarande benämning - 
och att studera på vilket sätt de olika landstingen bedriver sådant, samt också att, 
om möjligt, kategorisera vad som avses med programarbete. Det kan tyckas att 
det sätt som vissa landsting bedriver programarbete på är likartat till karaktären, 
men några skillnader kan ändå skönjas. 
 
 
10.1 Start 
 
En tydlig skillnad är att landstingen har startat utvecklingen av sina program vid 
olika tidpunkter. Bland de tidiga, som startade i mitten av 1990-talet, återfinns 
Östergötland och Västerbotten, samt strax efter Västra Götaland/Borås och 
Stockholm/NÖSO. En andra grupp, med Stockholm/Centralt, Örebro, Skåne och 
Västmanland, startade i början av 2000-talet. De landsting som kom igång 
senare är tydligt inspirerade av de landsting som först anammade arbetsformen, 
även om flera respondenter påpekar att programarbetet i sig är en process och att 
frågan måste få ”ägas” av varje enskilt landsting, d.v.s. att man själv måste få 
”göra resan”.  
 
I samtliga landsting utom två betraktas programarbete som en långsiktig och 
kontinuerlig process. I t.ex. Östergötland har det skett en ständig utveckling av 
programarbetet och det är numera en del av styrprocessen med tillhörande 
uppdragsbeskrivningar och avtalsskrivning. I Västra Götaland/Borås påtalas att 
programarbetet också är en slags kunskapsstyrning, som inte skall underskattas, 
och som ger ökade möjligheter till jämförelser av kvalitet och kostnader mellan 
vårdgivare och över tiden, samt att arbetet bygger på att det finns långsiktighet i 
styrningen. Vidare skall målen utarbetas med ett treårsperspektiv och dessa bör 
följas upp kontinuerligt för att se hur arbetet fortskridit. I samband med årliga 
seminarier finns möjlighet att revidera en del mål som visat sig mindre lämpliga 
eller omöjliga att följa upp. I Västmanland fortsätter varje hälso- och 
sjukvårdsprogram att utvecklas över tiden där de blir föremål för revideringar i 
en kontinuerlig process utan slutdatum.  
 
Undantagen är Västerbotten och NÖSO i Stockholm som avslutade sitt 
programarbete 2001 respektive 2002/2003. Då Västerbotten befunnit sig i en 
omfattande förändringsprocess är det osäkert om det blir någon fortsättning på 
systematisk granskning. Arbetet med medicinska program som bedrevs i 
nordöstra sjukvårdområdet (NÖSO) i Stockholms läns landsting avslutades i och 
med den omorganisation av beställarverksamheten som genomfördes efter valet 
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2002. Detta trots att programarbetet från början var tänkt att vara långsiktigt och 
inte beröras av politiska utspel under valår, eller annan partipolitik. 
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10.2 Behovet och syftet 
 
De landsting som ingår i studien startade i de flesta fall programarbete i 
samband med en omorganisation och införande av ett beställar-utförarsystem. 
Programarbetet blev då liktydig med ett nytt arbetssätt med beställare och 
utförare, och är tänkt att integreras som en del i styrningen av landstingens 
verksamhet och vara med som en del i själva avtalsprocessen.  
 
En intressant fråga är just varför programarbete - förutom att vara ett nytt 
arbetssätt inom beställar-utförarorganisationen - påbörjades? Vilka behov ville 
man tillfredsställa? Återkommande svar på detta vid intervjuerna är behovet av 
att skapa struktur, ge allsidig kunskap och tydliggöra roller. Detta exemplifieras 
med följande uttalanden eller citat från skrivelser:  
 
• ett behov av att skapa struktur i arbetet i samband med den nya styrform som 

en beställar- och utförarorganisation utgör 
• ett behov av ett samlat och strukturerat beslutsunderlag för prioriteringar, mål 

och avtal samt förslag till arbetssätt för att reducera kostnaderna 
• ett behov av att tydliggöra politikerrollen som företrädare för befolkningen 

och skapa en plattform för ökat engagemang hos de förtroendevalda 
• för att öka dialogen och ge en allsidig kunskap om de utvalda 

sjukdomsgrupperna utifrån befolkningens, patienternas och de anhörigas 
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 

• för att beskriva dagsläget och göra en bedömning av framtida behov för att 
uppnå en behovsstyrd hälso- och sjukvård, programarbete ses som 
kunskapsbasen i en modell för prioritering och resursfördelning inom och 
mellan sjukdomsgrupper 

• programarbete är också ett sätt att bygga en gemensam kunskapsplattform för 
att vårdgivare, beställare och patienter ska kunna mötas och forma en god och 
jämlik vård för landstingets invånare 

• att stärka medborgarnas/patienternas ställning och skapa möjligheter till 
medverkan i vården. 

 
Själva syftet med programarbete kan vara flerfaldigt. Framförallt anges att syftet 
är att bättre belysa och värna om befolkningens behov av hälso- och sjukvård, 
att skapa ett kunskapsunderlag för politiska prioriteringsbeslut samt att utveckla 
dialogen mellan politiker och verksamhetsföreträdare. Syftet med landstingens 
programarbete kan exemplifieras med följande uttalanden eller skrivelser:  
 
• att skapa bättre förutsättningar för kunskapsbaserade politiska 

prioriteringsbeslut 
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• att införliva medicinsk expertkunskap i planeringen av god, jämlik och 
genomlysbar hälso- och sjukvård för länets befolkning 

• att se hälso- och sjukvården ur ett medborgarperspektiv där befolkningens 
behov blir styrande och vägledande för tilldelning av resurser och prioritering 

• att skapa optimala helhetslösningar i ett vårdkedjeperspektiv 
• att starta en strategisk process för en gränsöverskridande dialog mellan 

medborgare, profession och tjänstemän 
• att få underlag för bättre beställningar och eventuella prioriteringar samt att 

kunna beställa adekvat vård från producenterna. 
 
 
10.3 Ingående komponenter 
 
10.3.1 Tidiga inspirationskällor 
 
En tidig inspirationskälla till programarbete var rapporten ”Beställarvision - 
slutrapport från ett pilotprojekt” av Per-Axel Svalander21, med huvudsyftet ”att 
’kvalitetssäkra’ beställarfunktionen genom att se till så att den förblir dynamisk 
och att beställaren hela tiden utvecklar sin förmåga att delta i och driva en 
skapande process tillsammans med vårdgivarna”. I rapporten presenteras ett sätt 
att utifrån ett befolkningsperspektiv analysera sjukdomar/ohälsa och vad som 
bör ingå i analysen. För varje sjukdom/ohälsotillstånd görs en analys enligt två 
modeller: en beskrivande (som syftar till att göra en begriplig och översiktlig 
beskrivning av sjukdomen, dess karaktär, omfattning och innebörd för patienten 
- för icke medicinskt kunniga personer) och en analyserande (som tar sin 
utgångspunkt i de biologiska/patologiska förloppen och beskriver steg för steg, 
hur sjukdomen utvecklas och vad som kan göras för att hejda och lindra 
förloppet). Budskapet till beställare var att de bör skaffa sig en egen vision av 
vad man vill åstadkomma och bygga en egen kunskap. 
 
Svalanders rapport tillsammans med tidiga former av medicinskt programarbete 
i Wales22, om hur hälsan kan förbättras i befolkningen, var de som influerade 
Östergötland att tidigt starta sitt utvecklingsarbete. Dessa sammanlagda tankar 
låg också till grund för Östergötlands syn på hur arbetet skulle bedrivas och 
vilka komponenter som skulle ingå i det medicinska programarbetet. 
 

                                        
21 Svalander, P-A. 1994. Beställarvis ion – slutrapport från ett pilotprojekt, Beställarnätverket i landstingen i 
Sverige. 
22 Morton Warners arbete i Storbritannien: Welsh Office NHS Directorate. 1991. Protocol for Investment in 
health gain. Cardiovascular diseases, samt Secretary of state for Wales. 1998. Better Health Better Wales. 
 



63 

10.3.2 Beställarprocessens beståndsdelar 
 
En gemensam nämnare i programarbete är att de olika moment som ingår i en 
beställarprocess - såsom behov, utvärdering, prioritering, styrning och 
uppföljning - beaktas och bearbetas för ett antal utvalda hälsoproblem. De olika 
komponenterna kan kort karaktäriseras enligt följande23: 
 
• Behovsanalys 

Behovsanalysen innebär att kartlägga hälsoläget i en befolkning, ställa den i 
relation till önskvärda hälsomål och analysera behoven av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i befolkningen. Detta ställer krav på god tillgång till 
registerdata och epidemiologisk kompetens. Behov som begrepp kan ses som 
ett gap mellan faktiskt och önskvärt hälsotillstånd och kan bara till en viss del 
åtgärdas med hälso- och sjukvårdinsatser. För många ohälsotillstånd saknas 
en adekvat medicinsk teknologi för att åtgärda problemet. Den del av 
ohälsogapet mellan faktiskt hälsotillstånd och önskvärt hälsotillstånd som går 
att åtgärda kallas åtgärdsbehov. 
 

• Utvärdering 
Åtgärdsbehoven skall på bästa sätt tillgodoses av väl dokumenterade 
behandlingsmetoder (s.k. evidensbaserad medicin, EBM). I programarbete 
ställer man samman resultatet från enstaka utvärderingar av medicinska 
metoder eller använder sig av systematiska litteraturöversikter. Undantagsvis 
initierar man egna utvärderingar. Nya metoder, men även existerande av 
tvivelaktigt värde, bör utvärderas med avseende på patientnytta, risker, 
kostnadseffektivitet samt etiska och organisatoriska konsekvenser. 

 
• Prioritering 

Hälso- och sjukvårdens resurser skall fördelas rättvist efter behov med 
hänsyn till effektivitet. En situation av otillfredsställda vårdbehov, ökande 
efterfrågan på vård och ett ständigt utbud av ny teknologi ställer krav på 
systematiska prioriteringar. Alla typer av prioriteringar innehåller 
värderingar. För att prioriteringar som leder till ransonering eller 
utbudsbegränsningar skall uppfattas som rättvisa och legitima är det vikigt att 
de sker öppet på ett sådant sätt att värdegrund, fakta (svårighetsgrad, 
patientnytta och kostnadseffektivitet) och olika överväganden redovisas. Det 
är vikigt att alla relevanta aktörer deltar, både vid rangordning av tillstånd 
och åtgärder inom en sjukdomsgrupp (vertikal prioritering) och mellan 
sjukdomsgrupper (horisontell prioritering). Dialogen och samarbetet mellan 
politikerna och verksamhetsföreträdarna i denna process är helt central.  
 

                                        
23 Se t.ex. Andersson G et al. 2003, Calltorp J et al. 1998, samt Andersson M et al 2001. 
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• Styrning 
Styrning handlar i grunden om att påverka någon i önskvärd riktning. 
Styrning av hälso- och sjukvård från ett uppdragsgivarperspektiv innebär en 
medveten påverkan av producenterna av vård för att nå definierade mål. Det 
finns en mängd styrmedel såsom överenskommelser och avtal, samt olika 
modeller för ekonomisk ersättning. I en professionell organisation som en 
sjukvårdsorganisation utgör är kunskapsstyrning kanske den viktigaste 
styrformen. En framgångsrik styrning förutsätter tydliga mål och en klar 
uppfattning om vad man vill åstadkomma från uppdragsgivarens sida och att 
denna uppfattning är sakligt välgrundad.  
 

• Uppföljning 
Uppföljning syftar till att ta reda på om man i en speciell organisation och vid 
ett speciellt tillfälle når de mål man satt upp. Uppföljningen i programarbete 
ska göras av de hälsomål som definierats i behovsanalysen liksom avtal eller 
andra överenskommelser som träffats. Ett viktigt inslag i all uppföljning är 
att kunna omsätta resultatet av uppföljningen i handling, d.v.s. förändra sitt 
beslut eller ge nya styrsignaler. Exemplet öppna prioriteringar förutsätter en 
mekanism för revideringar av beslut för att på så sätt uppnå en typ av social 
inlärning. 

 
Programarbete kan ses som ett konkret sätt att arbeta med dessa komponenter. 
Komponenterna ingår till olika stor del i landstingens programarbete, vilket 
beskrivs schematiskt i Tabell 1, utifrån genomförda intervjuer och skriftligt 
material från landstingen. När det gäller punkten uppföljning är det svårt att se i 
vilken grad den komponenten finns med i programarbetet och om det finns 
några konkreta planer för hur det ska gå till.  
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Tabell 1. Ingående komponenter i respektive landstings programarbeten. 
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Behovsanalys Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering Ja Nej1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Prioritering2 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Styrning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
1) De nationella riktlinjerna hade inte kommit när arbetet startade och något vetenskapligt metodval diskuterades 
inte, utan har varierat och diskuterats under arbetets gång. 
2) Prioriteringsfrågor diskuteras i programdokumenten, eller nämns som minimum i samband med deklarationen 
av programarbetes syfte. 
 
 
I alla landstings programarbeten görs någon form av beskrivning av 
sjukdomsgruppen/behovsgruppen som studeras. Detta kan redogöras för under 
rubriker som t.ex. ”Vad är diabetes?” och ”Livskvalitet och konsekvenser för 
familj och närstående”.24 Dessutom ingår någon form av 
behovsanalys/faktainsamling, mer eller mindre omfattande, av hälsoläget i 
befolkningen och behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser, t.ex. i kapitlet 
”Förekomst av cancersjukdomar i befolkningen” med underrubrikerna 
”Epidemiologi”, ”Riskfaktorer” och ”Cancerprevention”25.  
 
Att använda sig av, och införliva, resultaten av olika utvärderingar - t.ex. olika 
typer av vetenskapliga studier och systematiska litteraturöversikter, eller t.ex. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer - sker hos landstingen/regionerna i olika 
omfattning. Det är dock oklart hur denna kunskap omsätts i praktiken. I t.ex. 
Skåne påtalas att man har ett evidensbaserat tänkande, att hälso- och 
sjukvårdsprogrammen baseras på riktlinjer, vårdprogram, register och material 
från Socialstyrelsen och SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). 
Egna studier initieras vid behov och kontakter tas med t.ex. universitet, 
kommuner och IHE (Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi). I 
Stockholm/NÖSO säger man att programmen bygger på en blandning av 

                                        
24 Rubriker ur Hälso- Och sjukvårdsprogram Diabets Mellitus. Region Skåne. 2002. 
25 Rubriker ur Medicinska Programmet Cancer. Landstinget i Östergötland. 2000. 
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beprövad praxis, befintliga studier, och där fakta saknades initierades egna 
studier. I Västra Götalandsregionen har det ansetts viktigt att få till stånd ett 
samarbete med högskolan (eller motsvarande) och med externa experter för att 
öka vetenskapligheten i studierna. Att initiera och genomföra egna studier har 
dock endast skett i en mindre omfattning hos landstingen, men förekommer hos 
t.ex. Skåne, Stockholm/NÖSO, Västra Götaland/Borås och i Östergötland. 
 
Flera landsting påtalar att man i sina bedömningar vill ta med hälsoekonomiska 
studier med uppgifter om kostnader och kostnadseffektivitet för sjukdomar och 
sjukdomsgrupper när det går att finna sådana studier. Egna studier initieras 
endast i mindre omfattning. Ett undantag är Skåne där en hälsoekonom finns 
med i processledningen och har som uppgift att bevaka hälsoekonomiska 
aspekter i samtliga programgrupper. Även i Östergötland har egna 
kostnadsstudier initierats26, dock ej inom samtliga programarbeten. 
 
I beställararbetets process är utvecklingen av öppna prioriteringar central. 
Programarbeten kan ses som ett steg på vägen mot öppna prioriteringar. 
Följande citat är hämtat från Stockholm/Centralt: 
 

”Det medicinska programarbetet ska genom arbetet med vertikala 
prioriteringar kunna bidra till utvecklingen av en väl genomtänkt, förankrad och 
öppen prioriteringsprocess som genomsyrar alla nivåer i hälso- och sjukvården 
i Stockholms län.”27 

 
I Skåne påpekas att programarbetet skall präglas av en gemensam syn på 
prioritering och bygga på Riksdagens beslut 1996/97:60 ”Prioritering inom 
hälso- och sjukvården”. I Östergötland är medicinska program en kunskapsdel i 
landstingets prioriteringsprocess, och i ett program - Ögonsjukdomar - förs en 
diskussion om prioriteringar för varje sjukdom som ingår under ögonsjukdomar. 
I Örebro ser man programarbetet som en mötesplats för 
prioriteringsdiskussioner men det kommer inte att resultera i några 
prioriteringslistor. Västmanland säger i sin programförklaring att när man 
färdigställt ett antal program så skapas möjligheter att prioritera bl.a. 
ekonomiska resurser mellan olika behovsgrupper. Inget av landstingen ger några 
explicita exempel på gjorda öppna prioriteringar. 
 
Programarbetet ses hos alla landsting som en del av styrningen  av hälso- och 
sjukvården, t.ex. ett sätt att uppnå en behovsstyrd hälso- och sjukvård. I de 
landsting där man hållit på längst tid har resultaten också börjat användas i 
styrningen via avtal och överenskommelser med vården. I Östergötland togs 

                                        
26 T.ex. i Medicinska Programmet Hjärtsjukdomar respektive Cancer. 
27 Källa: Medicinskt Program Arbete – Samverkan kring vårdens utveckling – Arbetssätt och rapportstruktur. 
Stockholms läns landsting. 2003. 



67 

1999 ett avtal om psykisk ohälsa fram för 2000-2001, vilket var det första 
avtalet som baserades på ett programarbete. I avtalet framgår bl.a. hur former för 
samverkan mellan olika aktörer ska utvecklas och följas upp, samt hur vårdens 
kvalitet ska redovisas och följas upp. Flera landsting anger att programarbetena 
ska ligga till grund för tilldelningen av resurser vid avtal och överenskommelser. 
 
 
10.4 Val av områden 
 
De områden som valts ut av landstingen att studera och som formar olika 
program är oftast stora och inbegriper ett flertal sjukdomar, se Tabell 2, men 
valen grundar sig på olika perspektiv.  
 
Tabell 2. Val av områden i respektive landsting. 
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Andningsorganens sjukdomar X        
Astma   X      
Cancersjukdomar X        
Kolorektalcancer   X      
Endokrina sjukdomar X        
Diabetes   X  X X  X 
Övervikt / Fetma  X  X     
Äldre / Äldre multisjuka    X X    
Demenssjukdomar X X X    X X 
Psykisk ohälsa / Psykiatri X    X X  X 
Schizofreni   X      
Psykisk ohälsa 
barn/ungdomar 

 X  X  X  X 

Psykiatri - dubbeldiagnos       X  
Depressionssjukdomar  X       
Stressrelaterad ohälsa  X       
Hjärtsjukdomar / 
Cirkulationsorganens 
sjukdomar 

X    X X X  

Hjärtinfarkt   X      
Kranskärlssjukdomar  X       
Kärlsjukdomar X        
Stroke X  X    X X 
Se forts. på nästa sida. 
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Tabell 2. Val av områden i respektive landsting, fortsättning. 
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Rörelseorganens sjukdomar X    X    
Höftfraktur   X      
Osteoporos    X     
Reumatoid artrit   X      
Artroser i stora leder       X  
Fibromyalgi  X       
Neurologiska sjukdomar / 
Nervsystem 

X    X    

Kvinnosjukdomar / Kvinnor X    X    
Mödra- & barnhälsovård   X      
Barn   X1  X    
Akut omhändertagande     X    
Stort trauma   X      
Palliativ vård   X      
Mag- och tarmsjukdomar X        
Urologiska sjukdomar X        
Ögonsjukdomar X        
Hörselnedsättning och dövhet X        
Medicin     X    
Medicinsk service     X    
Omvårdnad     X    
Primärvård     X    
Folkhälsoarbete och 
prevention 

    X    

Kvalitetsutveckling     X    
1) Barn som direkt eller indirekt drabbats av våld i nära relation, samt Barn och ungdomar med stort 
tandvårdsbehov. 

 
 
Några ämnesområden återkommer hos flera landsting. Stroke, diabetes och 
demens är exempel på områden som flera valt att belysa, likaså psykisk ohälsa. 
Att stora likheter råder i valet av områden kan delvis ha sin grund i att man valt 
att ”kopiera” arbetssätt från varandra. 
 
Några kriterier som uppges av landstingen/regionerna vid valet av områden är 
t.ex.:  



69 

• Misstanke om underförsörjda vårdbehov eller att de representerar stora 
patientgrupper (Västerbotten). 

• Sjukdomar/tillstånd som i vissa stadier tillhör prioriteringsgrupp ett och två 
enligt prioriteringsutredningen, har hög dödlighet, drabbar många och/eller 
innebär stora kostnader för samhället, eller p.g.a. att dess verksamhet har en 
strategisk roll för befolkningens hälsoutveckling (V. Götaland/Borås). 

• Grupper i befolkningen med särskilda behov av vård och omsorg, utifrån 
epidemiologisk bevakning och vad som framkom där (Stockholm/NÖSO). 

• De mest angelägna att uppmärksamma, de ligger i tiden och representerar 
stora folkhälsoproblem, de kräver mycket av hälso- och sjukvårdens resurser 
och har funnits länge på den politiska dagordningen (Västmanland). 

• Omfattande områden, har identifierbara/värderingsbara diagnostik-, 
behandlings- och rehabiliteringsmodeller, är av intresse i den medicinska 
professionen, där tydliga vårdkedjor skall kunna identifieras, stora 
sjukdomsområden som tar mycket av sjukvårdens resurser och dessutom 
kräver resurser från (och samverkan mellan) kommun och landsting, utsatt 
patientgrupp som varken syns i statistiken eller utgör en stor grupp i 
samhället, där det finns en diskussion kring kösystem och prioritering 
(Örebro). 

• Representerar stora ohälsoområden, områden där det var lätt att samla 
kunskap för att undvika svårigheter i arbetet (Skåne).  

 
I Östergötland är målet att sjukdomsgrupperna i de medicinska programarbetena 
skall täcka cirka 80 procent av all konsumtion av hälso- och sjukvård, vilket 
också motsvarar cirka 80 procent av landstingets sjukvårdsbudget. I 
Stockholm/Centralt skall programområdena täcka 100 procent av all vård och 
alla förebyggande insatser. 
 
 
10.5 Organisation och arbetssätt 
 
Organisationen av programarbetet skiljer sig åt mellan landstingen. De flesta har 
dock någon form av fast struktur med en ledningsgrupp som leder och styr 
arbetet och som på så sätt har högsta ansvar för arbetets utveckling och form. I 
alla landsting, utom ett (Stockholm/Centralt), medverkar politiker, antingen i 
referensgrupper eller i förtroendemannagrupper. I Tabell 3 följer en 
sammanställning av programarbetenas organisation vid respektive landsting. 
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Tabell 3: Programarbetenas start och fortsättning, samt organisation/deltagare i 
arbetet vid respektive landsting. 
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Startår 1994 1996 1997 1997 2000 2001 2001 2001 

En kontinuerlig process Ja Nej1 Ja Nej2 Ja Ja Ja Ja 

Politiker 
Administratörer 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Nej 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Patientföreträdare från: 
- sjukhus 
- primärvård 
- kommuner 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Ja 
Ja 
Ja3 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Ja 
Ja 

Nej4 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Ja 
Nej 
Ja5 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Ja 
Ja 
Ja 

Övr. deltagare: 
- hälsoekonomer 
- patient org. 
- annan intresse org. 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Nej 
Nej 
Ja 

 
Ja 
Nej 
Ja 

 
Nej 
Nej 
Ja 

 
Nej 
Nej 
Nej 

 
Nej 
Nej 
Nej 

 
Ja 
Nej 
Ja 

 
Ja 
Ja 
Ja 

1) Avslutat 2001. 
2) Avslutat 2002/2003. 
3) Enbart i de tre första arbetena, genom politis k representant från kommunförbundet. 
4) Samverkan med kommunerna enbart genom sjukvårdssamordnare. 
5) Tre programgrupper har haft dialog med kommunerna. 
 
 
Expertgrupper med personal från vården (patientföreträdare) finns alltid med 
från sjukhusen men även personal från primärvården deltar, fast i något mindre 
omfattning. Hur mycket kommuner, intresseorganisationer och patientföreningar 
har varit med varierar inte enbart mellan olika landsting utan också mellan olika 
programområden inom respektive landsting. Personer med hälsoekonomisk 
kompetens finns endast med i ett fåtal fall. I Östergötland har personer från 
Försäkringskassan varit med i arbetet i några programområden. 
 
 
10.6 Uppmärksamhet 
 
I de flesta landsting har programarbetet inte fått någon större uppmärksamhet i 
massmedia. Ett undantag är Stockholm i och med deras regionala programarbete 
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om övervikt. Viss uppmärksamhet har programarbetet även fått i lokala media i 
Östergötland. I och med det blygsamma mediala intresset uppfattas inte heller 
programarbetena vara känt bland allmänheten, se Tabell 4. Nästan alla landsting 
har dock information om sitt programarbete på Internet, vissa mycket utförlig 
information, t.ex. Östergötland, Stockholm/Centralt och Skåne, med information 
om bakgrund och arbetssättet samt nedladdningsbara rapporter. 
 
Tabell 4. Programarbetenas uppmärksamhet hos respektive landsting. 
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Fått uppmärksamhet  
i media 

Ja Nej Nej Ja1 Ja1 Nej Nej Nej 

Känt hos den  
egna personalen: 
- de som arbetar 
  med MPA 
- övrig personal 

 
 

Ja 
 

Ja, 
delvis 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

 
 

Ja 
 

Nej 

Känt bland 
allmänheten 

Lite Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Hemsida på Internet Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

1) Genom det regionala programmet Övervikt. 
 
 
Arbetet uppfattas av intervjupersonerna som känt bland den egna personalen 
som arbetar direkt med ett program, eller arbetar inom ett sjukdomsområde som 
ingår i programarbetet, medan det bland den övriga vårdpersonalen uppfattas 
vara i stort sett okänt, eller mycket litet känt. 
 
 
10.7 Benämningar och begrepp 
 
Landstingen har valt olika benämningar på sitt arbetssätt, se Tabell 5. 
Benämningen medicinskt programarbete valdes av Landstinget i Östergötland - 
som var först med att starta sitt arbete - och är den dominerande benämningen 
hos de landsting som ingår i denna studie. I Stockholm/Centralt valdes 
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betäckningen medicinskt programarbete för att betona att arbetet skall leda till 
en utveckling av en gemensam kunskapsmängd kring det medicinska innehållet i 
vården, som är gemensamt för både politiker, administratörer och 
verksamhetsföreträdare. I Västra Götaland/Borås sätts betoningen på behov, 
(behovsgruppsarbete). I Västerbotten användes inledningsvis benämningen 
programarbete, för att efter cirka tre år byta namn till systematisk granskning av 
valda sjukdomsområden i samband med att landstingsstyrelsen fastslog i ett 
policydokument att landstingets styrsystem för hälso- och sjukvården skulle 
utvecklas ytterligare. Trots namnbytet var arbetssättet i praktiken i stort sett 
detsamma.  
 
Det kan skönjas en glidning från att använda benämningen medicinskt 
programarbete mot benämningen hälso- och sjukvårdsprogram. Nackdelen med 
den vanligaste benämningen ”medicinskt programarbete” är 
sammanblandningen med vårdprogram. Hälso- och sjukvårdsprogram signalerar 
att programmen innehåller frågeställningar som inte enbart är av medicinsk 
natur, utan omfattar omvårdnad och rehabilitering. Beställarnätverket för 
landstingen i Sverige har enats om att fortsättningsvis använda benämningen 
hälso- och sjukvårdsprogram28. Författarna till rapporten ”Uppdrag: Hälso- och 
sjukvård” påpekar bl.a. att en namnändring markerar en förflyttning av fokus 
från medicinska vårdprogram mot en utveckling av verktyg för att förstärka 
patient-/medborgarinflytande och demokrati. Det blir dessutom mer naturligt att 
definiera program över vidare områden (problembeskrivningar) än 
diagnosgrupper (t.ex. hälso- och sjukvårdsprogram för långtidssjukskrivna), 
vilket i sin tur skulle kunna underlätta ett kommunalt engagemang i ett 
gemensamt programarbete. 
 

                                        
28 Se Andersson G, Eklund A, Larsson S, Maathz G, Rönström K. Uppdrag: Hälso- och sjukvård. Lund. 2003. 
Studentlitteratur. s. 153. 
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Tabell 5. Benämningar på arbetssätt och valda områden. 

Landsting Arbetssättets benämning Områdenas benämning 

Östergötland Medicinskt programarbete Sjukdomsgrupper 

Västerbotten Programarbete och  
Systematisk granskning 

Sjukdomsgrupper 

V. Götaland - Borås Behovsgruppsarbete Behovsgrupper 

Stockholm - NÖSO Medicinskt programarbete Befolkningsgrupper 

Stockholm - Centralt Medicinskt programarbete Programområden 

Västmanland Hälso- och sjukvårdsprogram Behovsgrupper 

Örebro Medicinskt programarbete Diagnosgrupper 

Region Skåne Hälso- och sjukvårdsprogram Problemområden 

 
 
Benämningen på de områden som studeras i programarbetena skiljer sig också 
åt. Sjukdomsgrupper eller behovsgrupper förekommer hos ett par av 
landstingen. Diagnosgrupper är ett namnval som ligger nära benämningen 
sjukdomsgrupper, medan benämningen behovsgrupper betonar att behoven står i 
centrum, liksom befolkningsgrupper betonar befolkningen.  
 
 
10.8 Problem med arbetsmodellen 
 
Programarbete har utvecklats positivt men det har också framkommit att det 
finns en del problem längs vägen som behöver bearbetas för att arbetet ska bli 
framgångsrikt i långa loppet. Att starta upp och etablera programarbete är tids- 
och resurskrävande och kan till en början möta skepsis från olika håll. I 
Östergötland, men även i andra landsting, var medicinskt programarbete till en 
början kraftigt ifrågasatt i den egna organisationen, särskilt av högre tjänstemän.  
 
Samtidigt har det bland sjukvårdspersonal ibland funnits en ovilja att delta i 
arbetet och att avsätta tillräckligt med tid, byggt på att man upplever sig ha 
tidsbrist eller på att man inte ser värdet av det nya arbetssättet. Kommentaren att 
medverkan tar mycket tid i anspråk, att man inte hinner med att delta i 
förhållande till andra arbetsuppgifter, är intressant. Om medicinska 
programarbeten är det nya arbetssätt som landstingen valt måste medverkan 
prioriteras högt. Processen tar lång tid och kan inte förkortas allt för mycket. 
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Medarbetare måste få tid att lära känna det nya arbetssättet och varandra, att se 
poängen med det, samt att förankra idéerna hos sina närmaste medarbetare.  
 
Att arbetsprocessen till en början ofta är ifrågasatt är något som kräver ett 
mycket tydligt syfte och tydliga riktlinjer till arbetsgrupperna. För att få 
arbetsprocessen att fungera bra måste det framgå att resultaten ska användas och 
leda till faktiska förbättringar. Det finns en risk att programarbete uppfattas leda 
till en rapport som ingen bryr sig om och därmed enbart är ett slöseri med 
resurser. På den punkten har flertalet landsting uppenbarligen brustit. 
 
Det kan ibland också vara svårt att få deltagarna att se sig själva i helheten, att se 
att man bidrar med sin kompetens och inte med ”sig själv” eller ”sin 
verksamhet”. Ibland saknas i landstinget, eller finns för lite, egen kunskap inom 
vissa strategiska kunskapsområden, t.ex. om epidemiologi och hälsoekonomi. 
Det kan då bli aktuellt att ta hjälp av andra aktörer, t.ex. universitet och 
högskolor. 
 
Något som också lyfts fram är problemet med att få kommunerna med i arbetet. 
Intresset från kommunerna kan vara lågt, eller så är det praktiskt svårt att 
åstadkomma en lämplig representativitet. Att få primärvården intresserad av att 
delta i arbetet påtalas också som en svårighet. Denna kan t.ex. bero på att 
landstinget omfattar ett stort geografiskt område (t.ex. Västerbotten där 
avståndet är 40 mil mellan vårdcentralerna). 
 
För politikerna är det viktigt att i arbetssättet med särskilt uppmärksammade 
programområden inte glömma bort att det kanske finns andra patientgrupper 
med angelägna behov som kanske inte får samma uppmärksamhet. I de flesta 
landsting täcks inte 100 procent av alla sjukdomsgrupper av programarbeten. 
Undantagen är Stockholm/Centralt som avser att täcka 100 procent av all vård 
som bedrivs, samt i viss mån även Östergötland som har målet att täcka 80 
procent av all konsumtion av hälso- och sjukvård inom landstinget. 
 
Två landsting har avslutat sina programarbeten, dels på grund av politiska och 
administrativa omorganisationer, men även på grund av att man anser att 
processen har tagit för mycket tid i anspråk i förhållande till andra aktiviteter 
som man upplever mer angelägna, samt att den upplevs som alltför 
resurskrävande (Stockholm/NÖSO respektive Västerbotten).  
 
 
10.9 Utvecklingsdrag 
 
De landsting som gjort någon typ av uppföljning har fokuserat på lite olika 
saker. I Östergötland har en intern uppföljning gjorts med avseende på om 
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resultaten motsvarar målen med verksamheten. Stockholm/NÖSO har gjort två 
externa uppföljningar, en med fokus på mål och hinder och en med fokus på 
beslutsvägar. I Stockholm/Centralt har en uppföljning gjorts med fokus på vad 
som kan förbättras. Västmanland har gjort en mindre intern uppföljning - via en 
enkät - för att samla ihop kunskap och erfarenheter av arbetssättet. År 2004 skall 
ytterligare en uppföljning göras av hälso- och sjukvårdsprogram som instrument, 
med syftet att se om programmen har givit politikerna den kunskap de behöver 
för att bland annat kunna prioritera mer öppet. I Örebro har en mindre 
uppföljning gjorts i form av intervjuer med politiker i två fokusgrupper, med 
inriktning på själva arbetssättet och hur arbetet kan föras vidare till kommande 
programgrupper. Skåne har gjort en intern uppföljning av sitt arbete, dels med 
samtliga deltagare i arbetsgrupperna och dels med processledning, koordinator 
och ordföranden från varje arbetsgrupp. Västerbotten och Västra Götaland/Borås 
uppger att de inte gjort någon uppföljning av arbetet. 
 
I Örebro ser man redan att programarbetet i framtiden skall skapa bättre 
förutsättningar för politikernas arbete med öppna prioriteringar. Nya aspekter 
som skall belysas i programarbeten i Örebro är genus och etnicitet. I Västra 
Götaland/Borås finns en önskan om att i framtiden kunna beställa hela 
vårdsprocessen för en patientgrupp. Politikerna har en önskan om ett tydligt 
vårdkedjearbete i hela organisationen. I Västmanland påtalar man att det på sikt 
är viktigt att hitta metoder för att öka medborgarnas direkta inflytande i 
programarbetet. Programmen skall också ge politikerna den kunskap de behöver 
för att kunna prioritera mer öppet. Utvecklingen av hälso- och sjukvårdsprogram 
i Västmanland ska ske i fyra steg:  
 
 

Steg 1) att få igång programgrupperna 
Steg 2) att programgrupperna bedömer vårdbehov 
Steg 3) att sammanställa ett kunskapsunderlag 
Steg 4) att prioritera i hälso- och sjukvården. 

 
 
I flera landsting är nu programarbetena på väg att bli en naturlig del av 
styrprocessen och information från programarbetena bakas in i, och ligger till 
grund för, avtal och överenskommelser med olika vårdproducenter. Arbetet med 
öppna prioriteringar har startat på flera håll, i ett första steg med vertikala 
prioriteringar inom sjukdomsgrupper med framtagandet av olika 
rangordningslistor, men även i ett andra steg med horisontella prioriteringar 
mellan olika sjukdomsgrupper (där Östergötland har gjort ett första försök 
hösten 2003). 
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11. SLUTSATSER 
 
Programarbete har funnits hos landstingen under en relativt kort tid, som längst 
hos Östergötland och Västerbotten, och det är därför svårt att dra några mer 
långtgående slutsatser av dess implikationer och av vad som fungerar mer eller 
mindre bra. Dessutom sker på de flesta håll en ständig förändring av 
programarbetets form och innehåll vilket gör det svårt att mäta resultatet av en 
viss åtgärd. Några iakttagelser från denna genomgång vill vi ändå avslutningsvis 
förmedla. 
 
 
11.1 Programarbete för en rättvisare och effektivare hälso- och 
sjukvård? 
 
Ett programarbete karaktäriseras av att utvalda områden studeras utifrån i förväg 
givna frågeställningar. Programarbete syftar till att se till befolkningens behov 
av hälso- och sjukvård, och är ett sätt att i en kontinuerlig process skapa struktur 
och tydliggöra roller. Vår genomgång visar att arbetet lämpligen organiseras i 
projektgrupper/arbetsgrupper med en ordförande och med en representation som 
kan ge många olika aspekter på området som studeras. Företrädare bör finnas 
med från olika verksamheter inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och 
omsorg. Någon form av kontakt med patientföreträdare och 
medborgarföreträdare bör också tas. Andra samhällsaktörer, t.ex. 
Försäkringskassan, kan vid behov också involveras i arbetet. Förtroendevalda 
politiker bör hela tiden vara delaktiga i arbetet. De olika medlemmarna kan 
knytas till arbetsgruppen permanent eller konsulteras under valda delar av 
arbetet. Vidare behövs en ledningsgrupp/processledning/stab som har ett 
övergripande och samordnande ansvar för arbetets ledning samt ansvar för att 
driva processen framåt och sätta in arbetet i dess rätta sammanhang. 
 
Landstingen lyfter fram flera positiva effekter av programarbetet, t.ex. så 
betonas just förbättrade möjligheter till möten mellan förtroendevalda, 
sjukvårdspersonal, tjänstemän, kommunen, patienter och medborgare. Att mötas 
för att diskutera frågor kopplade till sjukdomsgrupper handlar om ett möte på en 
ny domän där både politiker och verksamhetsföreträdare är nya, men ändå kan 
lämna värdefulla bidrag. Man får här en arena för möten mellan olika parter för 
att diskutera och därmed bättre förstå varandras roller och ansvarsområden. En 
poäng med programarbete är just att mötas med olika erfarenheter och 
kunskaper för att bearbeta svåra frågor, såsom vårdens framtida inriktning och 
öppna prioriteringar. 
 
För politikerna är fokusgrupper och förtroendemannagrupper viktiga, särskilt för 
fritidspolitiker som annars kan ha svårt att vara med i diskussionen på samma 
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sätt som heltidspolitiker. De får där en möjlighet att skaffa sig kunskap om vad 
det finns för behov hos patienter och närstående när man har olika sjukdomar 
samt hur de ser på sin sjukdom. Programarbete ses som ett viktigt demokratiskt 
arbetssätt där det demokratiska inflytandet kan förstärkas med hjälp av t.ex. 
patientenkäter, fokusgrupper och medborgarmöten. För politikerna är det ett 
förtydligande av rollen som förtroendevalda befolkningsföreträdare. Som en 
produkt av arbetet tas fram ett samlat och strukturerat kunskapsunderlag för 
öppna prioriteringar. Ett försök att definiera vad programarbete är kan uttryckas 
enligt följande: 
 
 

Programarbete är en ”mötesplats” för dialog mellan 
politiker, verksamhetsföreträdare och medborgare, 
som resulterar i ett kunskapsunderlag för 
effektiviseringar och öppna prioriteringar. 

 
 
11.2. Produkter 
 
Landstingen har dokumenterat sitt arbete i olika omfattning, några i form av 
tjocka systematiskt genomarbetade rapporter, andra i form av programblad på 
några sidor. Det viktigaste resultatet - som påtalas av alla intervjuade - är en 
framgångsrik kunskaps- och arbetsprocess, snarare än den dokumentation den 
resulterat i. Vissa landsting understryker poängen med att ta fram mindre 
rapporter och kortare dokument och sammanställningar än de mer fylliga, 
beskrivande, rapporter som tagits fram av andra och som man uppfattar vara mer 
av ”lärobokskaraktär”. De betonar att det är lika mycket själva processen och de 
möten den innebär som är viktig, som produkten av den (oftast en rapport). 
 
Det är dock en fördel att dokumentera programmet i en eller flera rapporter som 
är väl förankrade bland deltagare och är ett dokument som kan läsas och förstås 
av alla, även lekmän. Sådana kan sedan utgöra underlag t.ex. för att träffa 
överenskommelser/avtal och för att diskutera öppna prioriteringar.  
 
Nätverk och personliga möten påpekas vara viktiga för spridningen av resultat 
och erfarenheter. Programarbetet måste också vara känt för att resultatet och 
användningen av detsamma skall vara ändamålsenligt; känt i första hand bland 
landstingets medarbetare (politiker, tjänstemän, administratörer och olika 
vårdföreträdare) men på sikt också bland patienter och medborgare.  
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11.3 En väg mot öppna prioriteringar? 
 
Programarbete är antagligen ett värdefullt steg på vägen mot öppna 
prioriteringar, men det är också en lång väg att gå från start till mål. 
Arbetsmetoden måste få ”sätta sig” ute i verksamheterna, metoden måste vara 
känd och accepterad bland medarbetarna och alla måste tydligt uppfatta syftet 
med arbetet. Det är särskilt viktigt att kopplingen till öppna prioriteringar är 
tydlig, att det är ett nästa steg och att programarbete är en komponent i 
prioriteringsarbetet. För att en prioritering skall uppfattas som rättvis och legitim 
krävs att besluten tas i legitima institutioner, att olika intressenter finns 
representerade vid beslutsfattandet, att relevanta fakta finns och beaktas (t.ex. 
nytta, evidens, skada, kostnader, kostnadseffektivitet och dödlighet), att skälen 
för besluten är tydliga och rimligt motiverade, att beslutsfattandet är präglat av 
öppenhet och har genomlyslighet, samt att det finns en procedur för att ompröva 
beslut i ljuset av nya fakta29. Här kan rimligtvis programarbete spela en viktig 
roll som faktabas och arena för dialog. 
 
Som ett nästa steg när programgrupperna bedömt vårdbehov och ställt samman 
ett kunskapsunderlag kan arbetet med vertikala prioriteringar, 
rangordningslistor, inom sjukdomsgrupper påbörjas. Detta arbete görs av 
verksamheterna där den medicinska kunskapen finns. Politikerna för sedan 
diskussioner om horisontella prioriteringar mellan olika sjukdomsgrupper. På 
den nivån borde ett väl genomfört programarbete vara ett värdefullt stöd och 
hjälpa politiker att fatta välgrundade öppna prioriteringsbeslut med syftet att 
värna om människors lika värde, svaga grupper och god hushållning med 
tillgängliga resurser. Öppna prioriteringar förutsätter också att det finns olika 
mekanismer för revideringar och omprövningar av besluten när ytterligare 
kunskap kommer fram. I och med det finns i arbetet en lärandeprocess där man 
lär sig av sina misstag, samlar erfarenheter, och där man förändras allteftersom 
processen fortgår. 
 
 
11.4 Vilka komponenter skall vara med? 
 
De komponenter som bör finnas med som minimum i ett programarbete är de 
olika moment som ingår i ett beställararbete, såsom behovsanalys, utvärdering, 
prioritering, styrning och uppföljning (se utförligare i kapitel 10.3). Med en 
behovsanalys kartläggs hälsoläget i befolkningen och sätts i relation till 
önskvärda hälsomål och behoven av hälso- och sjukvårdsåtgärder i befolkningen 
analyseras. Vidare ska åtgärdsbehoven på bästa sätt tillgodoses av väl 
dokumenterade behandlingsmetoder (s.k. evidensbaserad medicin, EBM). När 
                                        
29 Singer PA et al. Priority setting for new technologies in medicine: qualitative case study. BMJ 2000;321:1316-
9. 
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vårdbehoven i befolkningen är otillfredsställda, efterfrågan på vård ökar 
samtidigt som det är ett ständigt utbud av nya metoder, behövs systematiska, 
öppna prioriteringar diskuteras. Programarbete kan ses som en delkomponent i 
styrningen av hälso- och sjukvården för att nå uppsatta mål. En uppföljning 
syftar till att ta reda på om man når de mål man satt upp. Resultatet av 
uppföljningen ska kunna omsättas i handling. 
 
 
11.5 Att ägna särskild omtanke åt 
 
Landstingen påtalar samstämmigt att programarbete är ett långsiktigt arbete som 
ställer krav på uthållighet och tålamod hos både den politiska, administrativa 
och professionella organisationen. Alla berörda parter måste visa engagemang 
och ta ansvar i hela processen. Att arbetet med att ta fram ett faktadokument inte 
får ta för lång tid påpekar flera landsting. Det är dock viktigt att 
förankringsprocessen får ta den tid den behöver. För att arbetsprocessen ska 
fungera bra krävs att det finns ett klart uttalat mål och syfte där det framgår att 
resultaten ska leda till förbättringar och på vilket sätt produkten (t.ex. en rapport) 
ska användas. Arbetet måste också vara väl förankrat på den administrativa och 
medicinska ledningsnivån. Ett sätt att tydliggöra detta är att knyta uppföljningen 
av verksamheten mer till programområden, t.ex. kostnadsuppföljning. Det är 
också viktigt att det inte sker en sammanblandning mellan begreppen 
konsensusrapport (där man deklarerar en gemensam ståndpunkt som en grupp 
har diskuterat sig fram till) och vårdprogram (som beskriver hur 
omhändertagandet skall se ut för en viss patientgrupp) med programarbete (som 
beskriver sjukdomsgrupper/behovsgrupper utifrån olika perspektiv). 
 
Ett problem som påtalats är att det kan vara svårt att få representanter från den 
kommunala vården och omsorgen med i arbetet. För att möta detta kan kontakter 
tas för att förankra idén om programarbete på ett tidigt stadium och visa på 
betydelsen av representanternas deltagande. Då det kan finnas många kommuner 
inom ett landstingsområde kan det vara svårt att få en adekvat representation. Då 
kan möjligen Svenska Kommunförbunden vara en samarbetspartner. Vidare 
påtalas av landstingen svårigheten med att få primärvården att delta i arbetet, 
samt att det i landsting med många privata aktörer kan vara svårt att få till en 
adekvat representation för dem sammantaget. Med andra ord två punkter som 
bör ägnas särskild omtanke tidigt i processen. Generellt gäller det att fundera 
igenom hela arbetsprocessen så att man dels utnyttjar all den kunskap och 
kompetens som finns att tillgå inom organisationen och hos samarbetspartners, 
och dels se till att olika grupper, eller individer, inte känner utanförskap och att 
deras kunskap inte är efterfrågad. 
 



80 

Har det politiska styrelseskicket i landstingen någon betydelse för arbetet? Nej, 
några partipolitiskt särskiljande uppfattningar har inte nämnts och kan inte 
skönjas. Både majoritet och opposition, oavsett politisk färg, har ”varit med på 
tåget”. Betydelsen av omorganiseringar i landstingens organisationsstruktur är 
mindre tydlig. De flesta landsting anser att detta är en kontinuerlig process som 
fortgår; visserligen görs kanske ändringar över tiden (syftet kan glida över tiden, 
t.ex. från att ge en beskrivning av sjukdomsområden mot att bli ett 
kunskapsunderlag vid öppna prioriteringar) men att omorganisationer i 
landstingen sker hela tiden och påverkar inte arbetet direkt. Två landsting har 
dock avslutat sitt programarbete i och med omstruktureringar, Västerbotten och 
Stockholm/NÖSO. 
 
Trots olika benämningar och varierande arbetssätt tycker vi att vi identifierat en 
lovande arbetsform som främjar dialogen mellan olika aktörer i vården. Även 
om det fortfarande finns en osäkerhet om effekterna av detta arbetssätt och att 
några avbrutit eller gjort uppehåll i sitt programarbete, är vi övertygade om att 
detta är ett arbetssätt som kommit för att stanna. Vi kommer antagligen att få 
möta olika angreppssätt och nya namn i framtiden, men grundbultarna i 
programarbetet är det inget landsting som i det långa loppet kan avstå från. 
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Bilaga 1 
 

BAKGRUNDSMATERIAL OCH RAPPORTER  
FRÅN RESPEKTIVE LANDSTING/REGION 

 
Landstinget i Östergötland 
 
Publicerade programarbeten 
• Medicinska Programmet Stroke. 1997. 
• Medicinska Programmet Psykisk Ohälsa. (Del 1, 2, 3). 1998. 
• Medicinska Programmet Hjärtsjukdomar. 1998. 
• Medicinska Programmet Rörelseorganens Sjukdomar. (Del 1, 2). m1999. 
• Medicinska Programmet med helhetsperspektiv på Demenssjukdomar. 1999. 
• Medicinska Programmet Andningsorganens Sjukdomar. 1999. 
• Medicinska Programmet Cancer. 2000. 
• Medicinska Programmet Ögonsjukdomar – regional länssjukvårdsutredning 

för sydöstra sjukvårdsregionen. 1999. 
• Medicinska Programmet Kärlsjukdomar. 2000. 
 
Övrigt material 
• Behovsstyrd vård med gemensamt synsätt. Om medicinskt programarbete i 

Östergötland. Informationsbroschyr. Landstingets kansli.  
• Modell för kunskapsbaserad prioritering och resursfördelning. Landstingets 

kansli. Delrapport januari 1999. 
• Utvärdering av medicinska programmet Psykisk ohälsa. Rapport från en 

arbetsgrupp. Landstingets kansli. November 2002. 
• Patienters och anhörigas behov under vårdförloppets olika faser. En 

tvärgruppsanalys av förtroendemannagruppernas arbete. Delrapport. Maj 
2001.  

• Landstingets mål för hälsa, sjukvård och tandvård. Hälsobudget för 
Östergötland 2001-2003. Landstingets kansli. 2000. 

 
Otryckta källor 
• Landstinget i Östergötlands hemsida: www.lio.se. 
 
 
Västerbottens läns landsting 
 
Publicerade programarbeten och systematisk granskning 
• Programarbete diabetes mellitus. 1998. 
• Programområdet depressionssjukdomar – arbetsgruppens slutrapport. 1998. 



 

• Programarbete kranskärlssjukdom. Styrkor och svagheter i landstingets 
insatser. 1998.  

• Systematisk granskning av sjukdoms/behovsgrupper i Västerbotten. Demens. 
• Systematisk granskning av sjukdoms/behovsgrupper i Västerbotten. 

Fibromyalgi. 2000. 
• Systematisk granskning av sjukdoms/behovsgrupper i Västerbotten. Psykisk 

ohälsa bland barn och ungdomar i Västerbotten – omfattning, aktörer och 
möjligheter att förebygga. 2000. 

• Behandling av övervikt och fetma i Västerbotten – kunskapsläge, riktlinjer 
och förslag till åtgärd. 2001. 

• Stressrelaterad ohälsa i Västerbotten – kunskapsläge, riktlinjer och förslag till 
åtgärder.  

 
Övrigt material 
• Systematisk granskning av sjukdoms/behovsgrupper i Västerbotten – 

Policydokument. 1999. 
• Huvudöverenskommelser om hälso- och sjukvård samt tandvård för perioden 

2001-2003. Hälsoenheten. 2000-05-22. 
• Överenskommelser om hälso- och sjukvård för 2002 för befolkningen inom 

Norsjö och Skellefteå kommuner, Hälso- och sjukvårdsnämnden för 
Skellefteå sjukvårdsdistrikt. 2002-01-02. 

• Överenskommelse om hälso- och sjukvård för 2001 för befolkningen inom 
Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Malå och Sorsele 
kommuner, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Södra Lappland. 2000-09-21. 

• Kriterier för urval av sjukdomsgrupper. Beställarenheten. PM. 1996-04-10. 
• Val av ohälsoområden för genomförandet av systematisk granskning år 2001, 

Hälsoenheten. PM. 2000-11-07. 
• Kontrakt: Kontrakt avseende projektledarskap för systematisk granskning av 

demenssjukdomar i Västerbotten, Hälsoenheten. 1999-08-26.  
 
Otryckta källor 
• Västerbottens län landstings hemsida: www.vll.se. 
 
 
Västra Götalandsregionen - Borås 
 
Övrigt material 
• Uppdrag, mål och uppföljningsplan för behovsgrupper som är föremål för 

särskild uppföljning 2001-2003. Hälso- och sjukvårdskansliet. Borås. Maj 
2001. 

• Arbeta via behovsgrupper – en framgångsrik metod i styrning av hälso- och 
sjukvård. Hälso- och sjukvårdskansliet, Borås. PM. 



 

• Landstinget i Älvsborg. Patienterna och vården. Rapport. 
• FAKTA 2002. Regionstyrelsens kansli, Informationsavdelningen. 

Vänersborg. 
 
Otryckta källor 
• Västra Götlandsregionens hemsida: www.vgregion.se. 
 
 
Stockholms läns landsting – NÖSO 
 
Publicerade programarbeten och övrigt material 
• Befolkningens vårdbehov inför 2001. 2000. 
• Befolkningens vårdbehov inför 2003-2004. 2002. 
• Verksamhetsplan/budget åren 2002-2004 för Nordöstra sjukvårdsområdet. 
• Äldre i NÖSO – så mår de, enkätstudie. 2001. 
• Beställarstrategi gällande äldre. 2002. 
• Osteoporos, Medicinskt programarbete. 2000 
 
Utvecklingsarbete i samverkan med NÖSO och Samhällsmedicin/SLL 
• Behovsanalys avseende kvinnors hälsa. 
• Behovsanalys avseende övervikt. 
 
Otryckta källor 
• Nordöstra sjukvårdsdistriktet/SLLs hemsida: www.noso.sll.se. 
 
 
Stockholms läns landsting – Centralt 
 
Publicerade programarbeten 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde 

Kvinnosjukvård. 2002. 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Hjärt-, Kärl 

och Lungsjukvård. 2002. 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Medicin - 

Kirurgi 1. 2002. 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Medicin - 

Kirurgi 3. 2002. 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Medicinsk 

service. 2002. 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde 

Nervsystemets sjukdomar. 2002. 



 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Omvårdnad. 
2002. 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Primärvård. 
2002. 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Psykiatrisk 
vård. 2002. 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde 
Rörelseorganens sjukdomar. 2002. 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Äldrevård. 
2002. 

• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001. Programområde Akut 
omhändertagande. 2002. 

• Medicinskt Program Arbete – Samverkan kring den medicinska 
utvecklingen. Arbetssätt och rapportstruktur. 2002. 

• Medicinskt Program Arbete – Samverkan kring vårdens utveckling. 
Arbetssätt och rapportstruktur. 2003. 

 
Övrigt material 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2000 från Stockholms medicinska 

råd. 2001 
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2001 från Stockholms medicinska 

råd. 2002  
• Medicinskt Program Arbete. Årsrapport 2002 från Stockholms medicinska 

råd. 2003. 
• Lärdomar från arbete med behovsanalys. Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

2001. 
• Sammanställning av posterutställning. För Stockholms läns landsting vid 

Riksstämman för beställare den 5-6 februari 2002 i Gävle Konserthus. 2002. 
• Medicinskt Programarbete i Stockholm. Beställare, producenter och patienter 

i samverkan kring vårdens utveckling. Hälso- och sjukvårdsnämnden. 2002. 
• BeställarkontorVård – uppdrag och relationer. PM. 2003. 
• Kampen mot fetman. Medicinskt programarbete – Övervikt. Broschyr.  
 
Otryckta källor 
• Medicinskt programarbete/SLLs hemsida: www.hsn.sll.se/mpa. 
• Beställarkontor Vård/SLLs hemsida: www.bkv.sll.  
 
 



 

Landstinget Västmanland 
 
Övrigt material 
• Erfarenheter från arbetet med Hälso- och sjukvårdsprogrammen. 

Landstingets kansli. PM. 2002-11-08. 
• Utvecklingsstrategi för arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram. 

Landstingets kansli. PM. 2003-02-06. 
• Utdrag ur Verksamhetsplan år 2002. Hälso- och sjukvårdsprogram. PM. 

2001-12-07. 
• Hälso- och sjukvårdsprogram version 8. HSNstaben. Arbetsmaterial. 2002-

04-26. 
 
Otryckta källor 
• Landstingets Västmanlands hemsida: www.ltvastmanland.se. 
 
 
Örebro läns landsting 
 
Övrigt material 
• Arbetsmaterial: Beslutsunderlag. 2003-05-23. 
• Utvärderingssammanfattning. 2003-05-23. 
• Tebladet. Nr 8/02. Nu kör vi Medborgarmodellen. 2002. 
• Beslutsförslag. Uppdrag 2 (Beskrivning av vårdåtagandet med avseende på 

sjukdom/diagnosgrupp). Hälso- och sjukvårdsstaben. 
 
Otryckta källor 
• Örebro läns landstings hemsida: www.orebroll.se. 
 
 
Region Skåne 
 
Publicerade programarbeten 
• Hälso- och sjukvårdsprogram. Diabetes Mellitus. December 2002. 
• Hälso- och sjukvårdsprogram. Stroke. December 2002. 
 
Övrigt material 
• Aktuellt. Hälso- och sjukvårdsstaben. Nyhetsbrev 1 - December 2001. 
• Aktuellt. Hälso- och sjukvårdsstaben. Nyhetsbrev 2 - Februari 2002. 
• Nyhetsbrev nummer tre - Maj 2002. 
• Hälso- och sjukvårdsprogram i Region Skåne. Hälso- och sjukvårdsstaben. 

Arbetsmaterial. 2002-04-22. 



 

• Hälso- och sjukvårdsprogram – ett verktyg för en behovsstyrd vård utifrån ett 
gemensamt synsätt. Hälso- och sjukvårdsstaben. PM. Våren 2001. 

• Mall för vad hälso- och sjukvårdsprogram ska innehålla. Hälso- och 
sjukvårdsstaben. PM. Hösten 2000. 

• Skånsk livskraft – vård och hälsa. Regionstyrelsen. 2001-02-01. 
 
Otryckta källor 
• Region Skånes hemsida: www.skane.se/hsprogam. 



 

Bilaga 2 
INTERVJUER MED FÖRETRÄDARE FÖR DE 

LANSTING/REGIONER SOM INGÅR I STUDIEN 
 
 
Landstinget i Östergötland 
Gunilla Nyrén, samordnare och ansvarig för det medicinska programarbetet, 
Landstingets kansli.  
 
Västerbottens läns landsting 
Britta Erixon-Enfält, samordnare, Hälsoenheten. 
 
Västra Götalandsregionen - Borås 
Birgitta Svensson, hälso- och sjukvårdschef, Hälso- och sjukvårdskansliet. 
 
Stockholms läns landsting – Nordöstra sjukvårdsområdet 
Britt Arrelöv, avdelningschef, Enheten för vårdförnyelse. 
 
Stockholms läns landsting - Centralt 
Kaj Lindvall, projektledare, Hälso- och sjukvårdsnämnden, staben. 
Susanna Lagersten, projektkoordinator, Hälso- och sjukvårdsnämnden, staben. 
 
Landstinget Västmanland 
Eva Abrahamsson, processansvarig, Hälso- och sjukvårdsnämnden, staben. 
 
Örebro läns landsting 
Örjan Garpenholt, projektledare för landstingets medicinska programarbete, 
Hälsokansliet. 
 
Region Skåne 
Berlith Persson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdsstaben. 
 



 

Bilaga 3. 

PROGRAMOMRÅDEN VID  
RESPEKTIVE LANDSTING/REGION. 

 
 
Landstinget i Östergötland 
Medicinskt programarbete 
(sjukdomsgrupper) 
 
• Andningsorganens sjukdomar 
• Cancersjukdomar 
• Demenssjukdomar 
• Endokrina sjukdomar 
• Hjärtsjukdomar 
• Hörselnedsättning och dövhet 
• Kvinnosjukdomar 
• Kärlsjukdomar 
• Mag- tarmsjukdomar 
• Neurologiska sjukdomar och skador 
• Psykisk ohälsa 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Stroke 
• Urologiska sjukdomar 
• Ögonsjukdomar  
 

 
Västerbottens läns landsting 
Systematisk granskning 
(sjukdomsgrupper) 
 
• Depressionssjukdomar 
• Diabetes 
• Kranskärlssjukdomar 
• Demens 
• Psykisk ohälsa bland barn/ungdomar 
• Fibromyalgi 
• Stressrelaterad ohälsa 
• Behandling av övervikt/fetma 
 

  
Västra Götaland Regionen - Borås 
Behovsgruppsarbete  
(behovsgrupper) 
 
• Diabetes 
• Demens 
• Stroke 
• Höftfraktur 
• Schizofreni 
• Hjärtinfarkt 
• Stort trauma 
• Astma 
• Palliativ vård 
• Barn och ungdomar med stort 

tandvårdsbehov 
• Kolorektalcancer 
• Mödra och barnhälsovård 
• Reumatoid artrit 
• Barn som direkt eller indirekt drabbats 

av våld i nära relation 
 

 
Stockholms läns landsting - NÖSO 
Medicinskt programarbete 
(befolkningsgrupper) 
 
• Osteoporos  
• Äldre multisjuka 
• Psykisk ohälsa barn och ungdomar 
• Övervikt 
 



 

 
Stockholms läns landsting - Centralt 
Medicinskt programarbete 
(programområden) 
 
• Akut omhändertagande 
• Barn 
• Hjärta – lungor – kärl  
• Kvinnor 
• Medicin 1-3 
• Medicinsk service 
• Nervsystem 
• Omvårdnad 
• Primärvård 
• Psykiatri 
• Rörelseorganen 
• Äldre 
• Kvalitetsutveckling 
• Folkhälsoarbete och prevention 

 
 

 
Landstinget Västmanland 
Hälso- och sjukvårdsprogram 
(behovsgrupper) 
 
• Cirkulationsorganens sjukdomar 

- Hjärtinfarkt 
- Kärlkramp 

• Endokrina sjukdomar - diabetes 
• Psykisk ohälsa barn/ungdomar 

- Utåtagerande pojkar  
- Deprimerande flickor 

• Psykisk ohälsa bland vuxna 
- Depression 
- Psykos 
- Missbruk 
- Ångest 

 
 

 
Örebro läns landsting 
Medicinskt programarbete 
(diagnosgrupper) 
 
• Stroke 
• Demens 
• Hjärtsjukdomar 
• Dubbeldiagnos inom psykiatrin 
• Artroser i stora leder (knä/höft) 
 

 
Region Skåne 
Hälso- och sjukvårdsprogram 
(problemområden) 
 
• Stroke 
• Diabetes 
• Psykisk ohälsa  

- depression 
- schizofreni 

• Barn/ungdomars psykosociala hälsa 
• Demens 
 
 

 



 

PrioriteringsCentrums rapportserie 
 
2001:1 Medborgaren i prioriteringsprocessen. Peter Garpenby. 
 
2001:2 Målformulering och dess betydelse för prioriteringar i kommunal vård 
och omsorg – en pilotstudie. Per-Erik Liss. 
 
2002:1 Perspektiv på prioritering – Rapportering från den första nationella 
prioriteringskonferensen i Linköping den 1-2 oktober 2001. 
 
2002:2 Dokumentation av Medborgardialogen – ett utvecklingsarbete i 
landstinget i Östergötland. Delrapport 1. Mari Broqvist. 
 
2002:3 Samtalsdemokrati och prioritering – utvärdering av ett försök med 
medborgarråd. Peter Garpenby. 
 
2002:4 Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård – en 
begreppsanalys. Per-Erik Liss. 
 
2002:5 Subventionering av läkemedel i andra länder – beslutsprocesser och 
användning av hälsoekonomiska utvärderingar. Anders Anell. 
 
2003:1 Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvården– etiska teorier och 
jämförelser med prioriteringsutredningens principer. Anders Melin. 
 
2003:2 Behov eller kostnadseffektivitet – vad ska avgöra prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården? Lars Bernfort. 
 
2003:3 Prioriteringsprocessen. Del I: övergripande strategier. Peter Garpenby 
 
2003:4 Ekonomi och etik. Argumentering vid besparingar inom sjukvården i 
ljuset av Prioriteringsutredningen . Gunhild Hammarström 
 
2003:5 Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg, Karin Lund 
 
2003:6 Politiker möter medborgare i samtal om prioriteringar – ett praktiskt 
exempel, Mari Broqvist 
 
2003:7 Reflektioner över etik och prioriteringar i vården – intervjuer med 
vårdpersonal, Anna T Höglund 
 
2003:8 Programarbete – ett steg på vägen mot öppna prioriteringar, Karin 
Bäckman, Malin Kernell-Tolf och Per Carlsson 


