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Förord

Denna pilotstudie har initierats genom diskussioner inom forskningsprogrammet
Hälso- och sjukvårdens mål och prioriteringar vid tema Hälsa och samhälle,
Linköpings universitet. Pilotstudien innebär en undersökning av möjligheter och
nödvändiga begreppsliga verktyg för att studera målformuleringar som grund för
prioriteringar inom kommunal vård och omsorg. Pilotstudien ingår i en
forskningsplan med det övergripande syftet att analysera den kommunala
vårdens målsättnings- och prioriteringsproblem på olika nivåer, såväl deskriptivt
som normativt. Forskningsplanen består av fyra delstudier. En teoretisk
bakgrundsanalys innehållande analys av bl.a. målbegreppet; en studie av
målformuleringar rörande kommunal vård och omsorg i policydokument; en
studie av synsätt och tankemönster bland politiker, beslutsfattare och
vårdpersonal angående den kommunala vårdens och omsorgens mål och
gränser; samt en studie av patienters och äldre människors syn på den
kommunala vårdens och omsorgens mål. Föreliggande pilotstudie utgör således
en förstudie till den första och andra delstudien. Professor Ingemar Nordin, tema
Hälsa och samhälle, har varit huvudansvarig för pilotstudien som har erhållit
ekonomiskt stöd från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) samt från
PrioriteringsCentrum vid Landstinget i Östergötland.

Linköping 2001-09-13

Per-Erik Liss



Sammanfattning

Prioriteringar är nödvändiga även inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen, som också omfattar den kommunala hälso-
och sjukvården, skall prioriteringarna inom området utgå ifrån de tre etiska
principerna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt
kostnadseffektivitetsprincipen. Tillämpningen av de båda senare principerna
innebär en bedömning av vårdbehov respektive en värdering av åtgärdernas
effekter. I bägge dessa tillämpningar har målet med verksamheten en avgörande
betydelse. Både behovsbedömning och värdering av åtgärdernas utfall bör ske i
relation till verksamhetens mål.

Syftet med denna studie är att studera målformuleringar rörande kommunal vård
och omsorg. Detta innebär att följande frågor kommer att besvaras: (1) Vilken
karaktär har målformuleringarna, och (2) vilken begreppsapparat behövs för att
analysera målen?

Målformuleringar har studerats i följande dokument: Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
Socialtjänstlagen (SoL), Prioriteringsutredningens slutbetänkande, Nationella
folkhälsokommitténs slutbetänkande, allmänna inriktningsmål för Norrköpings
kommun, äldreomsorgsplaner i 5 kommuner i Östergötland samt plan för
kommunsjukvården i Linköping.

Målformuleringarna har analyserats med hjälp av en preliminär
begreppsapparat, vilket ledda fram till följande slutsatser.

- Hälsa och livskvalitet föreslås i en del sammanhang som mål för hälso- och
sjukvården. Det förekommer ingen explicit definition av begreppen, men vi
finner motstridiga antydningar hos några dokument. HSL anger ett vitt
hälsobegrepp medan Prioriteringsutredningen använder ett smalt begrepp.
Många målformuleringar i kommunala dokument betonar det allmänna eller
det vanliga. Målet för verksamheten är t.ex. att ge individen möjlighet att
leva som andra. Att kunna bo kvar i eget boende är ett annat viktigt mål för
kommunal vård och omsorg.

- Målformuleringarna anger i första hand den kvalitativa dimensionen. De
svarar på frågan vad det är som skall uppnås. Men det förekommer även
inslag av den kvantitativa dimension i termer av t.ex. god, skälig, ökad,
minskad, främja eller stärka. Dock förekommer ingen precisering av dessa
termer. Intressanta målformulering är dessutom de som sker i termer av
”största möjliga” eller ”så långt som möjligt”. Några av dem innehåller även
en restriktion. Det heter t.ex. att verksamheten skall så långt möjligt anpassa



insatserna till den enskildes önskemål. Det framgår dock inte av dokumentet
exakt vad som utgör restriktionen eller dess omfattning. I något fall utgörs
restriktionen av tillgängliga resurser. Den temporala dimensionen, d.v.s.
inom vilken tidsram målet bör realiseras, är överhuvudtaget inte är nämnd i
dokumenten.

- Målen är genomgående vagt formulerade. Detta medför att de ger liten
vägledning. Även om de är avsedda som inriktningsmål krävs en viss grad av
precisering. Ett inriktningsmål som t.ex. ”ett gott liv för alla boende i
kommunen” ger praktiskt taget ingen vägledning för val och beslut.

- Vagheten hos målformuleringar ger intrycket att målen i första hand är
avsedda att fylla en symbolisk eller motiverande funktion. I något fall är
detta klart uttryckt i dokumentet.

- Det förekommer både finala och instrumentella mål. I en del fall förekommer
en mer eller mindre utvecklad målhierarki i andra fall endast ett finalt mål.
Exempel på det senare utgör de båda lagarna HSL och LSS. Målet är där ”en
god hälsa” respektive ”möjlighet att leva som andra”. Ett tydligt exempel på
målhierarki förekommer hos Nationella folkhälsokommittén. Det finala målet
är enligt kommittén ”lika möjligheter att fritt forma sitt liv”. Detta mål skall
realiseras genom det instrumentella målet ”minskad ohälsa” vilken i sin tur
skall realiseras genom förverkligandet av 18  instrumentella mål som
kommittén kallar för ”nationella mål för folkhälsan”. De flesta av de
kommuner som ingår i studien formulerar mål som hierarkier bestående av
inriktningsmål samt delmål. I något fall anges även en viss arbetsfördelning
mellan kommunens instanser. Fullmäktige antar inriktningsmål medan
nämnderna formulerar och antar delmål.

- Vården och omsorgen om vissa grupper av individer omfattas av ett flertal
olika målformuleringar. Lagarna HSL, LSS, SoL innehåller alla
formuleringar som berör målet för den kommunala hälso- och sjukvården
mer eller mindre direkt. Dessutom har varje kommun utformat egna mål
oftast framställda som hierarkier. Det är dock oklart hur relationen mellan
dessa olika mål ser ut. Är målen förenliga eller är de i konflikt? Det tycks
t.ex. finnas en spänning mellan det individuella och unika å ena sidan och det
mer allmänna och vanliga å andra sidan.

- Vagheten hos målformuleringarna och dess begränsning till kvalitativ och
kvantitativ dimension gör dem mindre lämpliga som grund för precisering av
behovsbegreppet och därmed som underlag för behovsbedömning. Det gör
dem också mindre lämpade att utgöra grund för val av utfallsmått vid
bedömning eller värdering av olika åtgärders effekter.



- Pilotstudien har givit värdefulla erfarenheter för fortsatta och mera
omfattande studier inom området. Studiet av målformuleringarna i centrala
och kommunala dokument gav ytterligare stöd för kravet på en väl utarbetad
begreppsapparat för att studera och analysera målsättningar. Fortsatta studier
bör därför inkludera en teoretisk analys av målbegreppet och relaterade
begrepp. Det innebär att utarbeta och föreslå en struktur för målanalys som
också kan bli användbar i ett framtida empiriskt arbete.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Kommunerna är numera tillsammans med landstingen sjukvårdshuvudmän.
Deras ansvar ur juridisk synpunkt för vård och omsorg har sin grund i
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kommunerna föreskrivs här
skyldigheten att erbjuda äldre människor som av fysiska, psykiska eller andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring goda levnadsvillkor. Genom
psykiatrireformen har kommunerna fått ett ökat ansvar för psykiskt
funktionshindrade. LSS ger kommunerna skyldigheten att främja livskvaliteten
hos personer med svåra funktionshinder. HSL ålägger kommunerna att erbjuda
en god hälso- och sjukvård till dem som bor i särskilda boendeformer för service
och omvårdnad och bostäder med särskild service eller som deltar i
dagverksamhet. I detta åläggande ingår även att erbjuda habilitering och
rehabilitering åt de grupper för vilka de har ett ansvar samt hjälpmedel för
funktionshindrade. I de fall där landstinget överlåtit ansvaret till kommunen
svarar denna även för hemsjukvården. Dock ej för sådan hälso- och sjukvård
som kräver läkares insatser. HSL reglerar också kommunens ansvar för
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring.

Trots ökade statsbidrag upplever många kommuner ekonomiska svårigheter vid
förverkligandet av lagarnas intentioner. Detta framgår inte minst av att vissa
kommuner tvingades till drastiska åtgärder för att minska utgifterna. Enligt
Svenska kommunförbundet ansökte en tredjedel av kommunerna om extra
medel hos regeringen (”kommunakuten”) under 1998 (Kommunförbundet
1998). Samtidigt växer trycket på kommunerna att hålla en god standard i bl.a.
vård och omsorg. Detta har lett till stora krav på att utnyttja resurserna på ett
effektivt sätt. Kanske kan vi tala om en övergång från en expansionsepok till en
prioriteringsepok (Granberg, Montin, Mörck, 2000). Det är en svår balansering
mellan befolkningens behov av vård och omsorg och tillgängliga resurser. Detta
får som följd ökade krav både på effektivisering av produktionen och på
prioritering av uppgifter och grupper av individer som bedöms mest angelägna.

De ökande behoven av hälso- och sjukvård anses ha sin grund i faktorer som den
biomedicinska utvecklingen, den demografiska utvecklingen samt medborgarnas
krav och förväntningar (Dir 1992:8). Det är högst troligt att ett gap mellan behov
och resurser existerar även inom det område av hälso- och sjukvården som
kommunerna är huvudman för.
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Åtgärderna för att komma till rätta med obalansen mellan resurser och behov är i
huvudsak två – effektivare användning av resurserna, och eftersom detta nästan
aldrig är tillräckligt, prioriteringar. Det senare skall ske utifrån en etisk bas och
stå i samklang med rimliga fördelningsmål.  En etiskt försvarbar prioritering
placerar de angelägna vårdbehoven högt. Men att tillfredsställa dessa behov kan
kräva en resursanvändning som i vissa fall försvårar eller direkt motverkar
kravet på användning av resurserna för att uppnå maximal hälsa. I dessa fall
uppstår frågan vad vi  anser vara mest angeläget – en rättvis fördelning av
resurser i enlighet med behoven eller en effektiv användning i betydelsen
maximal hälsovinst.  I betänkandet ”Vårdens svåra val” placerar den svenska
prioriteringsutredningen behovsprincipen före effektivitetsprincipen (SOU
1995:5).

En central komponent i behovsbegreppet är vad som kallas behovets mål.
Prioriteringsutredningen använder ett behovsbegrepp med följande struktur:
någon behöver en vårdåtgärd i den utsträckning denna är nödvändig för att
realisera ett mål.  Detta synsätt delas av många. Dock råder viss oenighet om
vilket målet är.  Utredningen  själv anför hälsa och livskvalitet  som hälso- och
sjukvårdens huvudmål,  men utför sedan ingen närmare analys  av dessa
begrepp.  En sådan analys är emellertid nödvändig eftersom skilda
målformuleringar ger upphov till skilda uppsättningar behov.

Både det mål som utgör grunden för bedömning av en åtgärds effektivitet och
det mål som utgör en viktig komponent i behovsbegreppet (se sektion 3.2) måste
stå i en rimlig relation till vårdens och omsorgens mål. En fullständig förståelse
av dessa mål och dess relationer kräver en klar teoretisk plattform. Det finns en
tendens vid diskussioner av mål i allmänhet att betrakta ett målet som något
fullständigt singulärt. Detta är dock klart otillfredsställande när det rör komplexa
verksamheter som vård och omsorg där olika professioner med skilda delmål
samverkar. I sådana sammanhang handlar det inte enbart om ett mål utan om en
hierarki av mål innehållande olika former av delmål som står i olika relationer
till det yttersta målet. Inte sällan är de olika aktörernas faktiska mål i konflikt
med varandra.

Det är inte givet på förhand vilket av målen i hierarkin som skall ligga till grund
för behovsbedömningar respektive bedömningar av åtgärders effektivitet. Denna
fråga blir särskilt intressant vid verksamheter som innehåller flera olika
uppgifter. Exempelvis förväntas omvårdnaden inte enbart bidra till hälsomålet
utan även kompensera patienten för dess bristande förmåga att tillfredsställa
grundläggande behov samt att bidra till att göra patienten oberoende.

Målens betydelse för att skapa en rationell hälso-och sjukvård, inklusive den
kommunala vården och omsorgen, får en allt större uppmärksamhet. Ett exempel
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på detta är det internationella programmet Goals of Medicine vilket har letts av
Hastings Center i New York. Femton länder från hela världen har deltagit i
försöket att besvara frågan om hälso- och sjukvårdens mål (Nordenfelt,
Tengland, 1996). Ett annat exempel utgör regeringens beslut att tillsätta en
parlamentarisk kommitté – folkhälsokommittén – med uppgift att utarbeta
förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen (Dir. 1995:158). I direktiven
framhålls att målen skall vara vägledande för samhällets insatser för att främja
folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker samt förhindra förtida och
undvikbar funktionsnedsättning, sjuklighet och död. Kommittén levererade sitt
slutbetänkande i oktober 2000 (SOU 2000:91).

All mänsklig verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården,  kräver för att kunna
fungera rationellt en eller en rad målsättningar. En rimlig bedömning av vilka
vård- eller omsorgsbehov som föreligger kräver ett klart formulerat mål.
I vissa fall finns sådana mål explicit formulerade.  I andra fall är de outtalade.
Dessa senare fall är otillfredsställande ur flera aspekter. För det första  kan olika
medarbetare inom vård och omsorg då aldrig säkert veta om de arbetar för några
gemensamma mål. För det andra blir behovsbedömning och utvärdering mycket
svårt att genomföra på ett rationellt sätt.  Det förtjänar också att noteras att även
om målen finns explicit formulerade  kan verksamheten i praktiken  förbli
nästan opåverkad av dem. Det finns därmed i själva verket andra implicita mål
som är operativa och som är behäftade med de ovan nämnda svagheterna.
Dessutom framstår det som allt viktigare att ta hänsyn till medborgarnas,
brukarnas eller patienternas uppfattning eller önskemål om vad de vill ha ut av
vården och omsorgen. Ytterligare en aspekt av målproblematiken, som
aktualiserats av de nedskärningar som drabbat vården under de senaste åren, är
att verksamhetens faktiska målinriktning i praktiken kan ha förändrats utan att
politikers och/eller praktikers föreställningar om målen förändrats på samma
sätt.

1.2 Syfte och genomförande

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, som också omfattar den kommunala hälso-
och sjukvården, skall prioriteringarna inom området utgå ifrån de tre etiska
principerna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt
kostnadseffektivitetsprincipen. Tillämpningen av de båda senare principerna
innebär en bedömning av vårdbehov respektive en värdering av åtgärdernas
effekter. I bägge dessa tillämpningar har målet med verksamheten en avgörande
betydelse. Både behovsbedömning och värdering av åtgärders utfall bör ske i
relation till verksamhetens mål.
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Syftet med denna pilotstudie är att studera målformuleringar rörande kommunal
vård och omsorg. Detta innebär att följande frågor kommer att besvaras: (1)
Vilken karaktär har målformuleringarna? Är de tillräckligt omfattande och
precisa för att utgöra grund för bedömning av behov och effektivitet, samt (2)
vilken begreppsapparat behövs för att analysera målen och för att besvara
föregående frågor?

Studiens karaktär som pilotstudie gör det nödvändigt att starkt avgränsa
undersökningsmaterialet. Huvudstudien innebär att ett mer omfattande material
inkluderande ett ökat antal kommuner kommer att analyseras. Följande
dokument kommer att granskas i pilotstudien: Hälso- och sjukvårdslagen, Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen,
Prioriteringsutredningens slutbetänkande, Nationella folkhälsokommitténs
slutbetänkande, allmänna inriktningsmål för Norrköpings kommun,
äldreomsorgsplaner i fem kommuner i Östergötland samt plan för
kommunsjukvården i Linköping. Valet av kommuner är godtyckligt vilket
innebär att graden av representativitet ur ett nationellt perspektiv är osäker.
Utgångspunkten är dock att tillräcklig representativitet föreligger för syftets
fullgörande.

Målformuleringarna i dokumenten kommer att beskrivas och analyseras.
Utarbetandet av en struktur för målanalys har redan påbörjats (Liss, 1996). För
att bättre kunna bedöma på vilka punkter målstrukturen behöver utvecklas
ytterligare kommer den att tillämpas vid analysen av målformuleringarna i de
kommunala dokumenten.

2. BEGREPPEN FÖRDELNING, PRIORITERING OCH
    RANSONERING

Prioriteringsutredningen diskuterar mycket kort andra alternativ till prioritering
för att åtgärda gapet mellan behov och resurser: rationalisering och
effektivisering, tillskott av resurser, snävare avgränsning av hälso- och
sjukvårdens ansvar, prioriteringar samt kvalitetsförsämringar. Däremot nämner
utredningen ingenting om ransonering. Troligen beror detta på den dåliga klang
som ordet har i mångas öron. Det för tankarna till krissituationer och utdelande
av ransoner. Men även om inte ordet används är det möjligt att diskutera de
typer av åtgärder som skulle kunna klassificeras som ransonering. Det finns
därför skäl att granska begreppen fördelning, prioritering samt ransonering.
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2.1 Fördelning.

Vi kan börja med att skilja mellan fördelning som handling och fördelning som
resultat. När vi talar om fördelning som handling handlar det om att någon
fördelar något mellan två eller flera instanser. Denna någon gör ett medvetet val
avseende hur mycket som skall delas ut till varje instans. Att fördela innebär
både att dela upp något mellan instanserna och att dela ut detta något till
respektive instans. Fördelning av t.ex. vårdresurser kan ske mellan geografiska
områden, olika typer av boende o.s.v., och behöver inte föranleda prioritering
eller ransonering om resurserna är tillräckliga för att täcka alla behov. Men om
så inte är fallet kommer fördelningen att föregås av någon form val mellan
behov som innebär en prioritering. Alternativt fattas ett beslut om att ransonera
vården så att samtliga behov åtgärdas, dock inte fullt ut.

Det är inte ovanligt att vi har synpunkter på en viss fördelning. Vi kan t.ex.
värdera en viss fördelning ur rättvisesynpunkt och hävda att fördelningen är
orättvis. Det handlar då om fördelning som resultat – det är ett resultat vi
värderar. Resultatet kan ha uppstått som en följd av medvetna val och vara
avsett. Men en fördelning kan också vara slumpmässig och ett resultat av en
mängd individuella handlingar utan inbördes samordning. Att granska en
fördelning som resultat innebär att granska hur mycket var och en av de olika
instanserna har av något.

2.2 Prioritering

Prioritering utifrån behov innebär medvetna val mellan behov. Två typer av val
kan förekomma. Dels valet som innebär att vi sätter ett behov före ett annat
behov, och dels valet som innebär att vi säger nej till något eller några behov.
Enligt den första typen av prioritering tillfredsställs alla behov men i en viss
ordning. Det kan handla om en tillfällig resursbrist vid en stor olycka, vid
temporär personalbrist eller när en ny metod introduceras. Denna typ av
prioritering har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är omöjligt att
samtidigt ge vård till alla som behöver vård. Den andra typen av prioritering
innebär att vissa behov inte tillfredsställs alls. I praktiken kan detta innebära
t.ex. ett nej till offentlig vård för vissa behov som patienten då får avstå ifrån
eller åtgärda genom egenvård.

Att prioritera innebär att göra medvetna val. Det är dock fråga om val mellan i
en viss mening jämförbara alternativ. Varje val inom vården innebär inte en
prioritering. Beslutet att ge vård till den som har behov men inte till den som
inte har behov kan inte betecknas som en prioritering. Valet står här inte mellan
två behov utan mellan ett behov och ett tillstånd som inte utgör ett behov. Står
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valet däremot mellan två behov som inte kan åtgärdas samtidigt innebär beslutet
att åtgärda det ena behovet en prioritering.

På samma sätt innebär inte valet mellan t.ex. en behandling som bedöms vara
verksam och en behandling som bedöms vara overksam en prioritering. Skulle
däremot valet stå mellan två behandlingar som bägge bedöms vara till nytta för
patienten innebär det att vi gör en prioritering när vi väljer den ena behandlingen
framför den andra.

2.3 Ransonering

Ransonering av vård innebär att alla behov blir föremål för åtgärd men inte
fullständigt. Behoven åtgärdas inte fullt ut. Ransonering innebär en begränsning
av något slag och begränsningen kan få olika karaktär beroende på situationen.
Nedan följer några olika exempel av ransoneringsåtgärder.

- Hälsoransonering – hälsan återställs inte fullständigt trots att detta är möjligt.
     Det kan t.ex. vara fråga om att rehabiliteringen inte fullföljs.
-   Tidsransonering – väntetider för patienten.
- Utspädning – glesare återbesök, sämre protestyper, personal med lägre
     utbildning, billigare läkemedel med samma effekt men med flera
     biverkningar än ett dyrare alternativ.
- Tillgänglighetsransonering – begränsad tillgänglighet (t.ex. begränsad
     öppenhet eller långa avstånd).

En kombination av prioritering och ransonering är också möjlig. Vi kan t.ex.
välja en mindre grad av ransonering bland de högre prioriterade behoven jämfört
med de lägre prioriterade behoven.

2.4 Tre grundläggande frågor

Oavsett om det är fråga om fördelning, prioritering eller ransonering är det
önskvärt med rationella beslut. I detta sammanhang kräver sådan beslut svar på
tre olika typer av frågor: värdefrågor, begreppsliga frågor och frågor rörande
fakta. Det finns en viss hierarki mellan frågorna. Vi vet inte vilka fakta som är
intressanta innan vi har svar på den begreppsliga frågan, och vi vet inte vilka
begrepp som är intressant innan vi har svar på värdefrågan.

Prioriteringsutredningen gav oss framför allt svar på värdefrågan genom att
föreslå vilka etiska principer som skall vara styrande för prioriteringsbeslut.
Behovs- eller solidaritetsprincipen utgör en av de viktigaste principerna i den
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etiska plattformen. Enligt denna princip bör resurserna satsas på de områden,
verksamheter eller individer där behoven är störst. Bedömningen av vilka behov
som är störst måste grundas i fakta. Men vilka fakta är då relevanta? För att ge
rimlig vägledning behöver principen preciseras. Vad är ett vårdbehov? Hur kan
det mätas? Vilken är skillnaden mellan vårdbehov och vårdefterfrågan?

3. BEGREPPET VÅRDBEHOV

I litteraturen om behov eller begreppet behov går det att skönja två traditioner. I
den ena ses behov som en inre spänning eller disequilibrium hos individen. I
många fall syftar termen behov här på individens begär eller motiv. I den andra
traditionen ses behov som något målrelaterat. En beskrivande formulering på
detta synsätt är "P behöver X om X är nödvändigt för realiserandet av ett visst
tillstånd eller mål". Diskussionen av vårdbehov kommer här att begränsas till
den målrelaterade traditionen (Liss 1993).

En korrekt behovsbedömning förutsätter iakttagelsen av ett gap mellan hur det
faktiskt är och hur vi önskar att det vore. Bedömningen att en person har behov
av t.ex. näringstillskott innebär att personens näringstillstånd inte är som vi
önskar att det vore, och det behövda näringstillskottet förväntas åtgärda detta
gap. Det är gapet som utgör själva behovet. Detta gäller för samtliga typer av
behov. Vilka aktuella och önskvärda tillstånd eller mål det är fråga om avgörs av
vilka typer av behov som är aktuella i den enskilda situationen. Hos en person
som svälter och behöver näringstillskott råder ett gap mellan personens aktuella
näringstillstånd och önskvärt näringstillstånd. Hos en annan person som t.ex. har
ett visst utbildningsbehov råder ett gap mellan aktuell kompetens och önskvärd
kompetens.

När det gäller behovet av vård kan vi tala om ett (o)hälsogap, ett gap mellan
aktuellt (o)hälsotillstånd och önskvärt hälsotillstånd (eller mål). En person som
behöver t.ex. blodtryckssänkande medicin har ett gap mellan aktuellt blodtryck
och ett önskvärt blodtryck. En population som har behov av  t.ex.
hälsoupplysning kan ha ett gap mellan dess aktuella hälsoläge (t.ex. uttryckt i
termer av sjukdomsförekomst) och ett önskvärt hälsoläge. Rent allmänt gäller att
om någon har behov av vård finns det ett gap mellan personens aktuella
hälsoläge och önskvärt hälsoläge eller mål. När vi då identifierar ett
hälsorelaterat behov är det ett gap vi identifierar, ett gap mellan ett aktuellt
(o)hälsotillstånd och ett önskvärt hälsotillstånd eller mål. Detta önskvärda
hälsotillståndet eller hälsoläget kan sägas utgöra det övergripande målet för
behandlingen, det utgör ett hälsomål och är en viktig komponent i
behovsbegreppet. Det kan därför betecknas som behovets mål. Betydelsen av
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denna målkomponent i behovsbegreppet underskattas ofta och det är nödvändigt
att vi ytterligare uppmärksammar denna komponent senare i framställningen.

En behovsbedömning slutar i regel inte med konstaterandet att det finns ett
behov, d.v.s. ett gap mellan aktuellt tillstånd och ett mål (önskvärt tillstånd). Vi
tar i regel ytterligare ett steg genom att också bedöma vad personen eller
populationen har behov av. Det handlar då om att bedöma vilket medel som är
nödvändigt eller vilken åtgärd som är nödvändig för att eliminera eller minska
gapet, d.v.s. uppnå eller närma sig målet. I detta steg av bedömningsprocessen
bedömer vi åtgärdsbehovet.

En fullständig bedömning av vårdbehov kräver med andra ord svar på två
fundamentala frågor: Finns det ett gap mellan aktuellt hälsoläge och hälsomål?
Om ja, vad krävs för att eliminera eller minska detta gap?

3.1 Modell för bedömning av vårdbehov

Det framgår av ovanstående resonemang att begreppet vårdbehov innehåller tre
fundamentala komponenter: det aktuella hälsoläget, det önskvärda hälsoläget
(behovets mål eller hälsomålet) och nödvändig åtgärd för att minska gapet
(åtgärdsbehov). Dessa tre komponenter är fundamentala i den meningen att
kunskap om dem är nödvändig för att vi ska kunna göra en fullständig
behovsbedömning. Komponenterna bildar därför grunden för en modell för
bedömning av vårdbehov. (Modellen kan, med nödvändiga ändringar, användas
även för bedömning av andra behov).  Modellen innehåller i huvudsak av tre
moment.

- Bedöm det aktuella hälsoläget.
- Fastställ det önskvärda hälsoläget (behovets mål).
- Bedöm nödvändiga åtgärder (åtgärdsbehov) för att eliminera eller
  minska gapet mellan aktuellt och önskvärt hälsoläge.

Ordningen mellan de två första momenten kan variera men det tredje kan inte
utföras innan de två första är klara. Vi behöver ha en klar bild av gapet innan vi
kan bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att eliminera det. Modellen
kan användas både på populationsnivå och på individnivå. Befolkningens
hälsorelaterade behov kan beskrivas som ett gap mellan t.ex. aktuellt hälsoläge
(t.ex. sjukdomsförekomst) och önskvärt hälsoläge. Behovet av vård eller
förebyggande åtgärder (åtgärdsbehovet) är då ekvivalent med vad som är
nödvändigt för att eliminera eller minska detta gap. På motsvarande sätt kan en
individs hälsorelaterade behov beskrivas som ett gap mellan hans eller hennes
aktuella hälsotillstånd och ett önskvärt hälsotillstånd samt behovet av vård
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(d.v.s. åtgärdsbehovet) som den vårdåtgärd som är nödvändig för att eliminera
eller minska detta gap.

3.1.1 Vem skall bedöma vårdbehovet?

Detta är en svår fråga att besvara generellt. Den kräver för att vi ska kunna ge
den ett rimligt svar att vi beaktar ett flertal aspekter av olika slag t.ex. politiska
och organisatoriska. Vi kan därför här endast kommentera frågan om vilken
kompetens som krävs för att utföra de olika momenten i modellen.

Bedömningen av det aktuella hälsoläget berör i huvudsak rena faktafrågor. Här
krävs därför professionell kompetens av olika slag. Bedömningen av en
populations hälsoläge kan t.ex. kräva epidemiologisk kompetens för att fastställa
incidens eller prevalens av sjukdom eller ohälsa. Bedömningen av det
individuella hälsoläget kan innebära en medicinsk diagnos och därmed kräva
den kompetens som är relevant för denna. I bägge fallen kan självuppskattad
hälsa vara ett viktigt inslag.

När vi skall fastställa det önskvärda hälsoläget eller behovets mål kommer
värderingar till uttryck i stor utsträckning. Det handlar i grunden om vilket
hälsoläge vi anser vara önskvärt i populationen. Detta är ingen vetenskaplig
fråga som vi kan besvara med hjälp av enbart en empirisk undersökning.
Behovets mål är ingenting vi upptäcker utan något vi väljer och valet är baserat
på värderingar. I detta sammanhang hör värderingsfrågorna till det politiska
planet. Det politiska inslaget bör därför vara avgörande i detta moment.
Medicinsk, psykologisk eller pedagogisk  eller annan professionell kompetens
kan dock behövas för att t.ex. avgöra vad som är realistiska mål eller vad som är
lämpliga mål. Ett exempel på det senare är valet av lämpligt gränsvärde för att
behandla högt blodtryck i avsikt att undvika följdsjukdomar. I en del fall kan
individens egna värderingar ges stor tyngd. Inom t.ex. rehabiliteringen kan målet
bestämmas i samråd mellan klient och vårdpersonal.

Bedömningen av åtgärdsbehovet (vad som är nödvändigt för att eliminera eller
minska gapet) kräver professionell kompetens av olika slag. Värderingar kan
dock ha betydelse även i detta moment. I vissa fall finns möjligheten att göra ett
val mellan olika åtgärder som skall tillfredsställa behovet. En del värderingar är
ganska okontroversiella. Det tycks t.ex. råda stor enighet om att vi bör välja den
mest kostnadseffektiva åtgärden i de fall det finns mer än en åtgärd som kan
täcka åtgärdsbehovet. Det kan här vara lämpligt att påminna om att
åtgärdsbehovet berör åtgärder som är nödvändiga för att uppnå behovets mål
(det önskvärda hälsoläget). Åtgärder som inte är effektiva eller verksamma kan
inte vara nödvändiga. Det kan därför inte finnas ett behov av sådana åtgärder.
Andra val kan vara mer kontroversiella t.ex. i de fall då en åtgärd förväntas leda
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till en hälsoförbättring men till en mycket hög kostnad i förhållande till
förbättringen.

3.2 Behovets mål

En viktig men tyvärr ofta underskattad komponent i behovsbegreppet är vad
som här benämnts behovets mål. Vad vi väljer som behovets mål (det önskvärda
hälsoläget) blir avgörande för åtgärdsbehovet. Målet att individen skall klara
vardagssysslor i hemmet kan kräva helt andra åtgärder än målet att slippa
vilobesvär. Målet att minska äldreolycksfall med 20% inom tio år kan kräva
betydligt kraftfullare insatser än målet att minska äldreolycksfall med 10% inom
samma tidsperiod, för att nämna ett par exempel. Valet av mål påverkar gapets
karaktär vilket i sin tur påverkar åtgärdsbehovets inriktning och omfattning.

Det mål det här är fråga om är inte ett verksamhetsmål utan en viktig komponent
i behovsbegreppet. Det är den ena komponenten i det gap som utgör behovet.
Målet är inte naturgivet utan måste, som tidigare nämnts, väljas. Detta för med
sig några intressanta konsekvenser. För det första innebär det en flexibilitet som
kan utnyttjas för att påverka existensen av behov. Normalt tänker vi oss att
behov skall elimineras genom att vi tillfredsställer dem, d.v.s. vi åtgärdar det
aktuella hälsoläget. Men vi påverkar också existensen av behov genom att välja
mål. Väljer vi att sätta målen högt ökar vi omfattningen av behoven och på
motsvarande sätt medför valet av lågt satta mål att omfattningen av behoven
minskar i en population.

För det andra medför målets flexibilitet att vi måste välja mellan två synsätt när
det gäller existensen av behov. Enligt det första behöver inte behovets mål var
något som i praktiken kan uppnås. Behovets existens blir då oberoende av om
gapet kan åtgärdas fullt ut, delvis eller inte alls. Ekonomiska resurser eller
tillgänglig medicinsk kunskap påverkar inte alls behovets existens. Enligt detta
synsätt har t.ex. den AIDS-sjuke ett hälsorelaterat behov (av bot) även om detta
behov inte kan åtgärdas.

Enligt det andra synsättet måste vi välja fullt realistiska mål, d.v.s. mål som vi
kan uppnå. Behovets existens är då beroende av om vi kan åtgärda gapet eller
inte. Hälsoproblem (gap) som vi inte kan åtgärda medför att behov i det
avseendet inte existerar. Skälen till att gapen inte kan åtgärdas kan endera bero
på bristande resurser eller på att den medicinska eller epidemiologiska
kunskapen på området inte är tillräcklig. Enligt detta synsätt kan vi inte tala om
en diskrepans  mellan behov och resurser. Räcker inte resurserna för åtgärda
vissa hälsoproblem innebär detta att dessa problem inte utgör behov. Behovens
existens är här alltid i paritet med tillgängliga resurser.
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Vilket synsätt är det rätta? Det är viktigt att notera att det handlar om två skilda
frågor här. För det första, frågan om huruvida ett behov existerar, och för det
andra, frågan om huruvida behovet skall åtgärdas. Det första synsättet är att
föredra när vi försöker besvara den första frågan. Det har stöd i den semantiska
analysen. Det är inget konstigt att säga att ett behov föreligger men vi har ingen
möjlighet att åtgärda det. En vanlig åsikt är nog att den AIDS-sjuke har behov
(av bot) även om detta behov inte kan åtgärdas för närvarande. Dessutom är det
bättre att ett hälsoproblem står fram som ett otillfredsställt behov än som inget
behov alls. Det kan öka incitamenten för forskning på området och motverka att
hälsoproblemet helt enkelt glöms bort. Däremot är det andra synsättet
naturligtvis att föredra då vi behandlar frågan om vilka behov som skall åtgärdas
med vård om vi inte kan åtgärda alla. Det är t.ex. meningslöst att ge hög prioritet
åt ett vårdbehov vi inte kan åtgärda.

Vilka formella krav bör vi ställa på en målformulering för att målet skall kunna
fungera som behovsmål? För det första måste målets tre dimensioner vara
angivna. Vi måste veta vad det är som skall uppnås, hur mycket och inom vilken
tid. För det andra måste dessa uppgifter vara rimligt preciserade. Det är t.ex. inte
tillräckligt att ange hälsa som mål. Vi måste veta vilken hälsa det är som avses,
d.v.s. vi behöver en definition av begreppet hälsa. Vi måste också vet vilken
grad av hälsa som utgör målet – är det full hälsa eller en viss grad av reducerad
hälsa (återgå till arbetet, klara det egna hushållet, klara personlig hygien, etc.).
Dessutom måste vi veta inom vilken tid som dessa tillstånd bör uppnås. Idealet
kan vara en tidsangivelse uttryckt i år eller månader. Men det kan också vara
tillräckligt i vissa situationer med en angivelse uttryckt i termer som omedelbar,
på kort sikt, på medellång sikt eller på lång sikt.

4. MÅL FÖR KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

4.1 Målformuleringar i lagstiftning

4.1.1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

I den första paragrafen definieras begreppet hälso- och sjukvård (Sahlin 2000).

1§ Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter
samt att ta hand om avlidna. Ifråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

Med förebyggande insatser avses här både miljöinriktade och individinriktade
åtgärder. I förarbetena framhåller det föredragande statsrådet att hälso- och
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sjukvården kan med sina kunskaper om miljöfaktorernas betydelse för
människors hälsa och välbefinnande bidra med underlag för planeringen inom
andra samhällsfaktorer. Till individinriktade förebyggande åtgärder räknas bl. a.
all verksamhet som har till syfte att uppspåra hälsoproblem  av skilda slag;  t.ex.
allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt
mödra- och barnhälsovård.

Hälso- och sjukvård som begrepp skall inte ges en alltför vid tolkning. Uttrycket
”medicinskt förebygga” har valts för att för att klart skilja den preventiva
verksamheten som avses i HSL från den som regleras i socialtjänstlagen (SoL).
Enligt förarbetena skall hälso- och sjukvården omfatta sådan verksamhet som
bedöms kräva medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbete med
annan personal (prop 1981/82:97).

I hälso- och sjukvården ingår enligt förarbetena även funktionsförbättrande och
funktionsuppehållande behandling för handikappade. Till hälso- och sjukvården
hör vidare företagshälsovården, skolhälsovården och studerandehälsovården.
Till hälso- och sjukvården hör självfallet omvårdnad. Prioriteringsutredningen
gav följande definition av omvårdnad (SOU 1995:5 s. 20):

Omvårdnad är att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov, både kroppsliga
behov som näringstillförsel, hygien, sömn och vila och psykosociala och kulturella behov
som trygghet, gemenskap, uppskattning och självkänsla. Omvårdnad går som en röd tråd
genom all vård och utgör ett komplement till behandling.

Av den andra paragrafen i HSL framgår att målet för hälso- och sjukvården är en
god hälsa på lika villkor.

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

Lagstiftaren har i första stycket satt upp ett övergripande mål för hälso- och
sjukvården. Målet är något att generellt sträva efter och behöver inte vara
uppfyllt vid varje enskild tidpunkt. Av förarbetena  framgår att hälso- och
sjukvårdens mål bör ange önskvärda framtida tillstånd och inte egenskaper eller
krav på organisatoriska eller andra förändringar.

En god hälsa för hela befolkningen utgör enligt HSL ett sådant önskvärt
tillstånd. Lagen ger dock ingen exakt anvisning om hur hälsobegreppet skall
analyseras annat än att den avser ett inklusivt begrepp, d.v.s. hälsa är något mer
än frånvaro av sjukdom. Flera olika hälsobegrepp diskuteras i den
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hälsoteoretiska litteraturen.1 Dessutom är hälsa inte det enda tänkbara målet. I
sitt slutbetänkande  nämner prioriteringsutredningen att även livskvalitet kan
utgöra behovsmål (SOU 1995:5). Den talar om hälsorelaterade respektive
livskvalitetsrelaterade behov. Då bot inte längre är möjligt återstår tröst och
lindring. Livskvalitet skall utgöra mål i de fall då hälsa inte längre är ett
realistiskt mål.2

”En vård på lika villkor för hela befolkningen” betyder att behovet av hälso- och
sjukvård skall styra möjligheterna att få vård inom ramen för de ekonomiska
resurser huvudmannen förfogar över. ”Detta kan med andra ord uttryckas så att
behovet av vård, inom ramen för de ekonomiska resurserna, ensamt skall vara
avgörande för vårdens omfattning och karaktär. Häri ligger också att vid
prioriteringar mellan två patienter den som har det mest akuta behovet av vård
skall ges företräde.” (prop. 1981/82:97 s. 27)

Behovsprincipen ges här ett avgörande inflytande. Behovet skall ensamt vara
avgörande. Vi kan också notera att hälso- och sjukvården inte har skyldighet att
åtgärda alla behov utan endast de som är möjliga inom ramen för de ekonomiska
resurserna. HSL är med andra ord ingen rättighetslag som föreskriver att alla har
rätt att få sina behov åtgärdade. Medborgarna har endast rätt till det som erbjuds.

Den kommunala likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för en
kommun att särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än om det finns
sakliga skäl för det. I förarbetena framhåller det föredragande statsrådet att
bestämmelsen i HSL har ett vidare syfte. Hälso- och sjukvården bör också sträva
efter att utjämna skillnader som beror på olikheter i ålder, kön, inkomst och
utbildning mellan olika patienter – alla bör ges likvärdiga möjligheter att t.ex.
förstå en diagnos eller att sätta sig in i innebörden av ett behandlingsprogram.
Den som ansvarar för hälso- och sjukvården bör, så långt det är möjligt,  inrätta
verksamheten så att betydelsen av t.ex. geografiska, språkliga eller kulturella
olikheter begränsas.

Behovsprincipens betydelse vid planering av den kommunala hälso- och
sjukvården framgår även av 20§ i HSL. Där heter det att ”Kommunen skall
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av
vård”.

Målparagrafens andra stycke infördes i HSL den 1 juli 1997 med utgångspunkt i
prioriteringsutredningens betänkande (SOU 1995:5). Utredningen presenterade
tre grundläggande etiska principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården:

                                                          
1 Se t.ex. Nordenfelt, 1991.
2 Relationen mellan behov och livskvalitet behandlas i Liss, 1991.
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- Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av
personliga egenskaper och funktioner i samhället.

- Behovs- och solidaritetsprincipen – resurserna bör satsas på de områden där behoven är
störst. Solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de grupper som inte är
medvetna om sitt människovärde, har mindre möjligheter än andra att göra sina röster
hörda eller utnyttja sina rättigheter.

- Kostnadseffektivitetsprincipen – vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder
bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa
och höjd livskvalitet.

Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och
solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. Vi
kan också lägga märke till att enligt formuleringen av
kostnadseffektivitetsprincipen bör effektiviteten mätas i termer av hälsa och
livskvalitet. Detta implicerar att målet för verksamheten eller åtgärderna är hälsa
och livskvalitet.

4.1.2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

En ny rättighetslag för personer med svåra funktionshinder infördes 1993
(1993:387). Särskilt stöd och service skall vara en rättighet för den behövande.
Verksamhetens mål framgår av 5§:

Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.

Uttrycket ”att leva som andra” kan ges en tolkning som innebär att målet för
verksamheten är att ge individen möjligheter att leva som den genomsnittliga
människan. Detta skulle då betyda att lagen inte stöder insatser som syftar till
möjligheter att leva ett något udda liv. En person med annorlunda intressen har
med andra ord ingen rätt till det stöd som behövs för att leva sitt annorlunda liv.
Vad personen har rätt till är det som behövs för att leva ett statistiskt sett normalt
liv (enligt denna tolkning). Dessutom är möjligheter till full delaktighet i
samhällslivet något som skall främjas oavsett den enskildes intressen. Genom
LSS införs en rätt till biträde av personlig assistent för svårt funktionshindrade
som inte fyllt 65 år och som kan anses ha behov av insatsen. Kronologisk ålder
påverkar med andra ord möjligheten att få behovet av personlig assistent
åtgärdat. Människovärdesprincipen verkar inte väga lika tungt i LSS som i HSL.

Idén om det normala livet återkommer i psykiatrireformen. I socialutskottets
betänkande (SoU 28 1993/94) heter det bl.a. att ”insatserna för de psykiskt
störda skall enligt utskottet inriktas mot att öka den enskildes funktionsförmåga
och öka dennes möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt”.
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4.1.3 Socialtjänstlagen

I lagens första paragraf anges bl.a. att socialtjänsten skall inriktas på att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Socialtjänsten skall också
enligt 5§ främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Rätten till
bistånd regleras i 6§ och där föreskrivs att den enskilde skall tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Socialnämnden bör enligt 10§ underlätta för den enskilde att
bo hemma och ha kontakter med andra. Den skall också verka för att äldre
människor får möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga
förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Vidare
skall den verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och leva som andra. Den enskilde bör också ges en meningsful
sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat till behovet av särskilt stöd.

4.2 Målformuleringar i offentliga utredningar

Nedan följer resultatet av en genomgång av några offentliga utredningar.
Genomgången gör inga anspråk på att vara fullständig i den meningen att alla
utredningar har granskats. Syftet är att få en uppfattning om vilka typer av
målformuleringar som kan förekomma i sådana sammanhang. Det kan därför
vara tillräckligt att studera två av de mest centrala utredningarna inom hälso-
och sjukvården.

4.2.1 Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val
         (SOU 1995:5)

Indirekt antyder utredningen att målet för hälso- och sjukvården är hälsa eller
livskvalitet. Vid diskussionen av behovsbegreppet presenteras två
behovsbegrepp – ett hälsorelaterat och ett livskvalitetsrelaterat. Att behovet är
hälsorelaterat betyder att vården behövs för att uppnå eller återställa hälsa. När
hälsa inte längre är möjlig blir livskvalitet målet. Ett livskvalitetsrelaterat behov
innebär att vården behövs för att påverka livskvaliteten. Dessutom anser
utredningen att effekten av behandling skall mätas i förbättrad hälsa och höjd
livskvalitet vid bedömning av kostnadseffektiviteten. Däremot ger utredningen
ingen definition av begreppen hälsa och livskvalitet. Den nöjer sig med att
nämna att det finns ett flertal olika förslag till definitioner utan att penetrera
förslagen eller ta ställning. Det är därför oklart i vilken betydelse termerna
används i utredningen.

Utredningens resonemang i övrigt implicerar dock ett visst förhållningssätt. Den
konstaterar kort att målet för all sjukvård är humanitärt – vården  syftar till att
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hjälpa människor som drabbats av sjukdom eller skada. Detta ger intrycket att
utredningen anser att målet för hälso- och sjukvården är sjukdomskontroll. Detta
intryck styrks ytterligare av att utredningen rangordnar de fem
prioriteringsgrupperna i enlighet med sjukdomarnas svårighetsgrad, d.v.s. de
svåraste sjukdomarna placeras i första grupp och de lindrigare sjukdomarna i en
lägre grupp. Men utredningen tar inte samma hänsyn till lidande orsakat av
annat än sjukdom eller skada, t.ex. ofrivillig barnlöshet. Lidande som inte är
orsakat av sjukdom eller skada, och som hälso- och sjukvården kan avhjälpa,
hamnar i den näst sista gruppen. Det avgörande för detta resonemang är
lidandets art, inte dess grad. Vi kan notera att i den åtföljande propositionen från
regeringen (1996/97:60) reducerades antalet prioriteringsgrupper från fem till
fyra, och det som ingick i utredningens fjärde grupp på grund av osäkerhet om
lidandets art, t.ex.  ofrivillig barnlöshet,  placerades i grupp tre.

4.2.2 Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén (SOU 2000:91)

Regeringen tillsatte hösten 1995 en kommitté (folkhälsokommittén) med uppgift
att utarbeta mål för hälsoutvecklingen. Målen skulle vara vägledande inte bara
för hälso- och sjukvården utan även för hela samhällets insatser för att främja
folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker samt förhindra förtida och
undvikbar funktionsnedsättning, sjuklighet och död (Dir. 1995:158). Målen
skall, förutom att vara vägledande, ha den funktionen att tjäna som stöd och
inspiration för folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå.

Folkhälsokommittén förankrar sitt förslag till nationella folkhälsomål i en viss
värdegrund – vad som kallas den humanistiska människosynen. Denna
människosyn innebär att alla människors värde är lika. Av detta följer, enligt
kommittén, att alla skall ha likvärdiga möjligheter till utveckling i viktiga
avseenden. ”Målet för samhällsutvecklingen kan enligt detta synsätt beskrivas
som att förverkliga en strävan mot alla människors frihet att forma sina liv”,
heter det i slutbetänkandet (s. 63). Detta kan rimligtvis tolkas så att individens
möjligheter att själv forma sitt liv är ett finalt mål för folkhälsoarbetet inom alla
sektorer i samhället. Ohälsa innebär inskränkningar i dessa möjligheter och
kommittén ser som sin främsta uppgift att förebygga sådan ohälsa. Dessutom
kräver idén om människors lika värde att individerna ges samma möjligheter att
forma sitt liv.

Kommittén avstår ifrån att definiera begreppet hälsa. Detta betyder dock inte att
den inte använder sig av ett hälsobegrepp. När kommittén hävdar att den främsta
uppgiften är att förebygga en viss ohälsa måste den använda termen ”ohälsa” i
någon mening för att det inte skall vara fråga om tomt prat. Vi får dock ingen
vägledning i vad kommittén lägger i begreppet. Klart är dock att om det finala
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målet – individens frihet – skall uppnås genom att förebygga ohälsa måste
hälsobegreppet stå i en viss relation till individens frihet.3

För att nå detta mål kan det krävas vissa strategier. Kommittén formulerar sex
olika strategier eller riktlinjer som kommittén föredrar att kalla det.

- Stärk det sociala kapitalet.
- Utveckla goda uppväxtvillkor.
- Förbättra villkoren i arbetslivet.
- Skapa en god fysisk miljö.
- Stimulera hälsofrämjande levnadsvanor.
- Utveckla en god infrastruktur för hälsofrågor.

Till dessa strategier har kommittén kopplat 18 nationella mål för folkhälsa. De
hälsopolitiska målen är konkretiserade i ett antal delmål. Nedan följer några
exempel på mål och delmål.

Mål 1: Stark solidaritet och samhällsgemenskap. Delmål: minskad fattigdom, minskad
boende segregation samt kompensatoriska resurser för barn och ungdom i socialt utsatta
bostadsområden.
Mål 5: God arbetsmiljö. Delmål: anpassning av fysiska och psykiska arbetskrav till
individens förutsättningar, ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetet samt
minskat övertidsarbete.
Mål 9: Ökad fysisk rörelse. Delmål: mer fysisk rörelse i skolan och i anslutning till arbetet
och mer fysisk rörelse under fritiden.
Mål 15: En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Delmål: effektivare
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och
befolkningsnivå, ökad samverkan för en jämlik hälsoutveckling i befolkningen samt
utvecklade metoder och strategier för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.

Kommittén presenterar här en sorts målstruktur – en hierarki av mål med flera
olika mål och delmål. Det finala målet ”lika möjligheter att fritt forma sina
liv” skall realiseras genom att förebygga ohälsa. Detta mål skall i sin tur
realiseras genom förverkligandet av de 18 folkhälsomålen vilka i sin tur skall
realiseras genom att förverkliga de olika delmålen. Dessutom presenteras i en
bilaga ett antal indikatorer för varje delmål. För delmålet ”mer fysisk rörelse i
skolan och i anslutning till arbetet och mer fysisk rörelse under fritiden” anges
följande indikatorer.

- Andel barn resp. vuxna inkl. äldre som motionerar måttligt minst 30 minuter per dag
(SCB resp. befolkningsenkät).

- Kommunala resurser till flickors resp. pojkars fritid i åldrarna upp till 13 år resp. 13-18 år
i förhållande till kommunala resurser för fritid (Kommunstatistik).

- Antal kommuner som garanterar äldre som har omvårdnad genom kommunen utevistelse
varje dag (FHI ges i uppdrag).

                                                          
3 Se Liss 1995 för en analys av relationen mellan hälsa och ”frihet att forma sitt liv”.
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- Andel funktionshindrade som erbjudits möjlighet till motion eller träning på egna villkor
(FHI ges i uppdrag).

Kommentar till relationen mellan de olika målformuleringarna

De instanser som presenterats ovan anger olika mål för hälso- och sjukvården.
HSL anger hälsa, prioriteringsutredningen anger sjukdoms- eller skadekontroll,
Nationella folkhälsokommittén anger frihet att forma sitt liv, LSS anger
möjligheter att leva som andra. Det är oklart hur dessa mål är relaterade till
varandra. Är de förenliga eller är de i konflikt? Oklarheten har sin grund i
vagheten hos de använda begreppen. Förmodligen föreligger en konflikt mellan
målet ”frihet att forma sitt liv” och målet ”möjligheter att leva som andra”. Det
ena är individbaserat medan det andra kollektivt baserat. Frågan om i vilken
grad det föreligger konflikt mellan ”hälsa”, sjukdoms- och skadekontroll och
”frihet att forma sitt liv”, och i så fall vilken natur som kännetecknar konflikten,
kan inte besvaras utan en mer ingående analys. Detta skulle kräva t.ex. att flera
alternativa tolkningar ställs emot varandra, något som bör bli föremål för
framtida studier.

4.3 Allmänna inriktningsmål för kommunal verksamhet – exemplet
      Norrköping.

Norrköpings kommun påbörjade hösten 1998 utvecklandet av ett styrsystem.
Avsikten med arbetet var att de av kommunfullmäktige antagna målen skulle bli
färre och tydligare. Tanken är också att fullmäktige antar inriktningsmål medan
delmålen formuleras och antas av respektive nämnd. Kommunfullmäktige antog
i oktober 1999 ett antal inriktningsmål för år 2000 (Inriktningsmål för
Norrköpings kommun år 2000). Inriktningsmålen är formulerade för vart och ett
av de olika ansvarsområdena. Omsorgsnämndens ansvarsområde inkluderar
handikappomsorg, integrationspolitik, individ- och familjeomsorg samt
älderomsorg.

Omsorgsnämnden skall arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende  i
Norrköping. Den skall dessutom stödja sådana attitydpåverkande insatser som
leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Nämnden skall vidare underlätta varje
invånares möjlighet att leva ett självständigt liv oberoende av egna
förutsättningar. Medborgarna i Norrköping skall också kunna leva i trygghet
under hela livet och känna tillit till kommunens förmåga att vid behov erbjuda
stöd samt god vård och omsorg.

Vi kan sammanfatta inriktningsmålen för omsorgsnämndens verksamhet på
följande sätt. Ett gott liv för alla boende i kommunen vilket inkluderar
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ömsesidig respekt och inlevelse, känna trygghet samt möjligheter att leva ett
självständigt liv.

4.4 Mål för den kommunala äldreomsorgen

Här följer en presentation av målformuleringar hämtade ur fem kommunala
äldreomsorgsplaner samt en plan för kommunsjukvården.

4.4.1 Inriktning för vård och omsorg om äldre i Motala

Inriktningsplanen för äldreomsorgen i Motala kommun är indelad i ett finalt
synsätt samt ett antal inriktningsmål (Motala kommun 2001). Enligt det finala
synsättet är kommunens uppgift att medverka till att det skapas en fysisk och
social miljö där människor kan leva ett självständigt liv. Tanken på det
självständiga livet som finalt mål för äldreomsorgen återkommer i
formuleringen av vad som kan betecknas som finalt inriktningsmål. Där heter
det att: ”kommunens huvuduppgift för äldre är att medverka till en
samhällsmiljö som stärker förutsättningarna för att leva ett självständigt liv”.
Denna tanke återkommer i ett av de mer konkret formulerade inriktningsmålen –
ett liv på egna villkor.

Inriktningsmålet, ett liv på egna villkor, är preciserat i ett antal ytterligare
målformuleringar:

- integritet och inflytande
- öka individens självbestämmande
- få välja vem som utför omvårdnaden
- hänsyn till språk- och kulturskillnader
- alltid få ett bra bemötande
- samhällets omsorg ska vara ett komplement för ett normalt liv
- stärka individens egna möjligheter

I dokumentet förekommer även andra inriktningsmål som inte är direkt kopplade
till ett liv på egna villkor: anpassat boende efter egna behov, trygghet samt ingå i
gemenskap och få vara aktiv.

Det framgår inte av dokumentet hur vi skall förstå relationen mellan det finala
inriktningsmålet att leva ett självständigt liv och andra inriktningsmål som t.ex.
gemenskap och få vara aktiv samt samhällets omsorg skall vara ett komplement
för ett normalt liv. Om det med normalt liv avses det vanligaste sättet att leva
kan det uppstå en konflikt mellan det vanliga och det självständiga.
Överhuvudtaget är det oklar om målen ingår i en hierarki med t.ex. huvudmål
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och olika former av delmål eller om de olika målen är sidordnade. Det senare
innebär alltid en risk för målkonflikter.

Motala kommun har också framtagit ett förslag till demensprogram. De finala
målen för demensvården är enligt detta program följande

- personer med demenssjukdom ska kunna bo kvar i det egna hemmet med anpassat
hemstöd och dagverksamhet

- när kvarboende inte är möjligt skall särskilt boende erbjudas med inriktning på insatser
anpassade efter demenssjukdomen

Här har idén om det självständiga livet tonats ner eller helt försvunnit. I stället
framhålls det egna boendet som det primära målet. Detta leder tanken till att ”ett
självständigt liv” eller ”ett liv på egna villkor” skall tolkas som ”utan andras
hjälp” och inte som ”efter egna värderingar”.

4.4.2 Strategisk plan för äldreomsorgen i Norrköping.

I planen finns några bärande principer formulerade (Norrköpings kommun
1998).

- Resurserna skall koncentreras på att stödja möjligheten för personer i behov av vård
och omsorg att bo kvar i sitt ordinarie boende.

- Det skall finnas ett utbud av kvalificerat särskilt boende för dem som trots allt inte kan,
eller vill, bo kvar i det egna hemmet.

Dessa principer anger några mål för äldreomsorgen – möjlighet att bo kvar i
ordinarie boende samt, som alternativ, ett kvalificerat särskilt boende.

Planen innehåller även mer explicita inriktningsmål för äldreomsorgen i
Norrköpings kommun. Enligt det mest finala målet skall de äldre i kommunen
leva ett gott liv i såväl materiellt som socialt och kulturellt hänseende. Detta
innebär bl.a. att behov av vård och omsorg skall tillgodoses och att insatserna så
långt möjligt anpassas för att tillgodose den enskildes önskemål. De äldre skall
dessutom ges möjlighet att leva ett självständigt och aktivt liv samt möjlighet att
påverka sina livsvillkor.

Som ett delmål anges i planen utveckling att dagverksamheter,
dagcentralverksamheten samt platser för korttids- eller växelvård och
rehabilitering.

En grundtanke som präglar denna strategiska plan är att ett gott liv innebär bl.a.
ett aktivt, självständigt och fritt valt liv. Det senare medför stor hänsyn till den
enskildes önskemål vilket medför en individanpassad omsorg. Det senare skulle
t.ex. kunna innebära att en del personer med speciella önskemål mer eller
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mindre dränerar verksamhetens resurser. I planen finns därför en begränsning –
verksamheten skall så långt möjligt anpassa insatserna till den enskildes
önskemål. En sådan begränsning innebär i praktiken att någon form av
prioritering eller ransonering av behov blir nödvändig.

Planen innehåller en intressant anvisning till en sådan prioritering. För att en
person skall kunna leva efter sina önskemål krävs både förmåga och tillfälle till
aktivitet av olika slag. En handling som leder till ett lyckat resultat innehåller
med andra ord både en förmåge- och en tillfälleskomponent.
Förmågekomponenten berör personens kunskap och färdigheter medan
tillfälleskomponenten berör de yttre möjligheterna till handling. För att en
person t.ex. skall kunna spela tennis behövs inte bara en viss förmåga (t.ex. till
rörelse) utan även yttre möjligheter som tillgång till utrustning (racket och boll)
samt bollplan.

En viss funktionsnedsättning skulle i princip kunna lindras eller elimineras
genom att åtgärda endera av de två komponenterna (eller bägge).
Funktionsnedsättningen skulle t.ex. kunna åtgärdas med hjälp av rehabilitering
(förmågekomponenten) eller kompenseras med något form av hjälpmedel
(tillfälleskomponenten). I bägge fallen skulle ett lyckat resultat medföra att
personen kan leva efter sina önskemål. I planen anges att i första hand bör
verksamheten inriktas på att stärka den enskildes resurser, d.v.s. att åtgärda
förmågekomponenten. I andra hand handlar det om att minska den omgivande
miljöns krav, d.v.s. åtgärda  tillfälleskomponenten.

4.4.3 Omsorgsplan för Vadstena kommun

Omsorgsplanen för Vadstena kommun antogs av Omsorgsnämnden i januari
1998 (Vadstena kommun 1998). Där formuleras politiska mål och intentioner
utifrån gällande lagstiftning, bl.a. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen
samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Enligt Socialtjänstlagen skall målet för socialtjänsten vara att skapa ett antal
olika möjligheter för den enskilde. Det handlar om möjligheter till goda
levnadsförhållanden, skälig levnadsnivå, leva och bo självständigt under trygga
förhållanden, delta i samhällets gemenskap och leva som andra samt en
meningsful sysselsättning.

HSL anger att målet för hälso- och sjukvården (oavsett huvudman) är en god
hälsa på lika villkor. Det framgår inte av lagtexten eller förarbetena exakt vad
som avses med termen hälsa, förutom att hälsa är något mer än frånvaro av
sjukdom.
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LSS anger som mål för verksamheten skall vara möjlighet att leva som andra.
Exakt vad detta skall innebära är oklart. Det skulle kunna betyda ett liv som är i
likhet med det som de flesta lever, d.v.s. ett så normalt liv som möjligt. Enligt
Vadstena kommun skulle detta i så fall betyda att den enskilde bor kvar i det
egna hemmet.

4.4.4 Målsättning för Åtvidabergs äldreomsorg

Socialnämnden har slagit fast inriktningsmål och delmål för äldreomsorgen
(Åtvidabergs kommun 1997). Formuleringen av inriktningsmålet innehåller
kravet på största möjliga livskvalitet. Samråd med den enskilde eller dennes
närstående samt hänsyn till den enskildes integritet, önskemål och behov ingår
också i beskrivningen av inriktningsmålet.

Bland delmålen finner vi bl.a. följande: stimulera och göra det möjligt att bo
kvar i den egna bostaden, särskilda insatser för vård vid livets slutskede samt
underlätta återgång till eget eller särskilt boende.

I en kommentar till målformuleringarna heter det att en grundläggande idé inom
modern äldre omsorg är att vårdinsatserna skall syfta till att den äldres
livssituation så långt som möjligt kan normaliseras. Vård och omsorg skall i
första hand ges i det egna hemmet. Anledningen till att kvarboendeprincipen
hävdas är enligt dokumentet att erfarenheter visar att flyttningar har en negativ
inverkan på den äldre.

I dokumentet kommenteras också en eventuell målkonflikt mellan service och
rehabilitering. En sådan konflikt kan t.ex. bestå i att den enskilda nekas hjälp i
ett rehabiliterande syfte. ”För att personalen inför brukare och anhöriga tydligt
skall kunna förklara varför man successivt skall minska en hjälpinsats för att
detta på sikt förbättrar brukarens egen förmåga att klara sig själv krävs en
särskild pedagogik". Det verkar här som om vid en sådan konflikt
rehabiliteringsmålet skall ges högre prioritet.

4.4.5 Äldreomsorgsplan för Ödeshögs kommun

Socialnämndens målsättning för äldreomsorgen indelas i inriktningsmål och
delmål (Ödeshögs kommun 2000). Enligt formuleringen av inriktningsmålet
skall insatserna utformas så att största möjliga livskvalitet uppnås inom ramen
för tillgängliga resurser. Valet av insatser skall  ske i samråd med den enskilde
eller om nödvändigt med närstående. Valet skall dessutom ske med hänsyn till
den enskildes integritet, önskemål och behov.
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Fyra stycken delmål anges i omsorgsplanen:

- Stimulera till och göra det möjligt att bo kvar i den egna bostaden.
- Tillhandahålla särskilda resurser för vård i livets slutskede.
- Underlätta en återgång till eget eller särskilt boende efter sjukhusvistelse.
- Samarbete med brukarorganisationer, folkrörelser och andra ideella föreningar skall

prioriteras med tonvikt på sociala och kulturella inslag.

I omsorgsplanen finns även målformuleringar för demensvården. Denna vård
har som syfte att sträva efter att maximera det personliga välbefinnandet och så
långt som möjligt fördröja sjukdomsförloppet. Detta skall ske genom att bl.a. ta
vara på den dementes kvarvarande resurser.

Principen om kvarboende betonas även i Ödeshögs kommuns äldreomsorgsplan.
Den har dock fått en explicit motivering i planen – äldre människors
välbefinnande påverkas negativt av en flyttning från en invand miljö.

4.4.6 Kommunsjukvården i Linköping

Linköpings kommun har skapat en egen sjukvårdsorganisation . Syftet med
Kommunsjukvården är att bedriva en god hälso- och sjukvård och omvårdnad
för att uppnå/bibehålla optimala förutsättningar för vårdtagaren att kunna bo
kvar i sitt boende (Linköpings kommun 2000).

Målet med sjukvården är att ge god vård och omsorg i hemmet – en vård som är
i överensstämmelse med vårdtagarens och de anhörigas önskan. Vårdtagarens
upplevelse av trygghet, god service och kontinuitet i vården betonas.

Kommunen har dessutom formulerat mål i samband med upphandling av
äldreomsorg. I ett Förfrågningsunderlag och kravspecifikation avseende
hemtjänsten från 1997 formuleras inriktningsmål och effektmål. Ett av
inriktningsmålen berör vård, service och omsorg: ”Vårdkvalitet, service och
omsorg skall garanteras var och en efter behov”. Till detta inriktningsmål är
kopplade ett antal effektmål. Här följer ett urval av dessa:

- medicinsk omvårdnad i alla särskilda boendeformer ska erbjudas av undersköterskor och
sjuksköterskor

- rehabiliteringsinsatser av sjukgymnast och arbetsterapeut ska erbjudas den som bor i
särskilda boendeformer

- närstående ska kunna erbjudas stöd i form av samtal och utbildning

För hemsjukvården formuleras en antal krav som måste uppfyllas för uppnå en
god vård:
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- en god kvalitet som tillgodoser trygghet i vård och behandling
- respekt för den enskildes självbestämmande och integritet
- goda kontakter mellan den enskilde och den sjukvårdande personalen
- utformning av vården tillsammans med den enskilde så långt det är möjligt
- att ge den enskilde eller dennes anhöriga upplysning om hälsotillstånd och

behandlingsmetoder

I förfrågningsunderlag och kravspecifikation för år 2000 finns ett antal mål
formulerade för olika verksamheter. Inriktningsmålen för äldre har följande
utformning:

- äldre ska beredas/ha möjlighet att delta i ett aktivt socialt liv utifrån olika behov och
önskemål

- kommunen ska utifrån behov erbjuda äldre vård och funktionella boendeformer och ge
möjlighet att välja önskat bostadsområde

- äldre inom Linköpings kommun ska ur ett befolkningsperspektiv ha tillgång till
näringsriktig mat, medicinska insatser, motion och rehabilitering

- äldreolycksfall ska förebyggas och trygga äldremiljöer skapas både i samhället och i det
enskilda boendet

- berörda resultatenheter ska erbjuda lokaler för samvaro och aktiviteter

Det är intressant att notera att hälsa eller livskvalitet inte utgör målet för
kommunsjukvården i Linköping. Det finala målet för kommunsjukvården tycks
vara att ” uppnå/bibehålla optimala förutsättningar för vårdtagaren att kunna bo
kvar i sitt boende”. Dessutom innebär en god vård och omsorg en vård i
överensstämmelse med vårdtagarens och de anhörigas önskan. Om detta tolkas
som om ”vården inte får ske mot vårdtagarens eller anhörigas önskan” är det
helt i överensstämmelse med rätten till patientens autonomi. Men om det tolkas
som ”i enlighet med vårdtagarens eller anhörigas önskan” kan det strida mot
HSL. Enligt HSL skall endast vårdbehoven avgöra insatsernas omfattning och
karaktär. Behov av vård är inte detsamma som önskan om vård eller efterfrågan
på vård (Liss 2001). Det är dessutom oklart hur det finala målet förhåller sig till
hälso- och sjukvårdens mål som det uttrycks i HSL.

4.5 Sammanfattning av målformuleringar

Vi kan sammanfatta ovanstående målformuleringar i ett antal kärnformuleringar:

- God hälsa
- Största möjliga livskvalitet
- Främja jämlikhet i levnadsvillkor
- Främja full delaktighet i samhällslivet
- Möjlighet att leva som andra
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- Ett liv på egna villkor
- Möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden
- Meningsfull sysselsättning
- Lika möjligheter att fritt forma sina liv
- Möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende
- Hänsyn till den enskildes självbestämmande, integritet, önskemål och behov

En lista av detta slag generar omedelbart ett antal frågor. Hur skall
formuleringarna av målen tolkas respektive preciseras? Hur är målen relaterade
till varandra? I vilken grad är de oförenliga med varandra? Vilka av målen står i
konflikt med varandra? Vi skall här inte göra några försök att fullständigt
besvara sådana frågor utan endast nöja oss med att kommentera några av dem.
Vi skall däremot senare återvända till utgångspunkten och skälet till varför
studiet av verksamhetens mål är intressant. För att kommentera frågorna
behöver vi dock en begreppsapparat avseende verksamhetens mål.

5. MÅLBEGREPPET

5.1 Ett måls funktioner

Ett mål kan ha flera funktioner.4 I ovanstående inledning har målen
kommenterats utifrån den handlingsdirigerande funktionen. Enligt en vanlig
uppfattning av rationalitet är mål en viktig komponent i rationella överväganden.
Ett rationellt val innebär t.ex. att vi väljer det bästa medlet för att nå ett givet
mål. Det senare fungerar som en sorts guide. Det ger riktning och begränsning
för beslutsfattande och handling. Det tillhandahåller kriterier för generering av
olika handlingsalternativ och för val mellan dessa.

Ett mål kan också ha andra funktioner. Det kan ha en motiverande funktion.
Målet kan ha vissa egenskaper som fungerar som en grund för lojalitet eller
tillgivenhet hos deltagarna i organisationen. Det kan tjänstgöra som källa för
identifikation och motivation för olika kategorier av personal.

En tredje funktion hos målet berör det symboliska värdet. Målet kan ha
betydelse för möjligheten att erhålla externt stöd från allmänheten eller
skattebetalarna. En organisations mål kan starkt påverka möjligheterna att
erhålla legitimitet, bundsförvanter, resurser eller personal. Målet kan sägas ha en
symbolisk funktion.

                                                          
4 Vad som sägs om målbegreppet i detta avsnitt är hämtat från en påbörjad analys i  Liss, P-E. 1996.
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Det är möjligt att ett mål även kan ha andra funktioner men de ovan nämnda är
de vanligaste. De här funktionerna är alla formella. De är inte nödvändigtvis
förbundna med ett visst innehåll hos målet. Däremot kan ett visst innehåll vara
mer eller mindre lämpligt för en viss funktion. Det är möjligt att ett tillstånd som
är utmärkt som mål i den handlingsdirigerande funktionen är mindre lämplig
som mål i t.ex. den symboliska funktionen, eller tvärtom. Denna form av
relativism utmärker även själva formuleringen av målet. Normalt är det t.ex.
lättare att uppnå konsensus om ett mål som är formulerat i vaga termer. Ett vagt
formulerat mål kan därför vara lämpligt i den motiverande funktionen men
mindre lämpligt i den handlingsdirigerande funktionen.

Den välkända WHO-definitionen av hälsa kritiseras ofta för att vara alltför
orealistisk. Kritiken är rättvis om detta hälsobegrepp skall fungera som
handlingsdirigerande mål därför att det ger allt för lite vägledning även om det
anger en viss riktning för hälso- och sjukvården. Kritiken är dock orättvis om
hälsobegreppet skall användas i en motiverande eller symbolisk funktion.

5.1.1 Målfunktioner i dokument

Avsikten med formuleringen av hälso- och sjukvårdens mål ”En god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen” i HSL verkar vara att det skall få en
vägledande funktion. Målet är något att generellt sträva efter, heter det i
förarbetena. Dessutom har lagstiftningen en styrande funktion och därmed även
en vägledande funktion vid val och beslut.

Enligt direktiven till Nationella folkhälsokommittén skall målen för
hälsoutvecklingen, förutom att vara vägledande, även ha funktionen att tjäna
som stöd och inspiration för folkhälsoarbetet på olika nivåer. Alla tre
funktionerna tycks här vara representerade – inte bara den vägledande,
kommittén skall ta hänsyn även till både den symboliska och den motiverande
funktionen.

Vi har sett att många planer för omsorg innehåller inriktningsmål. Det framgår
dock inte uttryckligen av dokumenten vilken funktion det är tänkt att dessa mål
skall ha. Av beteckningen att döma skall de ha en vägledande funktion. De skall
ange en viss inriktning på verksamheten. Målformuleringarna är dock
genomgående vaga – för vaga för att ge verksamhetsutövare tillräcklig
vägledning. Målformuleringar som  t.ex. ”ett gott liv”, ”största möjliga
livskvalitet”, ”leva ett självständigt liv” samt ”ett liv på egna villkor” ger liten
vägledning vid val och beslut i verksamheten. Detta torde vara anledningen till
att inriktningsmålen kompletteras med delmål. Målen är dessutom formulerade i
positiva termer vilket medför att det som läsare är det svårt att undgå tanken att
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avsikten med dessa vaga formuleringar är att målen även skall tjäna symboliska
och motiverande funktioner.

Vi skall här inte diskutera eller ta ställning till huruvida vagt formulerade mål är
en fördel eller inte. Troligtvis fungerar målen bättre i en symbolisk eller
motiverande funktion om de är vagt formulerade. De kan då omfattas av de
flesta. Vagt formulerade mål i en vägledande funktion medför att de inte ger
tillräcklig vägledning. I vilken grad detta är en nackdel varierar med situationen.
Vagt formulerade mål ger större frihet för egna tolkningar av dem som har att
följa målen. Å andra sidan kan direkt vägledning upplevas som önskvärt i
situationer av målkonflikter och andra svåra beslut.

Norrköpings kommun har formulerat en allmänt inriktningsmål för bl.a.
omsorgsnämndens verksamhet – ett gott liv för alla boende i kommunen. En
sådan målformulering ger liten vägledning. Däremot skulle den passa bra i den
symboliska funktionen och kanske i den motiverande. Detsamma gäller andra
mål som ”största möjliga livskvalitet” (Åtvidaberg och Ödeshög), ”en fysisk och
social miljö där människor kan leva ett självständigt liv” (Motala).

5.2 Målets tre dimensioner

Ett mål kan betraktas och beskrivas i tre dimensioner – kvalitativt, kvantitativt
och temporalt. Den kvalitativa dimensionen berör vad det är som skall uppnås.
Denna dimension är vanligast förekommande i målbeskrivningarna. Förslag som
frihet från sjukdom, hälsa eller livskvalitet kan utgöra exempel på
målbeskrivningar i den kvalitativa dimensionen. Denna dimension är också den
mest grundläggande. Det är inte rimligt att fatta avgörande beslut angående de
andra två dimensionerna innan den primära är avgjord.

Målets kvantitativa dimension berör hur mycket som skall uppnås av det som
utgör den kvalitativa dimensionen. Den kan t.ex.  beröra hur hög grad av hälsa
(om detta utgör det kvalitativa dimensionen) som individerna bör ha (full hälsa,
optimal hälsa eller ett tröskelvärde på hälsa), hur länge de bör befinna sig i det
kvalitativa tillståndet (t.ex. hela livet eller enbart arbetslivet) samt hur detta
tillstånd är fördelat mellan individerna (t.ex. hälsans fördelning i befolkningen).
I hälso- och sjukvårdens mål ”en god hälsa på lika villkor” utgör ”hälsa” den
kvalitativa dimensionen, medan ”god” anger hur hög grad av hälsa som skall
uppnås (om än i vaga termer) och utgör därmed den kvantitativa dimensionen.

Den temporala dimensionen berör inom vilken tid målet skall uppnås. Vi kan här
tala om t.ex. omedelbara, medellånga och långsiktiga mål. Den exakta
tidsgränsen för dessa olika typer av mål på den temporala dimensionen kan inte
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bestämmas generellt utan får avgöras från fall till fall. Målet att minska antalet
höftfrakturer med 10% inom tio år kan väl betraktas som ett medellångt mål.

De tre dimensionerna kan naturligtvis kombineras på olika sätt. Men som
nämndes tidigare är frågan om vad som utgör hälsofrämjandets mål primärt till
frågorna om hur mycket och inom vilken tid och är konstant i relation till de
andra två. De senare två dimensionerna är dock relaterade så att en specificering
på den ena dimensionen kan påverka specificeringen på den andra dimensionen.
I de fall vi t.ex. först specificerar den temporala dimensionen måste vi
specificera den kvalitativa dimensionen på ett sådant sätt att det framstår som
realistiskt att uppnå målet. Om en specificerad mängd inte rimligtvis kan
förväntas uppnås inom en given tid är det inte längre fråga om ett mål utan ett
ideal eller vision.

Vi kan här påminna oss att inte allt vi vill uppnå faktiskt kan uppnås. Det är
rimligt att betrakta något vi gärna skulle vilja uppnå men inte med en viss grad
av realism kan uppnå för ett ideal. Idén om grad av realism har här en viktig
funktion. Den fungerar som en sorts demarkationslinje mellan vilka tillstånd
som med viss grad av realism kan betraktas som mål och vilka som inte kan det.
Det är fråga om ett mål i de fall tillståndet kan med vad vi bedömer som stor
grad av realism uppnås. Det är fråga om ett ideal om realismen i att uppnå
tillståndet är av låg grad. Det kan till och med vara fråga om ett utopiskt ideal
om vi bedömer det som orealistiskt att uppnå tillståndet. WHOs slogan ”Hälsa
för alla år 2000” kan vara ett exempel på ett utopiskt ideal eller vision.

De olika målformuleringarna ovan anger i första hand den kvalitativa
dimensionen. De svarar på frågan vad det är som skall uppnås. Men där finns
även en del inslag av den kvalitativa dimension, d.v.s. hur mycket som skall
uppnås. De kvalitativa inslagen är av olika karaktär. I vissa fall är målen
formulerade i termer av ”god” eller ”skälig”, t.ex. god hälsa, goda
levnadsförhållanden, ett gott liv och en skälig levnadsnivå. Det handlar här om
att passera en viss tröskel och denna tröskel anges av begreppen ”god” eller
”skälig”. I dokumenten finns dock inga försök till att definiera begreppen, t.ex.
genom att ange hur hög hälsan skall vara för att den skall kunna betecknas som
god eller hur levnadsförhållandena skall vara gestaltade för att de skall
betecknas som goda.

I andra fall formuleras målen i termer av ”ökad” eller ”minskad” t.ex. ökat
inflytande eller minskad fattigdom. Men det anges inte hur mycket inflytandet
skall öka eller hur mycket fattigdomen skall minska. Ytterligare andra mål är
formulerade i termer av främja eller stärka. Återigen ges ingen information om
hur mycket något skall främjas eller stärkas. Intressanta målformulering är
dessutom de som sker i termer av ”största möjliga” eller ”så långt som möjligt”.
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Det heter t.ex. att målet är största möjliga livskvalitet. En del av dessa
formuleringar innehåller även en restriktion. Det är tydligt då uttrycket ”så långt
som möjligt används”. Det heter t.ex. att verksamheten skall så långt möjligt
anpassa insatserna till den enskildes önskemål (äldreomsorg Norrköping). Det
framgår dock inte av dokumentet exakt vad som utgör restriktionen eller dess
omfattning. I något fall är dock restriktionen angiven. Det heter t.ex. att
”insatserna skall utformas så att största möjliga livskvalitet uppnås inom ramen
för tillgängliga resurser” (äldreomsorg Ödeshög).

Vi kan också notera att den temporala dimensionen överhuvudtaget inte är
nämnd i dokumenten. Det finns inget angivet om när de olika tillstånden skall
uppnås.

Avsaknaden av kvantitativ och temporal dimension i målformuleringarna ger
intrycket att de i stor utsträckning är avsedda att fungera som motiverande eller
symboliska mål. I en handlingsdirigerande funktion ger de endast  en viss
vägledning. De anger inriktningen på verksamheten. De anger ungefärlig
riktning för färden men inte hur lång färden är tänkt att vara eller hur fort den
skall vara avslutad, för att uttrycka det hela metaforiskt. Målen benämns också
explicit i en del fall för inriktningsmål.

5.3 En hierarkisk målstruktur

Termen mål används ofta för att beteckna ett tillstånd vilket utgör slutet på en
sekvens av händelser. Begreppet tillstånd andvänds här i en vid mening
inkluderande även händelser och processer. Dessa kan orsakas av handlingar
eller av naturliga fenomén. De tillstånd som då utgör mål kan vara av varierande
slag och de behöver inte alltid vara avsedda. Termen mål har en allmän innebörd
som även inkluderar tillstånd som inte är avsedda. Vi är dock här enbart
intresserade av avsiktliga mål, d.v.s. tillstånd som vi bör uppnå eller tillstånd
som är önskade.

5.3.1 Distinktionen mellan finalt mål, instrumentellt mål, operationellt mål
         och delmål.

Anledningarna till att vi försöker uppnå ett tillstånd kan variera. Vi kan försöka
uppnå ett tillstånd för dess egen skull eller för att uppnå ett annat tillstånd.
Ibland kan vi få en sekvens av tillstånd som innehåller en hierarkisk ordning.
Det tillstånd vi försöker uppnå för dess egen skull kommer att benämnas finalt
mål. Ett finalt mål utgör dock inte nödvändigtvis slutet på något. Det som gör att
ett tillstånd betecknas som finalt mål är inte att vi är färdiga och nått dit vi har
velat utan att tillståndet är något vi har avsett att uppnå för dess egen skull. Det
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tillstånd vi försöker uppnå i avsikt att nå ett annat mål kommer att kallas
instrumentellt mål.

De instrumentella målen kan indelas i två typer: operationella mål och delmål.
Det som skiljer dessa mål åt är ett speciellt villkor, nämligen kravet på
ytterligare handling från agenten. I en del sammanhang är det tillräckligt att det
instrumentella målet uppnås för att också det finalt målet skall uppnås. Det
instrumentella målet är då ett operationellt mål. Men i andra sammanhang är det
inte tillräckligt att uppnå det instrumentella målet. Det krävs ytterligare
handlingar från agenten för att uppnå det finala målet. I dessa sammanhang är
det instrumentella målet ett delmål.

Många processer inom hälso- och sjukvården, inklusive hälsofrämjandet,
inkluderar någon form av handlingsplan. En sådan plan kan innehålla både
delmål och operationella mål förutom det finala målet. Det som är intressant här
är inte bara det finala målet utan även de andra komponenterna i målstrukturen.
Finalt mål, operationellt mål, delmål och vad som har kallats verksamhetens
domän utgör komponenter i en sammanhängande målstruktur. En preliminär
analys av en målstruktur har påbörjats (Liss 1996). Analysen behöver dock
fördjupas för att skapa de verktyg som behövs för att tillräckligt ingående
analysera målformulering som ingår i eller förutsätter en hierarkisk målstruktur.

6. ANALYS AV MÅLFORMULERINGARNA

Låt oss utgå ifrån att målen i de genomgångna dokumenten är avsedda som
handlingsdirigerande mål. Vi kan då finna både finala och instrumentella mål. I
en del fall förekommer en mer eller mindre utvecklad målhierarki i andra fall
endast ett finalt mål. Exempel på det senare utgör de båda lagarna HSL och LSS.
Målet är där ”en god hälsa” respektive ”möjlighet att leva som andra”. Dessa
målformuleringar kombineras inte med instrumentella mål och de uttrycker i
huvudsak den kvalitativa dimensionen. Det kan dock vara svårt att avgöra om de
är avsedda som finalt mål eller ej. Vi skall återkomma till frågan om vilken plats
t.ex.  hälsa skulle kunna få i en målhierarki för hälso- och sjukvården.

Ett tydligt exempel på målhierarki finner vi, som tidigare nämnts, hos Nationella
folkhälsokommittén. Det finala målet är enligt kommittén ”lika möjligheter att
fritt forma sitt liv”. Detta mål skall realiseras genom det instrumentella målet
”minskad ohälsa” vilken i sin tur skall realiseras genom förverkligandet av 18
instrumentella mål som kommittén kallar för ”nationella mål för folkhälsan”.
Dessa mål i sin tur skall förverkligas genom att ett antal delmål realiseras. Vi
kan illustrera denna hierarki genom följande exempel. Det finala målet ”lika
möjligheter att fritt forma sitt liv” skall realiseras genom ”minskad ohälsa”
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vilket i sin tur skall realiseras bl.a. genom folkhälsomålet ”god arbetsmiljö”
vilket i sin tur skall förverkligas genom delmålen ”anpassning av fysiska och
psykiska arbetskrav till individens förutsättningar”, ”ökat inflytande och
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet” samt ”minskat övertidsarbete”.

De flesta av de kommuner som ingår i studien formulerar mål som hierarkier
bestående av inriktningsmål samt delmål. I något fall anges även en viss
arbetsfördelning mellan kommunens instanser. Fullmäktigen antar
inriktningsmål medan nämnderna formulerar och antar delmål.

Vi kan konstatera att omsorgen om vissa grupper av individer omfattas av ett
flertal olika målformuleringar. HSL, LSS, SoL innehåller alla målformuleringar
som berör den kommunala hälso- och sjukvården mer eller mindre direkt.
Dessutom har varje kommun utformat egna mål oftast framställda som
hierarkier. Det är dock oklart hur relationen mellan dessa olika mål ser ut. Är
målen förenliga eller är de i konflikt?

Det tycks finnas en spänning mellan det individuella och unika å ena sidan och
det mer allmänna och vanliga å andra sidan. De mål som betonar det
individuella framhåller gärna att hänsyn bör tas till den enskildes önskan eller
behov. Ett exempel utgör Nationella folkhälsokommitténs finala mål ”lika
möjligheter att fritt forma sina liv”. Fritt torde här betyda efter egna önskningar.
De flesta kommuner anger i sina mål för äldreomsorgen att den skall utformas
med hänsyn till den enskildes önskningar. Ett exempel på detta är betoningen av
inriktningsmålet ”ett liv på egna villkor” (Motala kommun).

HSL innehåller ingen definition av begreppet hälsa. I förarbetena framhåller
dock det föredragande statsrådet att hälsa skall ses som något mer än frånvaro av
sjukdom. Enligt en inflytelserik inriktning ses hälsa som förmåga att utföra det
som är viktigt för individen (Nordenfelt 1991, Pörn 1995). Vad som är viktigt
bestämmer i slutändan individen själv. Hälsa kan därför innebära olika saker för
olika individer beroende på vilka intressen de har. Denna inriktning på
begreppet hälsa kännetecknas således av ett individorienterat synsätt. Samtidigt
får inte olikheterna ges alltför stort utrymme. De flesta människors intressen
torde i stor utsträckning sammanfalla. De flesta är nog intresserade av t ex goda
sociala relationer, meningsfullt arbete, meningsfull fritid och bra
familjerelationer.

I ovanstående målformuleringar förekommer även exempel på betoning av det
allmänna eller vanliga. Det tydligaste exemplet utgör LSS. Målet för
verksamheten är att ge individen möjlighet att leva som andra. Enligt
socialtjänstlagen skall socialtjänsten verka för att människor som av fysiska,
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psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

6.1 Mål och behovsbedömning

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården skall vägledas av de tre principerna
människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen samt
kostnadseffektivitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att resurserna bör satsas
på de områden där behoven är störst. En rationell bedömning av vårdbehov
förutsätter, som vi tidigare visat, ett klart definierat mål. Den intressanta frågan
blir då i vilken grad som de angivna målen kan fungera som behovsmål. Kraven
på behovsmålen eller formuleringarna av dem är att de skall ange de tre
dimensionerna med hög grad av precisering.

Den temporala dimensionen är inte alls angiven i ovanstående målformuleringar.
Det anges t.ex. inte när den goda hälsan skall uppnås eller inom vilken tid som
individen skall ha fått möjligheter att leva som andra. Vi kan observera att i en
del fall är den temporala dimensionen mer eller mindre given, t.ex. vid målet
”möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende”.

Inslag av kvantitativa angivelser förekommer i en del fall. Det talas om t.ex. en
god hälsa, största möjliga livskvalitet, lika möjligheter att fritt forma sitt liv eller
ökat inflytande. I samtliga fall är inte preciseringsgraden tillräcklig för att
formuleringen skall kunna utgöra definition av behovsmålet. Hur god skall
hälsan vara? Betyder god hälsa återgång till arbetet, förmåga att klara det egna
hushållet eller förmåga att klara personlig hygien, etc. Uttrycket ”största
möjliga” implicerar en begränsning. Det förblir dock oklart hur mycket av t.ex.
livskvalitet som det är fråga om så länge inte begränsningen klart anges. Är det
t.ex. fråga om en kunskapsmässig begränsning eller är det fråga om en
ekonomisk begränsning. Om det senare, vilken ekonomisk ram är det då fråga
om – nationens, kommunens, områdets, avdelnings etc.

Av uttrycket ”lika möjligheter” framgår inte vad ”lika” skall ställas i relation till.
Handlar det om samma möjligheter som den bäst ställde i samhället eller lika
möjligheter som den sämst ställde? Slutligen termen ”ökat” anger endast
förändring i en riktning. Hur stort mått av förändring är det fråga om – minsta
lilla, ett avsevärt eller något annat?

Alla målformuleringarna innehåller kvalitativa angivelser. De anger vad det är
som verksamheten skall uppnå. Som vi tidigare observerat är formuleringarna
genomgående vaga. Det saknas definitioner av centrala begrepp som ”hälsa” och
”livskvalitet”. Även för övriga termer saknas tillräckliga preciseringar. Ett
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uttryck som ”möjlighet att leva som andra” måste preciseras med avseende på
”andra”. Vilka andra är det här fråga om: ett statistiskt genomsnitt av världens
befolkning, genomsnitt av den omgivande kulturen, som andra av samma ålder
eller samma kön, eller som grannarna?

7. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT
    FORSKNING

7.1 Slutsatser

- Hälsa och livskvalitet föreslås i en del sammanhang som mål för hälso- och
sjukvården. Det förekommer ingen explicit definition av begreppen, men vi
kan finna konflikterande antydningar hos några dokument. HSL antyder ett
vitt hälsobegrepp medan Prioriteringsutredningen använder ett smalt
begrepp. Många målformuleringar i kommunala dokument betonar det
allmänna eller det vanliga. Målet för verksamheten är t.ex. att ge individen
möjlighet att leva som andra. Att kunna bo kvar i eget boende är ett annat
viktigt mål för kommunal vård och omsorg.

- Målformuleringarna anger i första hand den kvalitativa dimensionen. De
svarar på frågan vad det är som skall uppnås. Men det förekommer även
inslag av den kvalitativa dimension i termer av t.ex. god, skälig, ökad,
minskad, främja eller stärka. Dock förekommer ingen precisering av dessa
termer. Intressanta målformulering är dessutom de som sker i termer av
”största möjliga” eller ”så långt som möjligt”. Några av dem innehåller även
en restriktion. Det heter t.ex. att verksamheten skall så långt möjligt anpassa
insatserna till den enskildes önskemål. Det framgår dock inte av dokumentet
exakt vad som utgör restriktionen eller dess omfattning. I något fall utgörs
restriktionen av tillgängliga resurser. Den temporala dimensionen
överhuvudtaget inte är nämnd i dokumenten.

- Målen är genomgående vagt formulerade. Detta medför att de ger liten
vägledning. Även om de är avsedda som inriktningsmål krävs en viss grad av
precisering. Ett inriktningsmål som t.ex. ”ett gott liv för alla boende i
kommunen” ger praktiskt taget ingen vägledning för val och beslut.

- Vagheten hos målformuleringar ger intrycket att målen i första hand är
avsedda att fylla en symbolisk eller motiverande funktion. I något fall är
detta formulerat tydligt i dokumentet.

- Det förekommer både finala och instrumentella mål. I en del fall förekommer
en mer eller mindre utvecklad målhierarki i andra fall endast ett finalt mål.
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Exempel på det senare utgör de båda lagarna HSL och LSS. Målet är där ”en
god hälsa” respektive ”möjlighet att leva som andra”. Ett tydligt exempel på
målhierarki förekommer hos Nationella folkhälsokommittén. Det finala målet
är enligt kommittén ”lika möjligheter att fritt forma sitt liv”. Detta mål skall
realiseras genom det instrumentella målet ”minskad ohälsa” vilken i sin tur
skall realiseras genom förverkligandet av 18  instrumentella mål som
kommittén kallar för ”nationella mål för folkhälsan”. De flesta av de
kommuner som ingår i studien formulerar mål som hierarkier bestående av
inriktningsmål samt delmål. I något fall anges även en viss arbetsfördelning
mellan kommunens instanser. Fullmäktigen antar inriktningsmål medan
nämnderna formulerar och antar delmål.

- Vården och omsorgen om vissa grupper av individer omfattas av ett flertal
olika målformuleringar. HSL, LSS, SoL innehåller alla formuleringar som
berör målet för den kommunala hälso- och sjukvården mer eller mindre
direkt. Dessutom har varje kommun utformat egna mål oftast framställda
som hierarkier. Det är dock oklart hur relationen mellan dessa olika mål ser
ut. Är målen förenliga eller är de i konflikt? Det tycks t.ex. finnas en
spänning mellan det individuella och unika å ena sidan och det mer allmänna
och vanliga å andra sidan.

- Vagheten hos målformuleringarna och dess begränsning till kvalitativ och
kvantitativ dimension gör dem olämpliga som grund för precisering av
behovsbegreppet och därmed som underlag för behovsbedömning.

7.2 Förslag till fortsatt forskning

Pilotstudien har givit värdefulla erfarenheter för fortsatta och mera omfattande
studier inom området. Studiet av målformuleringarna i centrala och kommunala
dokument gav ytterligare stöd för kravet på en väl utarbetad begreppsapparat för
att studera och analysera målsättningar. Fortsatta studier bör därför inkludera en
teoretisk analys av målbegreppet och relaterade begrepp. Det innebär att
utarbeta och föreslå en struktur för målanalys som också kan bli användbar i ett
framtida empiriskt arbete. En förstudie till en sådan målanalys har utarbetats av
Per-Erik Liss (Liss 1996). Några viktiga element i denna analys är följande.

Vi antar att mål i de flesta komplicerade verksamheter  bildar en hierarki där
huvudmål, operationella mål och delmål är centrala begrepp.  Huvudmålet gäller
totaliteten av verksamheten,  i detta fall ett lands hälso- och sjukvård.
Operationella mål utgör mål för en enskild professions verksamhet och är
relaterade till verksamhetens domän och gränser. Verksamhetens domän
omfattar medlen för att nå målet och är nära förknippad med kompetensen hos
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de ingående funktionerna. Ett viktigt analysarbete består således enligt denna
modell i att identifiera hälso- och sjukvårdens huvudmål samt olika viktiga
operationella mål och domäner.

Studiens syfte skulle vara att utarbeta en begreppsapparat för göra det möjligt att
besvara frågor som: Hur skall formuleringarna av målen tolkas respektive
preciseras? Hur är målen relaterade till varandra? I vilken grad är de oförenliga
med varandra? Vilka av målen står i konflikt med varandra? Är de tillräckligt
preciserade för att ligga till grund för behovsbedömning? Kan de alls fungera
som stöd vid prioriteringsbeslut inom vård och omsorg?

Ovanstående delstudier skulle kunna ingå i en mer omfattande forskningsplan
bestående av fyra områden. Det övergripande syftet med forskningsplanen
skulle vara att analysera den kommunala vårdens målsättnings- och
prioriteringsproblem på flera olika nivåer, såväl deskriptivt som normativt.

Forskningsplanen skulle ha en tvärvetenskaplig ansats med två
huvudinriktningar som kompletterar och understödjer varandra: dels en
filosofisk-teoretisk inriktning baserad på begreppsanalys, analys av dokument
samt elitintervjuer, dels en sociologisk-empirisk inriktning baserad på
kvalitativa intervjuer och postenkäter. Arbetet efter dessa två huvudlinjer kan
bedrivas i nära samarbete och förväntas ömsesidigt befrukta varandra. Sålunda
är den teoretiska begreppsutredningen och dokumentanalysen viktig som
vägledning till utformning av frågor i intervjuer och enkäter. De senare kan å
andra sidan förväntas ge en viktig återkoppling när det gäller att belysa problem
beträffande teoretiska definitioners realism och empiriska relevans.
Forskningsplanen skulle då ha följande struktur:

Teoretisk bakgrundsanalys
Denna delstudie är beskriven ovan.

Den kommunala vårdens och omsorgens mål
Här görs en studie av de begreppsliga och normativa grundvalarna för svenska
policydokument  inom hälso- och sjukvård. De varje decennium utgivna
rapporterna som Hs 80, Hs 90 liksom HSU 2000 samt betänkandet från
Nationella folkhälsokommittén kommer att utgöra viktiga utgångspunkter. Även
viktiga betänkanden inom sjukvårdsområdet, som Prioriteringsutredningens
slutbetänkande “Vårdens svåra val“  kommer att ägnas stor uppmärksamhet.
Dessutom ingår studier av kommunala dokument som t.ex. äldreomsorgsplaner.
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Den kommunala vårdens mål och gränser - synsätt och tankemönster bland
politiker, beslutsfattare och personal inom vården.
Detta område har en nära anknytning till det närmast föregående. En kvalitativ
intervjustudie vänder sig till olika grupper i den svenska befolkningen, nämligen
politiker och beslutsfattare i policyskapande positioner samt praktiskt verksam
personal inom vården. Det handlar om ett försök att kartlägga såväl synsätt och
tankemönster om vad man anser borde vara den kommunala vårdens viktigaste
mål och uppgifter – liksom vad man upplever vara dess faktiska inriktning.
Undersökningen avser således både att belysa normativa och deskriptiva
uppfattningar - vad människor anser vara fallet för närvarande i den kommunala
vården, men också vad de anser bör vara fallet.

Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv
Detta område rör studiet av äldre människors erfarenheter och tolkningar av det
egna ökande behovet av stöd- och omsorgsinsatser, liksom av mötet med
samhällets stöd - och omsorgsinstitutioner och - agenter, i relation till deras sätt
att rekonstruera och beskriva sitt liv som helhet.

Datainsamlingen kommer att ske via kvalitativa intervjuer. I en relativt öppen
och flexibel, samtalsliknande intervjuform ges respondenterna möjlighet att
utifrån ett livsberättelseperspektiv fokusera på övergången från självständighet
och egenkontroll till ett successivt växande behov av stöd och hjälp från
samhället. Ett centralt tema i intervjuerna kommer att vara hur man
finner/skapar mening i en livsform som präglas av minskad självständighet och
vilken roll samhälleligt stöd och omsorg spelar i detta sammanhang.



37

REFERENSER
Granberg, M, Montin, S Och Mörck, J (2000) Prioriteringspolitik och
prioriteringspraktik i ett antal kommuner. Novemus – Örebro universitet.

Inriktningsmål för Norrköpings kommun år 2000. Norrköpings kommun 1999.

Kommunförbundet (1998) Kommunernas ekonomiska läge. Svenska
Kommunförbundet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387.

Linköpings kommun. Förfrågningsunderlag och kravspecifikation avseende
hemtjänst i ordinarie boende och servicelägenheter, vårdbostäder för äldre samt
bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning, 2000.

Liss, P-E (1991) Behov och livskvalitet. En studie av begreppsliga relationer.
Norsk Filosofisk Tidskrift 4: 215-231.

Liss, P-E (1993) Health Care Need. Avebury.

Liss, P-E (1995) Om relationen mellan hälsa och jämlikhet. En jämförelse av
holistisk hälsa och ”capability”. I Klockars, K & Österman, B (red.) Begrepp om
hälsa, Liber utbildning.

Liss, P-E (1996) On the notion of a goal. A conceptual platform for the setting
of goals in medicine. In The Goals and Limits of Medicine. Nordenfelt, L. and
Tengland, P-A (eds.). Almqvist & Wiksell International.

Liss, P-E (2001) Hur bedömer vi vårdbehov? I SOU 2001:8 Prioriteringar i
vården. Slutbetänkande från Prioriteringsdelegationen.

Motala kommun. Inriktning för vård och omsorg om äldre i Motala. Förslag till
kommunfullmäktige 2001-01-22.

Nordenfelt, L (1991) Livskvalitet och hälsa. Almqvist & Wiksell Förlag AB.

Nordenfelt, L & Tengland, P-A (eds.) (1996) The Goals and Limits of Medicine.
Almqvist & Wiksell International.

Norrköpings kommun (1998). Strategisk plan för äldreomsorgen.

Psykiskt stördas villkor. Socialutskottets betänkande SoU 28 1993/94.



38

Pörn, I (1995) Vad är hälsa? I Klockars, K & Österman, B (red.) Begrepp om
hälsa, Liber utbildning.

Regeringens direktiv 1992:8. Direktiv till Prioriteringsutredningen.

Regeringens direktiv 1995:158. Direktiv till Nationella folkhälsokommittén.

Regeringens proposition 1981/82:97. Hälso- och sjukvårdslag, m.m.

Regeringens proposition 1996/97:60, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Sahlin, J (2000) Hälso- och sjukvårdslagen, med kommentarer. Sjätte uppl.
Norstedts Juridik AB.

Socialtjänstlagen (1980:100).

Socialutskottets betänkande. Psykiskt stördas villkor. SoU 28 1993/94.

SOU 1995:5 Vårdens svåra val. Prioriteringsutredningens slutbetänkande.

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan.
Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén.

Vadstena kommun. Omsorgsplan för Vadstena kommun 1998-2001, 1998.

Åtvidabergs kommun. Äldreomsorgsplan för Åtvidabergs kommun 1997-2005,
1997.

Ödeshögs kommun. Äldreomsorgsplan 2000-2005, 2000.


