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INLEDNING 
 
PrioriteringsCentrum har sedan starten 2001 vartannat år anordnat en nationell 
prioriteringskonferens under olika övergripande teman. Syftet med dessa 
konferenser är att samla människor ur olika yrkesgrupper, politiker och andra 
intressenter för att diskutera kring ämnet öppna prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. År 2007 anordnades konferensen i Örebro tillsammans med Örebro 
läns landsting under temat Lika vård på olika villkor? Denna gång lockade 
konferensen över 450 deltagare. 
 
PrioriteringsCentrum har historiskt sammanfattat alla tidigare konferenser i en 
dokumentation. Årets skrift heter ”Lika vård på olika villkor. Rapport från den 
fjärde nationella prioriteringskonferensen. Örebro 4-5 oktober 2007”. I år 
beslöt vi att dessutom komplettera denna något mindre skrift med referat av 
presentationer och diskussioner på diskussionstorg, sessioner och workshops. I 
första hand är denna föreliggande dokumentation framtagen som en service till 
dem som medverkade i konferensen men förhoppningsvis kan den även vara 
användbar för andra som är engagerade i prioriteringsarbete. Enskilda 
medarbetare vid PrioriteringsCentrum har dokumenterat varje diskussionstorg, 
sammanfattat innehållet i presentationer och sina intryck av efterföljande 
diskussioner och återger detta i separata kapitel i denna rapport. Vi ursäktar oss 
därför för språkliga skillnader som får ses som författarnas frihet. Följande 
kapitel överensstämmer med rubrikerna på konferensens diskussionstorg:  
 

• Ett internationellt perspektiv på prioriteringar 
• Har genus betydelse för sjukvårdens prioriteringar? 
• Gränsöverskridande prioriteringar 
• Vårdgarantin ur ett prioriteringsperspektiv 
• Vilken roll spelar den statliga styrningen för prioritering på regional och 

kommunal nivå? 
• Legitima prioriteringar av mycket dyra läkemedel  
• Ta del av andras erfarenheter – om praktiska prioriteringar inom 

rehabilitering.  
• Delarna får inte plats i helheten – riktlinjer och prioriteringar i 

primärvården 
• Ta del av andras erfarenheter – om praktiska prioriteringar inom 

omvårdnad 
• Vem pratar med vem vid prioriteringar 
• Förbättringskunskap som redskap i prioriteringsarbetet – dialog utifrån 

berättelser 
• Regionalt samarbete om prioriteringar – erfarenheter från nationella 

riktlinjer om cancer  
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• Vad kan och bör vi ta ansvar för själva? 
• Nationella medicinska indikationer – en förutsättning för god prioritering? 
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ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV PÅ 
PRIORITERINGAR 
 
I den internationella sessionen fick vi ta del av hur det står till i den norska 
hälso- och sjukvården samt utvecklingsprojekt kring prioriteringar i Kanada. Vi 
fick även möjlighet att reflektera kring vilka erfarenheter vi kan ta till oss i 
Sverige. Medverkande vid denna session var flera personer: Elizabeth Nygaard 
från Sosial- og helsedirektoratet och seniorrådgivare vid Avdelningen för 
kvalitet och prioriteringar i Norge; Craig Mitton, Assistant Professor vid Health 
Studies vid University of British Columbia; Christina Kärvinge, enhetschef på 
Enheten för Nationella riktlinjer vid Socialstyrelsens Hälso- och 
sjukvårdsavdelning; Gösta Andersson, Direktör i Landstinget Dalarna samt Bo-
Eric Malmvall, Verksamhetschef i Jönköpings läns landsting. Moderator var 
Peter Garpenby, docent vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid 
Linköpings universitet samt projektledare vid PrioriteringsCentrum. 
 
Vad nytt på prioriteringsfronten i Norge? 
Elizabeth Nygaard talade om ämnet ”Erfarenheter av praktiska prioriteringar i 
Norge”. ”Hvorfor må vi prioritere i Norge – vi har jo olje?” undrade Elisabeth. 
Oaktat denna tillgång kan ingen behandlas med nordsjöolja, det saknas hälso- 
och sjukvårdspersonal för att kunna möta alla förväntningar och även i Norge 
måste man välja hur personalen ska nyttjas – man måste m a o prioritera.  
 
Den överordnade prioriteringen sker genom att Stortinget stiftar lagar och 
föreskrifter samt ger de ekonomiska ramarna och fördelar resurserna, till 
”specialisthelsetjenesten” och till ”kommunhelsetjenesten”. Kommunala 
sjukvården omfattas inte av Norges prioriteringsföreskrifter och generellt vet 
man lite om vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av vård- och 
omsorgstjänster och vilken roll finansieringssystemet spelar för vad som blir 
gjort i behandlingen av enskilda patienter. Inom specialistvården finns dock ett 
antal beslut rörande prioriteringar: 
• 1987 Lønning I: allvarlighet 
• 1997 Lønning II: allvarlighet, effekt av behandling, kostnadseffektivitet 
• 1999 Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven) 
• 2000 Prioriteringsforskriften 
 
De rättigheter som finns i prioriteringsföreskriften är dels en värderingsgaranti 
och dels en rätt till nödvändig sjukvård och målet med prioriteringsföreskriften 
är att patienter skall ha lika rätt till nödvändig sjukvård oavsett var i landet de 
bor – ändå är detta något som ser mycket olika ut mellan regionerna i Norge, 
berättade Elizabeth.  
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Elizabeth berättade vidare om projektet ”Riktigere prioriteringer i 
spesialisthelsetjenesten” som handlar om att utveckla nationella riktlinjer för om 
patienter har rätt till nödvändig sjukvård och att fastställa tidsramarna för inom 
vilken tid en insats ska göras för de vanligaste hälsotillstånden inom 28 
sjukdomsområden. Varje arbetsgrupp består av 1-10 representanter från varje 
region, en representant från ett annat fackområde, en allmänläkare samt en 
representant från någon brukarorganisation. De nationella ställningstagandena 
ska bygga på samma grund - öppenhet och transparens - och de ska kunna 
spåras samt bygga på etablerad kunskap. De tre villkoren allvarlighet, effekt av 
behandling och kostnadseffektivitet ska värderas. Dels ska göras en beskrivning 
av allvarligheten, en gradering 1-4 av tillståndet i förhållande till allvarlighet, 
samt dels en motivering av gradering i förhållande till dokumentation (samt 
motsvarande för behandlingens effekt och kostnadseffektivitet).  
 
Helse- og omsorgsdepartementet i Norge har även tillsatt ett ”Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering” som är ett rådgivande organ och ej övertar ansvar från 
andra myndigheter eller organ. Rådet som har mandat förankrat i Helseplan 
2007-2010 har 25 medlemmar och skall bidra till en mer enhetlig tillämpning av 
problemställningar rörande kvalitet och prioriteringar i sjukvården och till 
gemensam situations- och problemförståelse hos aktörerna i sjukvården samt 
verka för koordinering av deras aktiviteter och processer. Man ska även 
medverka till en dialog mellan myndigheter, sjukvårdsverksamheter, 
brukarorganisationer och fackliga organisationer. Proceduren är att rådets 
medlemmar och sekretariat lägger fram ämnen för behandling i rådet. 
Sekretariatet gör då en beredning i samråd med förslagsställare och rådets 
ledamöter. När frågan anses tillräckligt utredd läggs den fram vid ett av rådets 
möten och beslut fattas. Några teman är:  
• oacceptabla skillnader i utbud mellan sjukdomsområden 
• geografiska skillnader eller skillnader mellan sociala grupper 
• införande av ny och kostsam teknologi/läkemedel vid sjukhus 
• fördelning och användningen av nationella kompetenscentra 
• utveckling av nationella riktlinjer inom särskilda områden för att tillvarata ett 

likvärdigt utbud av god kvalitet 
• samverkan mellan specialistsjukvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården.  
 
Exempel på vad som varit föremål för diskussion är införandet av ny teknologi, 
exempelvis läkemedlet Tysabri vid Multipel Skleros, mammografiscreening för 
kvinnor 40-49 år samt diagnostik och behandling av sömnapné.  
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När det gäller fenomenet öppna prioriteringar i Norge konstaterade Elizabeth att 
man inte vet mycket om den kommunala sjukvården och att inom 
specialistsjukvården finns det klara kriterier men tolkning och praxis är 
varierande. Projektet ”Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten” ska 
dock förbättra detta. I det nationella rådet för kvalitet och prioritering är alla 
handlingar offentliga och tillgängliga samt alla möten öppna. 
 
Utmaningar finns, menade Elizabeth, när det gäller finansieringssystemet. Idag 
finns två nivåer för ansvar och finansiering, vilket är problematiskt när det gäller 
att få till stånd en samverkan och ett rationellt resursanvändande. Den 
styckprissättning man har innebär en risk för onaturlig anpassning och 
felallokering av resurser sett i förhållande till de hälsopolitiska målen. Hur man 
ska undvika detta är en fråga.  
 
Avslutningsvis var Elizabeth imponerad av Sverige och den breda debatten vi 
har här och önskar mer samarbete länderna emellan. 
 
Vad nytt på prioriteringsfronten i Kanada? 
Craig Mitton talade kring ämnet “Så samspelar forskning och verksamheter om 
prioriteringar – pågående utvecklingsprojekt från Kanada”. I en kort bakgrund 
till Kanadas sjukvårdssystem berättade Craig att de totala hälso- och 
sjukvårdsutgifterna i Kanada är ca 975 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 
drygt 29 000 kronor per person. Av dessa går 30 procent till sjukhus, 16 till 
läkemedel, 13 till läkare, 12 till andra yrkesgrupper och 10 procent till 
institutioner. Till 70 procent är det en offentlig sektor, till 30 procent privat. I 
den offentliga delen står s k ”provincial ministries” för den mesta delen av 
sjukvården, medan s k ”health regions” handhar exv primärvård och prevention. 
Läkare är till ca 90 procent ”fee-for-service”-arvoderade (ersättning efter 
åtgärd). Inom den privata sektorn får det inte erbjudas insatser som 
tillhandahålls av den offentliga vården. Här återfinns istället insatser som 
fysioterapi, kiropraktik, tandvård och öppenvårdsläkemedel. Framtidsprognosen 
för de offentliga utgifterna är att sjukvården riskerar dränera övriga områden och 
att de står inför svåra val under kommande år i denna hållbarhetsfråga. Att man 
inte anser sig ha resurser till att möta alla behov är dock ett gemensamt faktum 
för många länder.  
 
Vad har då gjorts i Kanada hitintills? Resursallokering har till stor del gjorts 
efter historiska mönster, politik samt stegvisa justeringar (ökade behov och 
kostnader tvingar myndigheter att se över sina budgetar). Utvärderingar av 
behov och hälsoekonomiska utvärderingar har hittills spelat liten roll i 
beslutsfattandet men försök görs att införa mer hälsoekonomi och etikfrågor och 
på så vis komma ifrån historiska traditioner.  
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Kronor per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) och liknande information blir då 
betydelsefull. Ett praktiskt problem är dock att Kanada är ett stort land och att 
man i realiteten inte har ett hälso- och sjukvårdssystem utan tio. 
 
Craig har flera års erfarenhet av praktiskt samarbete med hälso- och 
sjukvårdsregionerna i Kanada för att utveckla ekonomiska verktyg vid 
prioritering. Särskilt gäller detta s k programbudgetering och marginalanalys 
(PBMA) som är ett strukturerat arbetssätt där nya och gamla resurser vägs mot 
varandra med hänsyn tagen till olika former av beslutsunderlag. Användandet av 
PBMA startade i England och Skottland på 1970-talet. Craig såg gärna att etik 
och hälsoekonomi kombineras i form av PBMA för att hjälpa beslutsfattare att 
fatta beslut kring begränsade resurser.  
 
En fullständig redovisning av PBMA-metoden låter sig inte göras här, 
intresserade läser förslagsvis den litteratur som rekommenderas nedan. Mycket 
kortfattat går de olika stegen i PBMA ut på att först bestämma syfte och nivå, 
identifiera vilka resurser som används idag, skapa en rådgivande 
multidisciplinär panel, ge explicita kriterier för beslutsfattandet, hitta 
investeringsmöjligheter eller besparingar, utvärdera investeringar eller 
besparingar, samt validering, kommunikation och informationsspridning. Hur 
hittar man kompromisser mellan vad man vill investera i och vad man vill ta 
bort – d v s både ledens expansion och reducering inkluderas i analysen. 
Läkarnas medverkan i prioriteringsfrågor på policynivån ökar möjligheten att 
lyckas, liksom att det även krävs en stark ledare som driver idéer och principer, 
konstaterade Craig.  
 
Craig gav flera exempel på praktiska projekt som bedrivits i Kanada. Dessa 
finns dokumenterade i artiklar listade nedan.  
 
Vad kan Sverige lära av Norge och Kanada? 
Efter de bägge presentationerna reflekterade tre medlemmar i 
PrioriteringsCentrums styrelse, Christina Kärvinge, Gösta Andersson och Bo-
Eric Malmvall, kring temat ”Vad kan vi hämta hem till Sverige?”. 
 
Christina konstaterade inledningsvis att Sverige genom åren har lärt sig mycket 
och har inspirerats av Norge – att tillsätta en utredning, ett råd, och att arbeta in 
beslutsstöd för prioriteringar i de nationella riktlinjerna. Utgångspunkten för alla 
prioriteringsutredningar har varit att hitta en lösning på hur man skall avgränsa 
det offentliga åtagandet – men inget land har lyckats. Ett gott exempel är dock 
Läkemedelsförmånsnämnden, kanske även den tandvårdsreform som kommer 
under 2008 som inkluderar vilka åtgärder som skall innefattas.  
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Med andra ord ligger allt arbete idag på sjukvårdshuvudmännen och det 
nationella riktlinjearbetet har stor påverkan på praxis men det är oklart hur 
samverkan mellan verksamhetsföreträdare och politiker skall se ut.  
 
Gösta reflekterade kring erfarenheter av riktlinjearbetet om cancer i Uppsala-
Örebroregionen och var förvissad om att vi ligger långt framme i och med 
arbetet med den nationella vertikala modellen, de nationella riktlinjerna samt 
kring vertikala prioriteringar. ”Men – vi har bekymmer när det gäller de 
horisontella prioriteringarna”, menade Gösta, och reste frågan hur kan vi ge ett 
gott stöd till politiker när det gäller detta? I ett internationellt perspektiv är det 
svårt att hitta länder med en motsvarande regional nivå som vi kan jämföra oss 
med, menade Gösta. Ett exempel är dock Kanada, som utnyttjar samspelet med 
akademin. Detta kan vi lära av Kanada då vi i Sverige inte etablerat 
kommunikationen med akademin på ett utvecklat sätt, konstaterade Gösta. 
 
Bo-Eric lyfte PrioriteringsCentrums rapport om etiska principer i andra länder 
(Rapport 2007:3) som en intressant läsning och påbjöd en fortsatt diskussion och 
arbete med de svenska etiska principerna som ett naturligt utvecklingsarbete. 
Vidare menade han att kopplingen mellan prioriteringar och kvalitetsarbete är 
ganska given: ”vi kan inte ha ett bra kvalitetsarbete om vi inte gör bra 
prioriteringar – vi kan inte ha ett bra prioriteringsarbete om vi inte gör bra 
kvalitetsförbättringar och effektiviseringar”. En väg framåt är att släppa in 
forskare i den praktiska vardagen och ta lärdom av dem då det förekommit 
många omorganisationer i landstingen som man inte vet om de varit bra eller 
dåliga, här kan Sverige ta lärdom av Kanada, avslutade Bo-Eric. 
 
Summering 
• I Norge pågår ett utvecklingsarbete kring nationella riktlinjer för olika 

specialistområden. 
• Ett nationellt råd för kvalitet och prioritering har tillsatts i Norge, vilket bl a 

ska bidra till en mer enhetlig tillämpning av problemställningar rörande 
kvalitet och prioriteringar i sjukvården. 

• Flera praktiska prioriteringsprojekt utifrån PBMA-metodiken har genomförts 
i Kanada. 

• I Kanada görs försök till att frångå resursfördelning efter historiska mönster, 
men utvecklingen går långsamt i ett så pass stort land.  

• Sverige ligger relativt långt framme när det gäller metodutveckling och 
praktiska exempel på vertikala prioriteringar, men har fortfarande begränsade 
erfarenheter av horisontella politiska prioriteringar. 

• Samarbetet mellan forskning och praktisk vardag är något Sverige kan lära 
av Kanada. 
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Att läsa vidare 
Norska Sosial- og helsedirektoratets hemsida är: http://www.shdir.no/ . 
 
Information on Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i Norge finns på: 
www.regjeringen.no . 
 
Mer information om Craig Mittons forskningsintressen och publikationer finns 
under hemsidan för The University of British Columbia: 
http://web.ubc.ca/okanagan/healthstudies/faculty/cmitton.html . 
 
För en fördjupning i PBMA se: Craig Mitton and Cam Donaldson. Priority 
Setting Toolkit: A Guide to the Use of Economics in Healthcare Decision 
Making. Blackwell BMJ Books. 2004. 
 
I den rapport om det interna förtroendet för prioriteringsprocessen som Peter 
Garpenby skrivit (PrioriteringsCentrums rapportserie 2004:8) finns i avsnitt 3.1 
en populariserad beskrivning av arbetsformen PBMA.  
 
De praktiska försök som bedrivits i Kanada finns redogjorda för i bl a dessa 
artiklar: 
Mitton, C. MacKenzie, J. Cranston, L & Teng, F. (2006) Priority setting in the 
Provincial Health Services Authority: Case study for the 2005-06 planning 
cycle. Healthcare Policy; 2(1).  
 
Mitton, C. Patten, S. Donaldson, C. Waldner, H. (2005) Priority setting in 
regional health authorities: moving beyond the barriers. Healthcare Quarterly; 
8(3):47-53.  
 
Mitton, C. Patten, S. Donaldson, C. (2004) Listening to the Decsion Makers: 
Refinement of Macro-level PBMA in Alberta. Applied Health Economics and 
Health Policy; 3(3):143-151.  
 
Patten, S. Mitton, C. & Donaldson, C. (2006) Using participatory action 
research to build a priority setting process in a Canadian regional health 
authority. Social Science and Medicine; 63(5): 1121-34.  
 
Teng, F. Mitton, C. MacKenzie, J.(2007). Priority Setting in the Provincial 
Health Services Authority: survey of key decision makers. BMC Health 
Services Research, 7:84.  
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HAR GENUS BETYDELSE FÖR SJUKVÅRDENS 
PRIORITERINGAR? 
 
Tre kvinnor presenterade sina perspektiv på frågan om genus har betydelse för 
sjukvårdens prioriteringar. Britta Ryttberg, kardiolog i Örebro läns landsting, 
besvarade frågan med ett otvetydigt ja och menade att hon i sitt dagliga arbete 
som läkare möts på olika sätt av det faktum att mannen utgör normen i 
samhället. Det kan handla om hur förväntningar på könet påverkar vårt 
handlande i mötet med patienten (t ex att hjärtkärlsjukdom felaktigt anses 
ovanligt hos kvinnor). Det kan också handla också om läkemedelsforskning som 
(tidigare) i stor omfattning skett på män och där effekterna varit oklara på 
kvinnor. Det finns dock faktiska könsskillnader mellan mäns och kvinnors 
hjärtsjukdomar som kan berättiga olikheter i vården, konstaterade Britta.  
 
Helena Spets, Jämställdhetsutvecklare vid Sveriges kommuner och landsting 
talade om den högaktuella rapporten ”Ojämställdhet i Hälsa och Vård”. För att 
kunna diskutera ojämställdhet måste vi först definiera begreppet, menade 
Helena. Ojämställt är det när kvinnor och män inte har lika möjligheter, 
skyldigheter och rättigheter eller begränsas utifrån stereotypa könsroller. Vad är 
då ojämnställd vård? Det kan t ex vara att se och göra könsskillnad där de 
egentligen inte finns eller att bortse från könsskillnader där de faktiskt finns (s k 
genusbias). Ojämställd vård är också att mannen generellt ses som norm och att 
kvinnor och män ibland varken får samma kvalitet på eller säkerhet i vården  
(t ex får kvinnor vänta ett dygn längre än män på hjärt-kärloperation efter att 
beslut om operation tagits). Intressanta framtidsscenarier presenterades också;  
t ex om kvinnor behandlades med samma antal behandlingar per individ som 
män skulle resurser som läggs på kvinnor öka med 61 procent jämfört med idag. 
 
Lena Aléx från Umeå universitet, presenterade en stor intervjustudie bland 
gamla kvinnor och män, 85 år eller äldre, om skilda upplevelser av att vara 
gammal. Männens berättelser sammanfattades i kategorier som att vara det 
manliga centrumet; att sträva efter att behålla den manliga fasaden och att kunna 
relatera till andra och annat. Kvinnornas berättelser beskrevs istället i termer av 
att leva i ett sammanhang; att vara en aktör, att leva i skuggan av andra och att 
känna sig utanför.  
 
Åldersdiskriminering snarare än genusskillnader? 
Björn Hansson, från Landstinget i Östergötland, var inbjuden att kommentera de 
tre föredragen, vilket han gjorde genom att fokusera på frågan om kvinnor 
diskrimineras ur väntetidssynpunkt.  
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Genom att analysera närmare 6 000 besök1 i primärvården i Östergötland under 
fem veckodagar menade Björn att man på goda statistiska grunder inte kunnat 
visa på någon säkerställd könsskillnad när det gäller väntetider. Detsamma 
uppgavs gälla vid motsvarande mätningar för hela Sverige och inom 
specialistsjukvård i Östergötland år 2005. Skillnaderna anses istället bero på bl a 
ålder, där de äldre får vänta längre än de yngre oavsett kön. Björns slutsats var 
att orsaken till skillnader i väntetider bör analyseras ytterligare och ur flera 
aspekter, där ålder verkar vara en viktig faktor. 
 
Ojämställdet i båda riktningarna? 
Auditoriet lyfte även de fram komplexiteten i genusskillnader som gör att 
resultat och utfall kan vara svårtolkade när de tyder på ojämställdhet både för 
män och för kvinnor. Exempelvis inom fetmakirurgi kan förekomsten av fetma 
vara lika mellan könen men kvinnor söker och opereras mer – samtidigt som 
männen har en högre dödlighet till följd av fetma. Borde alltså män opereras i 
högre grad? Eller är det så att kvinnor har sämre livskvalitet i samband med 
fetma än män och att detta berättigar att fler kvinnor opereras?  
 
Diskussionen handlade också om att balansera bilden av att kvinnor är de som är 
det förfördelade könet när det gäller vård. Helena hade tidigare pekat på att det 
oftare är kvinnor som anmäler kvalitetsbrister och problem i vården (ca 60 
procent av alla anmälningar görs av kvinnor).  

Summering 
Hur ska vi förhålla oss till könsskillnader i vården? Utifrån tre ledord; kunskap, 
mod och prestigelöshet, utkristalliserade sig följande punkter: 
• Tillsäkra att forskning sker med både kvinnors och mäns hälsa i åtanke och 

att eftersatta könsspecifika områden beforskas. 
• Utnyttja och vidareutveckla nationella kvalitetsregister så att också 

genusskillnader kan analyseras liksom att också mer lokal vårdstatistik 
uppdelas på kön. Analysen av sådana data blir då viktig – det gäller att veta 
och inte bara tro. 

• Tag på genusglasögon – fundera över skillnader som upptäcks och dess 
orsaker. Finns det faktiska biologiska skillnader eller handlar det om 
könsskillnader när det gäller attityder och reaktionssätt (t ex vad det gäller 
kvinnors och mäns förhållningssätt till att söka vård eller beskriva sina 
symtom)?  

• Inför genusperspektiv på vårdinriktade utbildningar i högre grad än idag. 
• Internutbilda personal i vården för att höja genuskompetensen. 
 
                                           
1 Mätningarna omfattar patienter som söker för nya medicinska besvär eller vid kraftig försämring av tidigare 
känt hälsoproblem (ej kontroll/återbesök). 
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”En ojämnställd ordning upprätthålls inte genom historiska vingslag utan 
genom beslut som fattas varje dag”. 
 
Att läsa vidare 
Aléx, L. 2007. Äldre människors berättelser om att bli och vara gammal tolkade 
utifrån genus- och etnicitetsperspektiv. Akademisk avhandling, Umeå 
universitet, Ny serie nr 1081, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, 
Umeå.  
 
Aléx, L. Hammarström, A. Gustafson, Y. Norberg, A. & Lundman, B. 2006. 
Constructions of various femininities among the oldest old women. Health Care 
for Women International, 27, 853-872.   
 
Aléx, L. Hammarström, A. Norberg, A. & Lundman, B. Constructions of 
masculinities among men 85 years and older. Journal of Clinical Nursing. (under 
publicering). 
 
Gerstenfeld EP et al. Characteristics of patients undergoing atrial fibrillation 
ablation: trends over a seven-year period 1999-2005. J Cardiovasc 
Electrophysiol 2007 Jan;18(1):23-8. 
 
Lundberg, V. 2000. Women versus men with myocardial infarction. Umeå 
universitet. 
 
MONICA-projektet (världsomfattande projekt om hjärt-kärlsjukdomar): 
www.umu.se  
 
Smirthwaite, G. 2007. (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk 
kunskapsöversikt. Sveriges Kommuner och Landsting. 

Socialstyrelsens dödsorsaksregister: www.socialstyrelsen.se  
 
Årsrapport RIKS-HIA 2005 och 2006: www.ucr.uu.se/rikshia/ 
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GRÄNSÖVERSKRIDANDE PRIORITERINGAR 
 
Erfarenhetsutbyte kring det svåra att prioritera över professionella och 
administrativa gränser gavs av Ulla Höjgård, Socialstyrelsen, som berättade om 
Socialstyrelsens demensprojekt. Praktiska exempel på samverkan presenterades 
av Maria Grip förtroendevald från Västerbottens läns landsting, Pia Friberg, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska i Umeå kommun samt Helen Abrahamsson 
och Undis Englund vid Umeå Universitetssjukhus. 
 
Vilka är möjligheterna och problemen med prioriteringar som berör flera 
sjukvårdshuvudmän? 
Ulla Höjgård inledde med att beskriva det pågående riktlinjearbetet i 
Socialstyrelsen om demenssjukdomar. Idag har 140 000 personer demens och 24 
000 insjuknar varje år, berättade Ulla. Detta innebär att cirka fem procent av 
befolkningen 65 år och äldre är dementa och cirka 40 procent av dem är över 90 
år. Den årliga samhällskostnaden för detta är cirka 50 miljarder kronor.  
 
Riktlinjearbetet omfattar både landstingens vård och kommunernas vård, 
omvårdnad och omsorg samt stöd till anhöriga och syftar till att utarbeta 
gemensamma prioriteringar, där tyngdpunkten kommer att ligga inom områdena 
omvårdnad och omsorg. Avsikten är att för varje insats som definieras ska 
vetenskap och beprövad erfarenhet, etik/lagstiftning (Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen) och kostnadseffektivitet vägas in. I riktlinjerna 
kommer tre typer av rekommendationer att finnas; vad som bör göras, vad som 
inte bör göras och vad som behövs ytterligare belysas med forskning. 
Riktlinjerna syftar till att skapa en gemensam målbild, gemensamma 
prioriteringar, ett gemensamt vårdprogram samt en samverkan och gemensam 
uppföljning..  
 
En faktor som kan försvåra gränsöverskridande prioriteringar för vården av 
dementa är de skilda lagstiftningar som gäller för kommunernas vård och 
omsorg, d v s SoL och HSL. Socialtjänstlagen saknar bestämmelser om 
kostnadseffektivitet, vissa beslut överklagas rättsligt (vilket inte är möjligt enligt 
HSL), och dessutom saknas av riksdagen fastställda bestämmelser om 
prioriteringar. 
 
Hur nås en samverkan över gränserna? 
Maria Grip framhöll att det är viktigt för landsting och kommuner att hitta 
gemensamma strukturer inom vilka man kan arbeta tillsammans och 
exemplifierade med ett arbete som pågått i Västerbotten. Här kommer den 
gemensamma målbilden som arbetats fram av landstinget och kommunerna 
gemensamt att ha stor betydelse.  
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Systematiska granskningar av olika verksamheter görs av företrädare för olika 
professioner inom kommunerna, och på de geriatriska enheterna. Dessa granskar 
dessutom varandra. Granskningarna har visat att det idag saknas en gemensam 
vårdfilosofi över huvudmannagränserna och att landstingets resurser dessutom 
är olika fördelade över de olika länsdelarna. Vidare har framkommit att en 
fungerande samverkan saknas. Kommunerna och landstinget har gemensamt 
anställt en resursperson som ska arbeta med strukturen och strategierna för 
demensvården, bl a för att utröna på vilka nivåer politiken har ett uttalat ansvar. 
Arbetet har ett mycket tydligt individperspektiv och ett mindre tydligt 
organisationsperspektiv. Diskussioner om prioriteringar har dock ännu inte förts 
inom ramen för detta arbete. 
 
Pia Friberg beskrev arbetet med demenssjuka utifrån det kommunala 
perspektivet. Många med demens diagnostiseras aldrig och detta är ett problem. 
Alla borde ha rätt till en diagnos för att tidigt få rätt vård, menade Pia. I Umeå 
har man tillsammans med landstinget byggt upp en s k teamvård (ett 
demensteam med en demenssköterska på alla vårdcentraler och kommunala 
demenssköterskor). Man har också tillsammans med Demensförbundet 
organiserat s k närståendestöd som kommer in så tidigt som möjligt i 
sjukdomsprocessen. Likaså arbetar man mycket med gemensam 
kompetensutveckling av all personal, inklusive läkarna, med mottot att ”vi ska 
tänka likadant.” 
 
Helen Arvidsson och Undis Englund berättade om ett prioriteringsprojekt som 
sedan några år tillbaka har pågått vid Geriatriskt Centrum vid Umeå 
Universitetssjukhus och som har stötts av PrioriteringsCentrum,. Första fasen 
inleddes våren 2006 och innebar att information och en handlingsplan för 
information och kommunikation fördes ut till varje enskild yrkesgrupp. 
Erfarenheter och diskussioner samlades därefter upp. Andra fasen pågår för 
närvarande och syftar till att jobba med begreppen i prioriteringsarbetet och att 
lägga fast en gemensam värdegrund utifrån den etiska plattformen. I denna fas 
arbetar man över yrkesgränserna utifrån teamets perspektiv. 
 
Vilka prioriteringar görs i kommunerna och på vilka grunder? 
Socialtjänstlagen ger stort utrymme för egenansvar menade vissa i auditoriet. 
Där sägs bl a att kommunen har ansvar för att insatser görs ”om inte vården kan 
tillgodoses på annat sätt”. Innebär detta att annan huvudman ska tillgodose 
behoven eller betyder det att de anhöriga ska göra det, är frågan. I många fall 
upplevdes att bestämmelserna tolkas så att de anhöriga får ta över, man vältrar m 
a o över ett stort ansvar på de anhöriga och prioriterar istället ensamstående. 
Frågan restes dock om det finns laglig grund för detta.  
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Är samsyn verkligen nödvändigt? 
Samsyn är nödvändig konstaterades, men att det låter enkelt men är svårt. Utan 
samsyn kan den ene huvudmannens prioriteringar ge effekter för andra. Med 
gränsöverskridande arbete kan mycket av övervältning av ansvar och kostnader 
istället undvikas. 
 
Arbetet med de nationella riktlinjerna har även lyft fram de olika kulturer som 
de facto finns i kommuner och landsting. Man använder t ex olika namn och 
begrepp i vården för samma saker beroende på om man arbetar kommunalt eller 
i den landstingsdrivna sjukvården. För att nå fram till en systematisk och öppen 
prioritering ansågs det nödvändigt att hitta ett gemensamt språk över 
huvudmannaskapsgränserna, en gemensam målbild och en gemensam 
vårdideologi. 
 
Summering 
• Kommunernas och landstingens prioriteringar görs idag enligt skilda 

metoder, med olika begrepp och i olika vårdkulturella system.  
• En gemensam prioritering förutsätter arbete över huvudmannagränserna 

mellan kommuner och landsting, något som kräver en sorts ”gemensam 
mylla” att utvecklas i.  

• Hur ska prioriteringarna i de nationella riktlinjerna för t ex demens och 
stroke få genomslag i de politiska besluten och i verksamheterna om en 
gemensam syn på olika företeelser saknas?  
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VÅRDGARANTIN UR ETT PRIORITERINGSPERSPEKTIV 
 
Alltsedan vårdgarantin initierades 2004 har den diskuterats och inte sällan 
ifrågasatts ur ett prioriteringsperspektiv. Vissa hävdar att den försvårar, rentav 
omöjliggör, sjukvårdshuvudmännens åligganden att göra rättvisa prioriteringar, 
medan andra menar att den tvärtom är ett effektivt redskap i prioriteringsarbetet. 
Särskilt i kombination med det pågående arbetet med att fastställa nationella 
medicinska indikationer anses vårdgarantin bli ett stöd i prioriteringsprocessen. 
 
Erfarenheterna av den norska prioriteringsföreskriften, i vilken en vårdgaranti är 
inbyggd, redovisades av Elizabeth Nygaard, Sosial- og helsedirektoratet i 
Norge. Temat för hennes inledning var ”Den norska prioriteringsföreskriften – 
önskningar och realiteter” Under rubriken ”Vård i tid, en bra prioritering” 
fortsatte därefter Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting, med en 
redogörelse för förbundets syn på hur och i vilka avseenden vårdgarantin kan bli 
ett effektivt stöd för prioriteringar. 
 
Inläggen kommenterades av Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet, som 
länge medverkat i sällskapets arbete med prioriteringar och numera även i 
arbetet med att ta fram nationella medicinska indikationer och Marie Morell, 
landstingsråd i Landstinget i Östergötland.  
 
Erfarenheter från Norge 
Elisabeth Nygaard inledde med en presentation och diskussion om den 
prioriteringsföreskrift som Norge fick år 2000. Denna har tre syften: att säkra att 
de allvarligast sjuka får behandling först, att säkra att man inte prioriterar 
behandlingar som inte har tillräcklig effekt och att säkra att man inte prioriterar 
alltför dyra behandlingar med liten effekt. Enligt prioriteringsföreskriften har en 
patient som blivit remitterad till specialistsjukvården en juridisk rätt att få sina 
besvär prövade inom 30 arbetsdagar. Befinns patienten då ha ”rett till nödvändig 
helsehjälp” enligt de tre kriterierna allvarlighet/behov, förväntad nytta och 
kostnadseffektivitet bestäms en individuell och juridiskt bindande frist/väntetid 
för behandling. Bedömningen av allvarlighet utgår från såväl besvärens 
påverkan på livslängd och livskvalitet. Det ska finnas en dokumentation om god 
effekt och kostnadseffektiviteten ska ”stå i ett rimligt förhållande till insatsens 
effekt”. 
 
Uppföljningar av vårdgarantin/vurderingsgarantin har påvisat stora variationer 
mellan de olika norska hälsoföretagen, både vad gäller andelen som bedöms ha 
rätt till nödvändig sjukvård, mellan olika behandlingsformer och väntetider.  
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Hälso- och omsorgsdepartementet har därför givit Sosial- og helsedirektoratet i 
uppdrag att ”utforma en enhetlig strategi och identifiera insatser som syftar till 
att specialistsjukvården bedriver sin verksamhet i enighet med gällande normer 
för prioritering.” Projektet ”Riktigare prioriteringar i specialistsjukvården” ska i 
ett första steg utveckla vägledning för vertikal prioritering och i anslutning 
härtill förbättra systemen för utvärdering och i ett andra steg utveckla former för 
horisontell prioritering. Tjugoåtta arbetsgrupper har tillsatts bestående av 
specialister inom området, en representant för en annan specialitet, en 
allmänläkare och en företrädare för brukarorganisationerna. Arbetet hittills i 
grupperna har visat på ett antal problem; det finns en konflikt mellan de 
juridiska bestämmelserna i prioriteringsföreskriften och läkarnas bedömningar 
som bygger på mer medicinska synsätt, många av deltagarna ”sätter sig på 
hasorna” inte minst för rädslan för att konsekvenserna kan bli att pengar 
kommer att försvinna från deras verksamhet och slutligen har det varit svårt att 
göra? den nödvändiga dokumentationen. 
 
Går vårdgarantin och arbetet med att prioritera att kombinera? 
Roger Molin fortsatte med att diskutera om vårdgarantin och 
prioriteringsbestämmelserna gick stick i stäv med varandra eller om 
vårdgarantin rent av ledde till bra prioriteringar. Han menade att det sistnämnda 
gäller. Vårdgarantin garanterar inte vård utan säger endast att den vård som ska 
ges ska ges inom fastställd tid. Prioriteringarna ska göras innan tidsintervallerna 
0-7-90-90 dagar. Tidsramarna får två konsekvenser: dels ska patienten veta hur 
länge han/hon ska vänta på undersökning eller vård, dels måste den planerade 
vården bli så effektiv som möjligt. Vård blir inte mer kostsam inom garantitiden 
än med långa väntetider.  
 
Varför framställs då ofta vårdgarantin och prioriteringar som om det föreligger 
en konflikt dem emellan? Roger menade att det finns en mental bild i vården 
som alltid jämställer akut och planerad vård. I akut vård blir prioriteringarna 
annorlunda, där måste man ta sig an de svåraste fallen först. Den planerade 
vården är annorlunda. Det finns också en uppfattning att vårdgarantin ställer 
krav på att vården ska göra mer och att den har för lite resurser. Vårdgarantin 
ställer dock inte sådana krav, ”vi ska inte göra mer, vi ska göra det vi måste i 
rätt ordning”. Sett över en 15-årsperiod har inte köerna vuxit, de har varit 
ganska konstanta. Köproblematiken är mer en planeringsfråga och beror på dålig 
logistik, dålig planering och dåligt ledarskap om köerna är för långa, menade 
Roger. Det finns kliniker som aldrig har haft några köer, de jobbar inte mer, de 
jobbar annorlunda. 
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Vårdgarantin – ett både bra och dåligt prioriteringsinstrument 
Britt Nordlander kommenterade först Roger Molins framställning och menade 
att han gjorde det alltför lätt för sig. Att ställa människor i kö är ingen bra 
lösning men återspeglar gapet mellan behov och resurser. ”Behovsboxen är 
större än resursboxen” och detta förhållande avhjälper inte vårdgarantin. Det 
finns inte heller något i vårdgarantin som säger att vi ska göra inskränkningar i 
vårdefterfrågan, d v s minska ”behovsboxen”. Hon konstaterade också att den 
norska modellen ger större utrymme för individuella bedömningar eftersom den 
ger läkaren möjlighet att ge varierande frister beroende på behov. Detta system 
är bättre än det svenska. 
 
Marie Morell ställde frågan om hur man i landstingen tar omhand centrala 
direktiv. Som landstingspolitiker får man många argument som säger att om vi 
bara slapp vårdgarantin skulle vården fungera bättre. Hon menade att 
landstingen varit för dåliga på att utveckla bra instrument för detta. Ett gott 
exempel från Landstinget i Östergötland för bättre planering av vården är 
”Optimerare Myrna” som gör genomlysningar av olika vårdverksamheter. 
Tanken är att man identifierar patienterna och tar reda på när han/hon vill 
komma och schemalägger efter detta. Vård i rätt tid är viktigt och där måste 
läkarna (både Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet) hjälpa till. 
 
I den efterföljande diskussionen framkom argument både för att systemet bara är 
positivt och att det kan ge undanträngningseffekter. Roger menade att 
vårdgarantin i sig bara har vinnare och ger ett gott underlag för vertikala 
prioriteringar. Inte minst arbetet med nationella medicinska indikationer bidrar 
till detta. Mot detta invände flera som menade att indikationsarbetet inte leder 
till prioriteringar, det säger bara på vilka indikationer åtgärder ska göras. 
Däremot ställer vårdgarantin prioriteringsarbetet på sin spets. Även med 
nationella indikationer är behoven större än resurserna och detta problem kan 
inte vårdgarantin lösa. På så sätt kan man möjligen säga att vårdgarantin haft en 
positiv effekt på prioriteringsarbetet. En företrädare för brukarna frågade var 
patienterna kommer in i allt detta arbete. I Norge finns en patientrepresentant 
företrädd när man ska se över prioriteringarna. Han menade att de kroniskt sjuka 
var de stora förlorarna, de har kommit bort både i vårdgarantin och i 
prioriteringarna. 
 
Summering 
• Diskussionstorget hade sin tyngdpunkt i det dilemma som många uppfattar 

finns mellan prioriteringsbestämmelserna och vårdgarantin. Det norska 
arbetet med uppföljningen av prioriteringsföreskriften och den 
undersökningsfrist som finns inskriven i denna berördes endast då och då 
efter den genomgång som inledde diskussionen.  
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• Det norska arbetet förefaller ligga efter den svenska utvecklingen. 
Framförallt förefaller läkarprofessionen med dess organisationer inte vara 
lika engagerad som i Sverige. Att den norska ”vårdgarantin” är mer 
individorienterad än den svenska är helt klart, men huruvida detta 
uppfattades som positivt eller negativt var oklart.  

• Den norska garantin uppfattades inte ha åstadkommit en rättvis vård, detta är 
det nu pågående projektet ”Riktigare prioriteringar i specialistsjukvården” i 
Sosial- og helsedirektoratet ett bevis på. Vårdgarantin och prioriteringar är 
två skilda företeelser. Vårdgarantin garanterar inte vård, utan ger patienten en 
tidsfrist för vårdkontakter.  

• Att vårdgarantin åstadkommit en mer intensiv diskussion om prioriteringar, 
åtminstone internt inom hälso- och sjukvården, tycks alla vara överens om, 
men om den lett till bättre prioriteringar gav diskussionen inte svar på. 
Arbetet med nationella indikationer har gett, och ansågs komma att ge en mer 
lika vård vid lika besvär/sjukdom, men så länge vårdbehoven är större än 
resurserna måste arbetet med öppna, systematiska prioriteringar fortgå.  

• Huruvida garantin i sig skapat vinnare och/eller förlorare eller om den lett till 
undanträngning av vissa patientgrupper eller vissa sjukdomsgrupper går inte 
att svara på. En grupp som lyftes fram som förlorare är långvarigt kroniskt 
sjuka med inte särskilt dramatiska sjukdomsförlopp. 

 
Att läsa vidare 
Information om de norska bestämmelserna och pågående arbete med översyn av 
prioriteringsföreskriften finns på den norska regeringens hemsida: 
www.odin.dep.no. 
Elisabeth Nygaard nås på adressen: elizabeth.nygaard@shdir.no . 
 
Information om vårdgarantin och arbetet med de nationella medicinska 
indikationerna finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida: 
www.skl.se . 
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VILKEN ROLL SPELAR DEN STATLIGA STYRNINGEN FÖR 
PRIORITERING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ? 
 
Den statliga styrningen kan ta sig i uttryck i olika former och har så gjort 
historiskt sett men hur kommer framtida styrning att te sig och hur kommer den 
att påverka hälso- och sjukvården på den regionala och kommunala nivån? I 
detta diskussionstorg medverkade Per Johansson, doktorand och statsvetare vid 
Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings Universitet samt vid 
PrioriteringsCentrum; Peter Garpenby, docent vid Centrum för utvärdering av 
medicinsk teknologi vid Linköpings universitet samt projektledare vid 
PrioriteringsCentrum; Olivia Wigzell, enhetschef vid Analysenheten inom 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen (och f d sekreterare i 
Ansvarskommittén) samt Kenneth Johanson, ordförande i Riksdagens 
Socialutskott och centerpartist representerande Dalarnas län. Kommentatorer till 
ovanstående presentationer var Paul Håkansson, ledamot i landstingsstyrelsen i 
Landstinget i Östergötland, ledamot av FoU-rådet vid Sveriges Kommuner och 
Landsting och ordförande i PrioriteringsCentrums styrelse samt Jan-Erik 
Johansson, biträdande sjukhusdirektör vid Universitetssjukhuset i Örebro vid 
Örebro läns landsting. Moderator för diskussionstorget var Christina Kärvinge, 
enhetschef på Enheten för Nationella riktlinjer vid Socialstyrelsens Hälso- och 
sjukvårdsavdelning. 
 
Vilka är de viktigaste statliga styrinstrumenten för hälso- och sjukvården 
idag och historiskt sett? 
Per Johansson inledde denna session med att tala om ”Statlig styrning ur ett 
historiskt perspektiv”. Statlig styrning handlar om att implementera offentlig 
policy. Per klassificerade styrinstrument utifrån en skala där de grundläggande 
resurserna hanteras av det offentliga eller det privata och karaktäriseras utifrån 
organisation, auktoritet, pengar och information (via medel som byråkrati, 
reglering, subventioner och rådgivning). Vidare skissade Per upp en bild av 
hälso- och sjukvårdssektorn år 1945 som i huvudsak bestod i sjukhusvård och 
primärvård med en provinsialläkarorganisation, ingen sammanhållen lagstiftning 
inom området och ett splittrat huvudmannaskap mellan stat, landsting, städer 
och kommuner. Detta finansierades med en blandning av lokala skatter, statliga 
bidrag, privata sjukförsäkringar samt mer eller mindre frivilliga avgifter. 
Utvecklingen från 1950-talet till våra dagar sammanfattas i punkterna: 

 1950-1975: Uppbyggnad och teknokratisk omställning 
 1975-1985: Konsolidering och desillusionering 
 1985-1995: Resursbegränsning 
 1995-2007: Kunskap och utveckling. 

 



20 

Pers studie av tidsperioderna utifrån variablerna mål, organisation, auktoritet, 
pengar och information gav vid handen att vi går från en stark statlig styrning 
under den första tidsperioden mot en mjukare styrning där vi lämnar 
detaljstyrningen och staten styr mer via mål- och resultatstyrning och generella 
statsbidrag. Vi får mer av kunskapsstyrning genom evidensbaserade 
kvalitetsregister, nationella riktlinjer och öppna jämförelser. Samtidigt ser vi att 
avtalsstyrningen ökar inom områden där staten fortfarande känner ett ansvar att 
styra över landstingens prioriteringar, t ex primärvården och psykiatrin. 
 
Kan statlig styrning komma i konflikt med prioriteringar på regional/lokal 
nivå? 
Ett modernt exempel på statlig styrning gavs av Peter Garpenby som tog över 
och talade om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 
PrioriteringsCentrum har ett uppdrag från Socialstyrelsen att följa 
implementeringen av hjärtriktlinjerna i fyra landsting/regioner (Region Skåne, 
Västra Götalandsregionen, Landstinget Sörmland och Landstinget 
Västernorrland). En första intervjustudie, med politiker, tjänstemän och 
medicinska chefer, genomfördes år 2004 och en uppföljande studie under 2007. 
Peter berättade att målen för nationella riktlinjer som ett instrument för statlig 
styrning är en likvärdig vård som fördelas efter behov samt en effektiv 
användning av sjukvårdens resurser och att medlen för att nå dessa mål är 
gemensamma vårdprogram, en dialog mellan parter samt systematiska och 
öppna prioriteringsbeslut.  
 
De förändringar Peter och medarbetare sett från 2004 till 2007 är bl a en 
uppdatering av vårdprogram och en ändrad klinisk tillämpning i den första 
förändringsnivån, samt regiongemensamma vårdprogram och en 
mottagarorganisation i den andra förändringsnivån. Man kan dock inte anta att 
ett absolut samband råder mellan nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och de 
observerade förändringarna, påpekade Peter. Slutsatserna i korthet var att det 
råder en större medvetenhet om riktlinjerna 2007 än 2004 – det finns numera en 
medvetenhet även hos politiker. Riktlinjerna påverkar nu sjukvårdsverksamma 
men används ännu inte i de befintliga styrsystemen eller för att fatta öppna 
prioriteringsbeslut. Implementeringen tar tid och sannolikt kommer situationen 
att förändras i och med att fler riktlinjer inom andra områden kommer till. 
 
Det första resultatet av detta uppdrag står att läsa i en rapport i 
PrioriteringsCentrums rapportserie. Resultatet av den fortsatta studien kommer 
att publiceras under år 2007. 
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Vad fann Ansvarskommittéen i sin studie av den statliga styrningen? 
Olivia Wigzell fortsatte med att tala om ”Statlig styrning utifrån 
Ansvarskommitténs analys”. Olivia konstaterade att det är oklart vad staten 
prioriterar och att dess styrning är kortsiktig. Det råder en otydlighet kring vad 
som gäller, både för medborgarna (exv när det gäller det fria vårdvalet) och för 
sjukvårdshuvudmännen (exv när det gäller vilken grad av frivillighet som är 
accepterad). Den statliga styrningen har ökat, men främst i form av annan 
styrning än normering (exv lagar) som verkar få mindre vikt än annan styrning – 
trots att lagarna är statens främsta styrinstrument, menade Olivia. Olivia gav 
också ett exempel på vad hon kallade ”snabb styrning”, där det under en period 
om 12 månader från juni till juni fattas beslut om resurstillskott till landstingen; 
de skall rekvirera medlen och ange hur de ska användas under resten av året, 
effekter ska kunna påvisas i vården samt satsningen skall hinna utvärderas. 
 
Vilka är statens ambitioner när det gäller statlig styrning inom hälso- och 
sjukvården? 
En stor diskrepans råder mellan de som sätter upp de politiska målen och de som 
ska följa upp dem inledde Kenneth Johansson som såg utrymme för 
förbättringar på flera punkter: 

 Grunden är att staten anger målen, sätter ramarna, skapar förutsättningar 
och följer upp att målen nås – utifrån ett medborgarperspektiv. 

 Vi måste komma bort från dolda prioriteringar och gå mot öppna. 
Diskussionen för att nå konsensus från grunden här är a och o, att 
informera olika grupper och hitta samförståndslösningar. Vårdgarantin 
uppfattades inte stå i konflikt med prioriteringar ― det är två olika vägar 
att gå ― där vårdgarantin handlar om hur man ska organisera arbetet och 
utföra vården. 

 Mångfaldsarbete som förbättrar kvalitet och effektivitet är väsentligt. 
 Att lyfta fram patientens ställning och roll samt samla 

patienträttigheterna, gärna stärkta. Cancerstrategin ska t ex ha ett tydligt 
patientperspektiv. Staten kontra lokala och regionala nivån måste hitta 
sina roller. 

 En förstärkning av nationella kvalitetsuppföljningar och öppna 
jämförelser är en förutsättning för att lyckas. 

 Att stödja utvecklingen av ersättningssystemen och 
informationsförsörjningen är en grund. 

 
Paul Håkansson reflekterade inledningsvis kring Per Johansons utvecklingsbild 
och konstaterade att ”de gångna tiderna har ej gått förbi, de lever kvar”. Det 
återkommer ständigt förstatliganden, konstaterad Paul; enheter ropar ibland på 
förstatliganden själva när deras verksamhet ska ta itu med underskott och 
effektiviseringar.  
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Detta är inte för att man vill ha mer styrning utan mindre styrning, samt att de 
har en bild av att hos staten går det på löpande räkning och man kan ha flera år 
med underskott innan någon ropar på åtgärder. Paul saknade de hälso- och 
sjukvårdsutredningar som gjordes tidigare, ex v ”HSU 2000”, som gav en 
nationell överblick och kunde ta sig an de breda svåra frågorna – en ”HSU 
2020” önskas. När det gäller nationella riktlinjer så menade Paul att 
landstingspolitiker inte har funderat över hur de ska implementeras i någon stor 
utsträckning och skissar en risk i att politiker kommer att möta riktlinjerna 
bifogade som bilagor till varför en enhet går med underskott. Paul efterlyste en 
diskussion kring politikers roll och uppgift, förslagsvis inom ramen för en ”HSU 
2020”.  
 
Jan-Erik menade att hur staten agerar beror på opinionsbildande/styrande 
pålagor (exv vårdgarantin) och att det ska bli intressant att se vilken effekt de 
nya nationella riktlinjerna för cancervård, där man genomför horisontella 
prioriteringar när tre cancerområden sätts mot varandra, kommer att ge i vården. 
Jan-Erik poängterade särskilt att man bör tänka på att det faktiskt är vårdens 
företrädare som tar fram riktlinjerna – inte Socialstyrelsens tjänstemän – och att 
de därmed faktiskt är vårdens riktlinjer, på samma sätt som t ex SBU:s 
rapporter. Genom en förbättrad kontakt mellan vårdföreträdare och politiker kan 
nationella riktlinjer lättare förankras och förbättras, menade han. I framtiden 
kunde Jan-Erik tänka sig en samordning av det arbete som pågår hos SBU, 
Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsverket, något som 
han menade skulle komma att förbättra vårdens innehåll. 
 
Christina rundade av med att konstatera att det sedan tiden för HSU 2000 varit 
få parlamentariska utredningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, utan mest 
enmansutredningar, samt att traditionen av sjukvårdspolitisk samling inte riktligt 
finns mer. 
 
Hur ska uppdatering och tillsyn av Socialstyrelsens nationella riktlinjer gå 
till? 
Den påföljande diskussionen i auditoriet kom till mångt och mycket att handla 
om det nationella riktlinjearbetet. Hur tillsynen ska göras var en reflektion, där 
en integrering i befintlig verksamhetsuppföljning sågs som en väg.  
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En annan fråga gällde hur Socialstyrelsen tänkt hantera att riktlinjer snabbt blir 
ofärska i och med den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården och hur 
trovärdigheten ska upprätthållas. Christina gav svaret att nya versioner av 
befintliga riktlinjer kommer, ex v publiceras inom kort en uppdatering av 
hjärtriktlinjerna, och att processandet av riktlinjer i vården är en viktig del. 
Christina redogjorde även i grova drag för hur riktlinjer tas fram och 
konstaterade att fler och fler är involverade, men att det återstår en del i hur de 
ska integreras i styrning och ledning. Riktlinjerna styr sjukvården, men 
politikernas roll i implementeringen är oklar då det finns en osäkerhet kring 
vilken roll man ska spela. Uppföljning och analys av effektiviteten samt 
betydelsen för medborgarna behöver också följas upp, menade auditoriet. Ett 
annat viktigt poängterade i detta sammanhang var att ju mer vården utvecklas 
desto mer måste vi även ta in omvårdnad samt kommunerna i arbetet. 
 
Olivia kommenterade att statlig styrning är effektiv som kunskapsstyrning men 
man kan bli bättre på att hitta en infrastruktur i regionala kunskapscentra mellan 
myndigheter och att kunskap fås via uppföljning och tillsyn. Det är inte en fråga 
om att plöja ny mark, utan att strukturera på ett annat sätt och där utgör statlig 
kunskapsstyrning en del. 
 
Hur bör beslutsordningen se ut för ett ordnat införande av nya metoder? 
När det gäller införandet av nya metoder gjorde någon en nordisk jämförelse och 
menade att Sverige och Finland har mindre övergripande diskussioner och mer 
av lokal förvaltning, medan Norge och Danmark har mer av regional samsyn. 
Ett ordnat införande efterlystes och frågan restes om hur vi ska fatta beslut om 
ordnat införande, d v s hur beslutsordningen bör se ut. Ett svar på om vi i 
Sverige har svagare styrning än grannländerna gavs av Paul som menade att det 
kanske ser ut som om de gjort mycket men att det arbete som hos oss ligger 
främst på SBU och Socialstyrelsen där görs av läkarkåren. Styrningen av 
medicinsk praxis är nog inte större i Norge och Danmark, utan de har snarast 
”byggt och permanentat ett dike” mellan den första linjens sjukvård och den 
specialiserade vården där de styr mer över den första än den andra, menade Paul.  
 
Hur kan patienters och medborgares synpunkter tas tillvara? 
En koppling till vikten av att redovisa resultat på ett öppet och transparent sätt 
kom i diskussionen om hur patienternas synpunkter kan tas tillvara – förslagsvis 
genom en förstärkning av patientnämnderna, så att information når medborgare 
på ett bättre sätt än via medierna. Ett önskemål som kom upp var också en 
förändrad lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen) som ger patienterna 
rättigheter och förslagsvis lyfter frågor om tillgänglighet och patientutbildning.  
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Medborgarperspektivet tenderar ibland att glömmas bort av politiker p g a att 
det idag nästan inte görs någon uppföljning av vad medborgarna tycker om 
resultat och kvalitet, men det finns en skillnad i vad medborgarna tycker och vad 
vi kan se ur ett systemperspektiv. Olivia informerade även om att Statens 
Kommuner och Landsting under år 2009 skall genomföra en nationell 
patientenkät. Avslutningsvis konstaterade Peter att nationella riktlinjer står för 
ett förhållningssätt och ett tankesätt och kan inte förväntas vara ständigt 
uppdaterade. 
 
Summering 
• Utveckling i Sverige går från en stark statlig styrning mot en mjukare mål- 

och resultatstyrning och generella statsbidrag. 
• Det finns en ökad medvetenhet kring nationella riktlinjer och en mer 

förberedd mottagarorganisation. 
• Det är en oklar och kortsiktig statlig styrning. 
• Diskussion efterlyses kring politikers roll och uppgift, gärna i en ny 

”HSU2020”. 
 
Att läsa vidare 
Garpenby, P. Andersson, A. Junker, S O. Utvärdering av implementeringen av 
Nationella riktlinje för hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner. Första delen. 
Rapport 2005:4, PrioriteringsCentrum, Linköping. 
 
Information om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer finns på hemsidan: 
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/nationella_riktlinjer/index.htm . 
 
Information om Ansvarskommittén finns på Regeringskansliets hemsida: 
http://www.regeringen.se/sb/d/8809 . 
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LEGITIMA PRIORITERINGAR AV MYCKET DYRA 
LÄKEMEDEL 
 
Att utveckla ett nytt läkemedel tar vanligtvis 10-20 år. Denna 
utvecklingsprocess är mycket kostsam och kan i slutänden uppgå till 
mångmiljardbelopp. För de sjukdomar som enbart drabbar ett fåtal personer 
innebär detta att det blir olönsamt att utveckla läkemedel för dessa grupper, då 
det potentiella kundunderlaget är för litet för att täcka utvecklingskostnaderna. 
För att stimulera utvecklingen av läkemedel för behandling av ovanliga 
sjukdomar införde Europaparlamentet år 2000 därför en förordning för att stödja 
utvecklingen av s k särläkemedel (orphan drugs).   
För att klassas som särläkemedel skall bland annat följande kriterier uppfyllas: 
• Högst 5 av 10 000 personer inom EU får lida av sjukdomen som läkemedlet 

är avsett för. 
• Läkemedlet skall användas vid livshotande, svårt funktionsnedsättande eller 

allvarliga kroniska tillstånd.  
• Utan klassningen skulle läkemedlet ej uppnå en lönsamhet som motiverar 

investeringarna för utvecklingen.  
• Det ska inte finnas någon tillfredsställande metod för behandling av 

sjukdomen eller så skall den nya behandlingen avsevärt utgöra en stor nytta i 
jämförelse med existerande behandlingar.  
 

På grund av att läkemedel för väldigt små sjukdomsgrupper tenderar att bli 
mycket dyra i brukarledet utgör de ett delikat prioriteringsproblem. Den 
förändrade ekonomiska incitamentsstrukturen för företagen kommer sannolikt 
att innebära att fler läkemedel av denna typ kommer ut på marknaden. 
Följaktligen kommer prioriteringsbeslut rörande särläkemedel högst troligt bli 
en allt viktigare fråga de kommande åren.  
 
Diskussionstorget inleddes med tre presentationer som alla berörde olika 
aspekter av förhållandet särläkemedel och prioriteringar. Nils Feltelius från 
Läkemedelsverket gav först en övergripande bild över området och de 
implikationer som utvecklingen innebär ur ett prioriteringsperspektiv. Joakim 
Ramsberg från Läkemedelsförmånsnämnden fokuserade i den andra 
presentationen på vem eller vilka som bör vara beslutsfattare vid 
prioriteringsbeslut rörande särläkemedel. Magnus Thyberg från Sveriges 
Kommuner och Landsting avslutade sedan med att fokusera på samarbetet 
mellan stat, kommuner och landsting inom området. Dessutom medverkade Per-
Erik Liss från PrioriteringsCentrum och Anders Blanck från 
Läkemedelsindustriföreningen som kommentatorer. 
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Vilka problem innebär särläkemedel i prioriteringssammanhang? 
Särläkemedel är ett område som rör behandling av svårt sjuka människor, där 
evidensen påtagligt ofta är mycket låg samtidigt som kostnaden per patient 
oftast är mycket hög. Särläkemedel ställer således frågor rörande etik, evidens 
och ekonomi inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården till sin 
spets. En viktig framtidsfråga inom området är hur man ska kunna få fram en 
högre grad av medicinsk evidens inom området. Detta är problematiskt eftersom 
antalet patienter är få – vilket gör det svårt att utföra randomiserade 
kontrollerade studier för dessa sällsynta tillstånd. Dock bör det gå att i framtiden 
få fram bättre beslutsunderlag på området genom ökat internationellt samarbete. 
 
Vad är på gång avseende mycket dyra läkemedel och vad kan det få för 
konsekvenser; t ex ekonomiska implikationer?  
I dagsläget finns 42 godkända särläkemedel som berör 32 olika tillstånd i 
Sverige. Knappt 50 procent av de befintliga särläkemedlen riktar sig mot det 
onkologiska sjukdomsområdet. De närmaste tre åren förväntas årligen cirka tio 
nya särläkemedel att tas fram. En brasklapp lades in då det är mycket vanskligt 
att prognostisera utvecklingen av nya läkemedel. Den årliga kostnaden för 
särläkemedel i Sverige ligger idag på ungefär 340 miljoner kronor. Under 
diskussionen sattes denna kostnad i relation till de totala läkemedelskostnaderna 
i Sverige, som 2006 uppgick till 31 miljarder kronor. Enbart kostnader för 
kassationer av läkemedel beräknas årligen uppgå till cirka 900 miljoner kronor. 
 

Särläkemedels användning fördelat på 
sjukdomsområden. 

http.//ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/index.htm 
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Vem eller vilka bör vara beslutsfattare vid prioriteringsbeslut i fallet med 
”mycket dyra” läkemedel? 
Svårigheten med den enskilde läkarens dubbla roll, med skyldigheter både mot 
den individuella patienten rörande bästa möjliga vård och mot formella 
uppdragsgivare rörande hänsyn till resurser behandlades. Det är mycket svårt att 
begära att läkare ska ta hänsyn till den alternativa användningen när det rör sig 
om allas gemensamma resurser. Samtidigt rör det sig ofta om mycket begränsad 
och svårtolkad information vilket gör att det finns en uppenbar risk att relevant 
information går förlorad om beslut fattas på en alltför övergripande nivå. 
Fördelen med att fatta beslut på en övergripande nivå ligger i att det skulle 
kunna leda till mer konsekvens och mindre godtycke i besluten. Dock kan det 
inte ses som en fördel att konsekvent fatta dåliga beslut.  
 
Medias roll i prioriteringsbesluten ansågs alltför stor. I de fall beslut om nekande 
av särläkemedel har uppmärksammats i media har en påfallande politisk 
undfallenhet efterföljt, vilket riskerar att leda till att förtroendet för systemet på 
sikt urholkas inom området.  
 
Förslag om att en nationell grupp som inkluderar relevanta experter och som ska 
fastställa grunder för behandling med särläkemedel framfördes. Att utveckla ett 
strukturerat system för kontinuerlig uppföljning och feedback avseende effekt, 
säkerhet och etik (inklusive regional jämlikhet) ansågs vara en av de stora 
framtida utmaningarna för att förbättra beslutsprocessen inom området. 
 
I tillägg lyftes ett varningens finger för att införa en separat nationell budget för 
särläkemedel. Eftersom en sådan budget riskerar att initialt bli mycket liten 
skulle tillkomsten av nya läkemedel göra det mycket svårt att kunna estimera en 
budget med en rimlig precision. Det finns således en poäng i att låta 
särläkemedel ingå i en större budget för att undvika strategisk förskrivning. Att 
de som fattar beslut om förskrivning också är med och tar ansvar för 
finansieringen på ett eller annat sätt framfördes som en viktig synpunkt i 
sammanhanget. Ett förslag framfördes om att Sveriges Kommuner och 
Landsting i samarbete med Socialstyrelsen skulle bilda en arbetsgrupp för att 
långsiktigt analysera hur finansieringen på sikt kan konstrueras. 

 
Hur långt sträcker sig det offentliga ansvaret för dessa läkemedel och vilket 
ansvar har industrin? 
Eftersom samhällets betalningsvilja för att bota och lindra sällsynta 
sjukdomstillstånd i regel är högre än för mer vanliga tillstånd innebär detta att 
även de dyra särläkemedlen ofta är kostnadseffektiva. Det betonades att 
kostnadseffektivitet inte är samma sak som budgetpåverkan.  
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Istället är det kostnaden per effekt och värderingen av effekt som bör avgöra hur 
långt det offentliga ansvaret sträcker sig. Sammanfattningsvis rådde en rörande 
enighet om att särläkemedel måste få ”kosta”. 
 
På frågan om vilket ansvar industrin kan ta menade Anders Blanck att prisnivån 
är svår att påverka för läkemedelsföretagen. Samtidigt har vi i Sverige 
internationellt sett en väldigt låg kostnad för särläkemedel. Det arbete som idag 
genomförs på LFN med att väga kostnad, effekter och behov mot varandra 
bedömdes dock som positivt för att ett kunna öka industrins delansvar. 
 
Sammanfattningsvis fastslogs att det inte finns några enkla lösningar inom 
området, men att det är viktigt att fortsätta att utveckla strukturer och system för 
att arbeta med prioriteringar av särläkemedel. Ett stort ansvar ligger på statligt 
övergripande nivå att utforma ett system för tydliga riktlinjer för diagnostisering 
och förskrivning för att kunna motverka de stora regionala skillnader som idag 
finns inom området. Samtidigt är det viktigt att betona att särläkemedel inte 
utgör en homogen grupp, varken när man avser patienter eller läkemedel. Ett 
generellt system måste därför ta hänsyn till dessa olikheter för att undvika 
konsekventa men felaktiga beslut. Genom en ökad öppenhet kring besluten kan 
man förhoppningsvis skapa en tydligare dialog kring de här svåra frågorna i 
framtiden och undvika den mediadrivna dialog så påtagligt ofta bedrivs idag.   
 
Även på Europanivå pågår ett utvecklingsarbete med att bygga upp register för 
att kunna följa de här sällsynta sjukdomsgrupperna och på så vis få fram en 
högre grad av evidens på området. Helt klart är att arbetet med att skaffa bättre 
beslutsunderlag för prioriteringsbeslut en av de framtida nyckelfrågorna. 
 
Summering 
• Ökat internationellt samarbete är av stor vikt för att kunna ta fram bättre 

medicinskt evidens om särläkemedel. 
• Den årliga kostnaden för särläkemedel i Sverige ligger idag på cirka 

340 miljoner kronor. 
• Politisk undfallenhet till följd av uppmärksamhet i media rörande 

prioriteringar av läkemedel riskerar att leda till att förtroendet för det 
politiska systemet urholkas. 

• En nationell arbetsgrupp för att långsiktigt analysera hur man på sikt kan 
konstruera ett hållbart finansieringssystem för mycket dyra läkemedel. 

• Det finns idag stora regionala skillnader i användningen av särläkemedel. 
 
Att läsa vidare 
Dear, JW. Lilitkarntakul, P. Webb, DJ. Are rare diseases still orphans or happily 
adopted? The challenges of developing and using orphan medicinal products. Br 
J Clin Pharmacol. 2006 Sep;62(3):264-71 



29 

Hughes, DA. Tunnage, B. Yeo, ST. Drugs for exceptionally rare diseases: do 
they deserve special status for funding? QJM. 2005 Nov;98(11):829-36. 
 
Rare diseases: A Public Health Priority at 
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_diseases_en.htm 
 
Örn, P. Dyra särläkemedel blir ett finansieringsproblem; Få svenska företag 
utnyttjar EU-stöd för särläkemedel. Läkartidningen 2007;104:1208-11. 
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TA DEL AV ANDRAS ERFARENHETER – OM PRAKTISKA 
PRIORITERINGAR INOM REHABILITERING. 
 
Det finns få försök i Sverige med att praktiskt försöka tillämpa ett mer 
systematiskt tillvägagångssätt vad gäller vertikal prioritering inom ett 
verksamhetsområde. På rehabiliteringsfronten försiggår dock ett antal projekt, 
initierat av medarbetarna själva, vilket Monica Ahlström från SAMREHAB och 
Anna-Karin Nilsson från Rehab Söder i Kalmar läns landsting berättade om. 
Maritha Månsson gav ett exempel från Östersund där man inom den kommunala 
rehabiliteringen efter ett genomfört startprojekt nu står inför nya utmaningar 
inom prioriteringsarbetet. 
 
Monica Ahlström och Anna-Karin inledde sin presentation ”Modellprojekt på 
bred front – vad finns att lära”? med att redovisa syftet med projektet som var 
tudelat; dels att i praktiskt prioriteringsarbete prova den nationella modellen för 
prioriteringar och dels att få till stånd gemensamma prioriteringar för 
arbetsterapi och sjukgymnastik i Landstinget i Kalmar län. De koncentrerade sig 
på vissa utvalda verksamhetsområden och/eller sjukdomsgrupper. Rent praktiskt 
gick de tillväga så att uppstart skedde genom en utbildningsdag följt av ett 
framtagande av aktuella prioriteringsobjekt. Därefter bildades ett antal 
utvecklingsgrupper som jobbade med de praktiska prioriteringsfallen, vilka 
sedan skickades på en remissrunda. En uppföljning tog vid och en ”lathund” 
utvecklades. Positiva erfarenheter av arbetet med den nationella modellen var att 
det gav ett mervärde att söka och strukturera evidens samt att det upplevdes 
värdefullt med en gemensam prioriteringsmodell. Som negativt angavs att det 
var svårt att gradera evidens samt att många frågor uppstod kring rangordning; i 
förhållande till vad skulle objekten rangordnas? 
 
Arbetet gick vidare genom framtagande av en ”lathund” som bland annat 
innehåller en tolkning av gradering och rangordning samt en instruktion till 
dokumentation i rangordningslistan. De erfarenheter deltagarna burit med sig är 
att det är lättast att starta med lätta och avgränsade projekt; att det behövs stöd 
från en handledare samt att det, trots att det kan kännas som att arbetet är förenat 
med vissa svårigheter är viktigt att våga komma igång. Här kan det vara till 
hjälp att tänka på att det finns en stor klinisk nytta med arbetet när det är klart 
samt att delaktigheten i sig är en stärkande faktor. Nästa steg är att utvärdera 
erfarenheterna av modellen, lathunden och det arbetssätt som använts samt att ta 
ställning till hur prioriteringsarbetet ska fortgå i verksamheten efter det att 
projektet tagit slut.  
 
I Östersunds kommun, där man tagit första stegen för att komma igång med ett 
praktiskt prioriteringsarbete står man nu inför ett nytt beslut om en revidering av 
den politiskt formulerade prioriteringsordningen.  
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Om detta talade Maritha Månsson under anförandet ”Östersundmodellen – nu 
tar vi nästa steg! Prioriteringar i kommunal rehabilitering i Östersunds 
kommun”.  
 
De underlag som Maritha menade behöver tas fram är dels en beskrivning av 
innehållet i begreppet ”rehabilitering”, dels en beskrivning av politiska mål och 
nyckeltal för rehabiliteringsverksamheten men också en redogörelse för 
resonemanget bakom en prioriteringsordning. En publicering av detta på Internet 
ger allmänheten insyn. Upplevelsen av effekterna av ett prioriteringsarbete var 
att det ger en tydlighet i verksamheten att arbeta efter och ett fokus på uppdraget 
så att tillgängliga resurser används som de är avsedda för.  
 
De erfarenheter Maritha hade av den nationellt framtagna modellen för vertikala 
prioriteringar var att den är svår att förstå och att den skapar funderingar kring 
användbarheten. Lokalt behöver man utveckla en metod som mer stödjer 
prioriteringsarbetet på verksamhetsnivå som är lätt att förstå och använda. Här 
ses som viktiga framgångsfaktorer att det finns en politisk grund och 
viljeinriktning att stå på samt att man vågar börja, utveckla och utvärdera. Det är 
även viktigt att utse vilka personer som håller i utvecklingsarbetet samt att det 
även ska finna enkla sätt att hitta information så att t ex även nyanställd personal 
lätt kan sätta sig in i arbetet. Det är också viktigt att inse att ett 
utvecklingsarbetet aldrig blir klart – det fortsätter ständigt, menade Maritha.  
 
Finns det ett intresse av att initiera ett prioriteringsprojekt på den enskilda 
arbetsplatsen? 
Den första frågan som ställdes auditoriet är att värdera på en skala från 1 till 10 
om man skulle vilja att ett liknande prioriteringsarbete bedrevs på den 
arbetsplats de själva arbetar på. I stort sett alla svarade 8 eller mer, få svarade 4-
7 och ingen svarade 1-3; så intresset tycks vara relativt stort. På frågan om vad 
det i så fall är som motiverar ett sådant arbete, svarade auditoriet bl a kvalitet, 
patientsäkerhet, rättvisa, resursfördelning, tydlighet, patient- och 
anhörigkunskap, möte/utbyte av erfarenheter (i vården) samt en förståelse för 
samband (att man faktiskt måste prioritera). 
 
Vad skulle kunna hindra arbetet? Här svarade åhörarna bl a okunskap, 
prioritering av tid för att utföra underlagsarbetet, att det upplevs svårt, 
projekttrötthet/förändringsobenägenhet, resursbrist (att kunna avvara personalen 
för att göra arbetet), svårt att välja vilket fokus man ska utgå ifrån (diagnos, 
problem etc), andra omkring som påverkas (yrkesgrupper, vårdinrättningar), 
rädsla för att det enbart blir en fråga om ransonering, ”ambitionshindret” (att 
man låter sig stoppas av för höga ambitioner eller för högt uppsatta mål), 
”evidensrädslan” och osäkerhet kring detaljeringsnivån. 
Hur skulle man göra för att undanröja hinder och komma igång?  
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Auditoriet nämnde t ex kunskap genom utbildning, genom ett tydligt ledarskap 
och handledare, se en tidsvinst på sikt, genom att planera arbetet och skapa en 
gemensam plattform, att tillåta att det tar tid (Kalmar) och att våga testa något 
nytt (Östersund). 
 
Vad behövs för att komma igång? 
Istället för att stirra sig blind på evidens bör man ställa sig frågan vad/hur gör vi 
idag och hur går vi vidare härifrån, menade åhörarna. Det ansågs också viktigt 
att ha en drivande kraft och en bra metod. Här nämndes ”Idealt genombrott” 
som man jobbar med i flera kommuner/landsting. Det ansågs också viktigt med 
tvärprofessionella team för fruktbara diskussioner. Ett tydligt mål ansågs också 
viktigt, som i exemplet med en nationell modell ställa sig frågan vart vill vi 
komma med den och varför vill vi göra detta? Beslutsfattarna upplevdes också 
viktiga att ha med sig, några som upplevdes vara verksamhetens uppdrag att 
informera. Slutligen ansågs det viktigt att vid tvärprofessionella samarbeten ha 
samma definitioner. 
 
Vad finns att göra för att integrera rehabområdet i ett mer omfattande 
prioriteringsarbete? 
Finns något som kan göras för att rehabområdet ska bli en mer naturlig del i 
större sammanhang, t ex i lokala eller nationella riktlinjer, undrade moderatorn. 
Ett exempel som togs upp var Socialstyrelsens riktlinjer kring demens där man 
jobbar i olika faktagrupper. När ett underlag för t ex omvårdnad tas fram, varför 
finns inte rehabilitering med där, undrade auditoritet. Ett exempel var dock 
Örebro där man har börjat med att utifrån de nationella riktlinjerna för stroke ta 
fram lokala riktlinjer, där alla professioner är inblandade. 
 
Summering 
• Det tycks finnas ett intresse för att i mindre projekt och inom enskilda 

områden pröva att ta fram rangordnings- eller prioriteringslistor, i ett första 
steg för att pröva om det verkligen går.  

• Många tycks vara samstämmiga kring att en stor vinst med ett sådant arbete 
skulle vara att många olika funktioner/yrkesgrupper kommer samman i en 
diskussion runt både svårigheter och möjligheter med ett prioriteringsarbete.  

• Ett hinder ansågs dock vara att det på tankestadiet kan se väldigt komplicerat 
ut – medan de som faktiskt genomfört arbeten menar att den stora stötestenen 
är att komma igång och komma över de rädslor som finns kring ett dylikt 
projekt. 
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Att läsa vidare 
Broqvist, M. Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik.  
Rapport 2004:3. PrioriteringsCentrum.  
 
Broqvist, M. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för 
prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR. Mari Broqvist. Rapport 
2006:4. PrioriteringsCentrum.  
 
Månsson, M. "Hemrehabilitering: vad, hur och för vem?, Fortbildning i 
Stockholm AB/ Tidningen Äldreomsorg, Solna, 2007. 
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DELARNA FÅR INTE PLATS I HELHETEN – RIKTLINJER 
OCH PRIORITERINGAR I PRIMÄRVÅRDEN 
 
År 1997 trädde riksdagsbeslutet om prioriteringar inom hälso- och sjukvården i 
kraft. De vägledande etiska principerna är, i inbördes rangordning: 
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen (den etiska plattformen). Både evidensbaserade 
riktlinjer och praktisk klinik ska genomsyras av dessa principer och deras 
inbördes rangordning. Riksrevisionen bedömde dock 2004 att riksdagens 
riktlinjer för prioritering inte i tillräcklig grad omsatts i praktiken och att de fått 
en ”…undanskymd roll i den statliga styrningen av hälso- och sjukvård”.  
 
Prioriteringsproblematik föreligger såväl inom slutenvård som inom primärvård. 
Idet aktuella diskussionstorget belyste Eva Arvidsson, distriktsläkare vid i 
Landstinget i Kalmar län, tillsammans med Malin André, läkare i Landstinget i 
Dalarna, problem och lösningar avseende riktlinjer och prioriteringar inom 
primärvården.  
 
Är prioriteringar i primärvården ett problem? 
Eva Arvidsson poängterade det växande gapet mellan resurser och behov, inte 
minst inom primärvården. Till det ökande gapet bidrar den demografiska 
utvecklingen, den medicinsk-tekniska utvecklingen med ökande 
behandlingsmöjligheter och förbättrad överlevnad för stora patientgrupper samt 
ökande förväntningar i befolkningen. Exempel på stora och växande 
sjukdomsgrupper är patienter med kronisk hjärtkärlsjukdom, demenssjukdomar, 
psykisk ohälsa samt diabetes mellitus. De multisjuka kronikerna blir allt fler.  
 
Sviktande och varierande tillgänglighet i vården illustrerades med olika typer av 
väntetider. En intervjustudie påvisade att personalen i primärvården kan uppleva 
patienters förväntningar som orealistiska; detta exemplifierades med patientkrav 
på att få omedelbar hjälp, att få specialistundersökning samt svårigheter att 
acceptera sin egen åldrandeprocess. Avgränsningsproblem gentemot andra 
verksamheter än primärvård framhölls också; vem ska egentligen sköta socialt 
uttröttade människor eller människor i livskris? Krav från politiker, patienter, 
ledning och den egna yrkesgruppen framstår som motstridiga; exempelvis kan 
ökade krav på tillgänglighet avseende nybesök för bedömning hamna i konflikt 
med vården av kroniker med komplexa och multipla behov.  
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Hur går prioriteringar i primärvården till idag och hur hanteras 
resursbrist? 
Det konstaterades att prioriteringar kan ske på olika nivåer inom primärvården. 
Såväl prioriteringar på policynivå som på klinisk nivå ska dock vägledas av de 
etiska principerna. Kunskapen hos sjukvårdspersonalen om den etiska 
plattformen bedöms dock som bristfällig.  
 
Källor till prioriteringar kan vara nationella och lokala riktlinjer, vårdprogram 
samt diskussioner i personalgruppen. Dokumentation av prioriteringsbeslut är 
idag ovanlig. I praktiken tycks många prioriteringar ske implicit och på 
individuell bas. Flera i auditoriet underströk att akuta insatser ofta prioriteras på 
bekostnad av insatser för multisjuka kroniker. Man tenderar att följa ”minsta 
motståndets lag”. 
 
Många ansåg att det råder en resursbrist inom primärvården, vilken hanteras 
genom att man tillämpar ett annat arbetssätt eller genom ransonering. Bland 
andra arbetssätt nämndes effektivare arbete, mer samarbete, ingen väntelista 
samt överbokningar. Olika former av ransonering nämndes också. Patientbesök 
och andra arbetsuppgifter kan skjutas upp. Kvalitetsförsämringar, exempelvis 
användande av billigare men sämre läkemedel, minskat antal utredningar samt 
glesare återbesök och behandlingar, hör också hit. Vidare kan vissa typer av 
åtgärder väljas bort, exempelvis intygsskrivande samt vissa kontroller, 
behandlingar och vaccinationer. 
 
Bland i en intervjustudie tillfrågade patienter upplevde endast nio procent att de 
fick stå tillbaka p g a resursbrist. Nittioen procent av patienterna var nöjda eller 
mycket nöjda. De som upplevde att de fick stå tillbaka var dock mindre nöjda. 
 
Hur kan man göra prioriteringarna bättre? Kan SoS, SKL m.fl. 
underlätta? 
Av en studie framgick att personalen önskar mer av öppna prioriteringar för att 
underlätta dialogen med medborgarna. Man vill även ha hjälp från politikerna 
med prioriteringar genom en tydligare övergripande fördelning av resurserna, 
tydligare gränser för primärvårdens åtagande samt genom en dialog med 
medborgarna om de begränsade resurserna. 
 
Behovet av verktyg för mer systematiska prioriteringar underströks och flera 
parallella prioriteringsprocesser nämndes. Den nationella modellen för vertikala 
prioriteringar framhölls liksom nationella riktlinjer för prioriteringar. Arbetet 
med medicinska indikationer och lokalt/regionalt programarbete är andra 
aspekter på samma process.  
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Under diskussionen betonades att det finns ett behov av tid för reflektion, d v s 
att ”prioritera prioriteringarna”. Vidare återkom synpunkten att det är centralt ur 
ett prioriteringsperspektiv att begränsa primärvårdens ansvarsområde. Vikten av 
god samverkan mellan vårdcentralen och den resterande vårdorganisationen 
betonades. 
 
Aktörer som Socialstyrelsen och SKL bör fortsätta att verka för stöd till 
verksamheternas prioriteringsarbete, menade auditoriet. Återkommande revision 
av nationella riktlinjer, utvecklande av modellen för prioriteringar samt fortsatt 
arbete med nationella indikationer är centrala moment. En fortlöpande dialog 
med vårdprofessionen är också fundamental. 
 
Summering 
• Alla tycktes vara överens om att det föreligger att stort behov av fortsatt 

prioriteringsarbete, såväl på policynivå som på individnivå. Öppenhet, dialog 
och kommunikation mellan samtliga aktörer är här nyckelbegrepp.  

• Å andra sidan konstaterades att vårdpersonalen ibland kanske har orealistiska 
förväntningar på sig själv. En överväldigande majoritet av patienterna – i den 
relaterade studien och i andra studier – verkar ju vara nöjda. Ibland görs 
kanske mer än vad som krävs? 

 
Att läsa vidare 
Arvidsson, E m fl. Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av 
patienter i primärvård. CMT Rapport 2007:6. Linköpings universitet, Linköping. 
 
Mårtensson, J m fl. Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar – En 
intervjustudie med personal i primärvården. CMT Rapport 2006:3. Linköpings 
universitet, Linköping. 
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TA DEL AV ANDRAS ERFARENHETER – OM PRAKTISKA 
PRIORITERINGAR INOM OMVÅRDNAD 
 
I prioriteringssammanhang dominerar ofta det medicinska perspektivet där man 
utgår från sjukdomsgrupper. Vid förändringar, t ex vid kirurgiska ingrepp, 
behöver dock även omvårdnadsaspekter belysas (konsekvenser av sjukdom i 
dagligt liv). Dessa aspekter måste tas med i arbetet med öppna prioriteringar för 
att återspegla ett brett behovsperspektiv. I detta diskussionstorg presenterades 
tre praktiska erfarenheter och därmed betydelsen som finns av att lyfta fram 
omvårdnadsaspekter. Presentationerna ges av Catrine Jacobsson från 
PrioriteringsCentrum och Umeå universitet; Birgitta Engström forskare och 
tidigare universitetslektor vid Umeå universitet; samt Sofie Strandberg, 
sjukgymnastsamordnare inom geriatrisk vård, Ulrika Byström Persson, 
sjuksköterska och Catharina Sundström, undersköterska inom demens vården 
vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Moderator var 
Kerstin Belfrage från Vårdförbundet och kommentatorer var Ann Hedberg 
Balkå från Sveriges Kommuner och Landsting, samt  
Leena Skålberg från Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. 
 
Kan den nationella prioriteringsmodellen användas inom 
omvårdnadsområdet? 
Den första presentationen gavs av Catrine Jacobsson som berättade om arbetet 
med den nationella prioriteringsmodellen inom omvårdnad och rehabilitering 
vid stroke. Catrine framhöll att omvårdnadsområdet är viktigt då det finns liten 
erfarenhet om öppna prioriteringar inom omvårdnad. En svårighet är att 
kombinera det individuella med att diskutera om prioriteringar på gruppnivå. 
Öppna prioriteringar förekommer i stort sett inte i patientnära verksamhet och 
omvårdnadsyrken och professioner är sällan delaktiga i arbetet med 
beslutsunderlag. Patientnära prioriteringsbeslut upplevdes ofta fattas på osäker 
grund.  
 
Catrine gav sedan en bakgrund till den nationella arbetsmodellen för vertikala 
prioriteringar. Med utgångspunkt från denna modell har Svenska 
sjuksköterskeföreningen, Vårdförbundet och PrioriteringsCentrum arbetat 
teoretiskt med att formulera åtta betydande behovsområden gällande omvårdnad 
vid stroke. Nästa steg var att testa hur tillämpbar denna arbetsmodell var i 
praktiken. Under 2005 gjordes modellförsök där omvårdnadspersonal hade 
möjlighet att utifrån sina kliniska erfarenheter av strokevård tillsammans 
resonera och fördjupa resonemanget i en gemensam prioriteringsmodell. I 
modellförsöket rangordnades hälsotillstånd/insatser i relation till svårighetsgrad 
och patientnytta.  
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Erfarenheter visade att den nationella prioriteringsmodellen fungerar som ett 
verktyg att mer öppet diskutera vardagliga prioriteringar, att ge stöd för 
ställningstaganden och att tillämpning av prioriteringsmodellen medför att 
aktuell forskning knyts till klinisk verksamhet. Modellförsöket finns 
dokumenterat i en rapport (2006:5) från PrioriteringsCentrum. 
 
Hur användbar är modellen vid tvärprofessionellt arbete? 
Ett fortsatt steg i modellbyggandet presenterades av Birgitta Engström, , som 
berättade om en tvärprofessionell prövning av nationell modell för öppna 
vertikala prioriteringar inom strokevård, vilket är ett samarbete mellan flera 
yrkes- och professionsförbund. Syftet med projektet var att se om modellen är 
användbar vid tvärprofessionellt arbete, d v s att pröva modellen tillsammans 
inom arbetsterapi, sjugymnastik och omvårdnad för att gemensamt utarbeta en 
prioriteringsordning inom strokevård för att förhindra att hamna i 
”stuprörstänkande”. Projektet syftar också till att se om modellen ger stöd i de 
olika stegen i prioriteringsarbete och i att använda kunskap från beprövad 
erfarenhet. Kan utarbetandet med rangordningslistor bidra till att öka det 
tvärprofessionella arbetet och kan ICF-terminologin vara användbar i det 
arbetet, var en fråga som man funderat över. Intressant är också att se om 
rangordningslistan kan bidra till att patienters olika behov av arbetsterapi, 
omvårdnad och sjukgymnastik bedöms. Projektarbetet pågår fram till 2008 vid 
två enheter: Gällivare/Norrbotten – som deltagit i modellförsöket för två år 
sedan, och Sollefteå/Västernorrland – som inte har deltagit tidigare. I projektet 
försöker arbetsgrupperna komma fram till tillståndsrangordningar och sedan 
komma fram till insatser, i de fall gemensamma insatser finns resonerar 
grupperna hur rangordningar då ska göras. Vid oenighet i någon fråga diskuteras 
detta för att se på vilka grunder ställningstagandena är gjorda. Arbetsgruppernas 
erfarenheter och prioriteringar av insatser inom strokevård redovisas därefter i 
en rapport. Tanken är att man ska kunna använda resultatet i det fortsatta 
kliniska arbetet och förhoppningen är att fler ska kunna dra nytta av den hittills 
beskrivna rangordningen samt vunna erfarenheter.  
 
Kan öppna prioriteringar tillämpas vid omvårdnad för sammansatta och 
komplexa vårdbehov? 
Den tredje presentationen gavs av Sofie Strandberg, , som berättade om 
erfarenheterna från ett utvecklingsprojekt om vad som prioriteras inom 
omvårdnad för multisjuka äldre. Projektet pågår vid Geriatriskt centrum, 
Norrlands universitetssjukhus, och inleddes våren 2006. Sofie gav en 
beskrivning av arbetet vid en geriatrisk klinik som kännetecknas av ett 
patientnära arbete med ofta kortsiktiga val mellan patienternas behov. Det finns 
skäl att försöka beskriva insatserna vid sammansatta och komplexa vårdbehov 
och se till hela vårdförloppet och inte bara behov begränsat till tid.  
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Syftet med projektet är att beskriva insatser för geriatriska patienter inom den 
egna yrkesgruppen och även hela arbetslaget, t ex genom att diskutera hur 
resurserna fördelas och beskriva komplexiteten. Tanken är att komma fram till 
en gemensam värdegrund utifrån den etiska plattformen som samtliga kan bära 
med sig, att öka kunskapen om den bästa åtgärden och att förankra detta genom 
att se vilka grunder som ligger bakom ställningstagandena. Tanken är också att 
diskutera kring gemensamma begrepp då den egentliga betydelsen av ett 
begrepp kan variera beroende på profession och erfarenhet. Projektet inleddes 
med att samla data i enkätform för att ha ett utgångsläge vad gällde inställning 
till och kunskap om prioriteringar. Så långt projektet har hunnit har man arbetat 
med yrkesspecifika insatser. Uppföljning visar att det finns en gemensam grund 
inom varje profession att enas kring. Projektet upplevdes ha varit värdefullt på 
så sätt att det har gett inblick i andras verksamhetsområde inom samma klinik. I 
nästa fas kommer man att arbeta över yrkes- och professionsgränserna utifrån 
arbetslagets perspektiv.  
 
Erfarenheterna från Geriatriskt centrum exemplifierades därefter praktiskt 
genom två berättelser. I den första berättelsen gav Catharina Sundström en 
tydlig bild om hur vardagen för personal inom en geriatrisk klinik kan se ut: ”… 
Arne ska ta upp potatis och sliter upp varje krukväxt ur sin kruka, några 
paranta damer sittandes i soffan ser detta och blir upprörda. Bertil ska kliva 
upp på en stol och fixa något i taket. Kalle ser kaoset och känner att han måste 
göra något. Det första, tänker han, måste vara att få tyst på de skrikande 
kärringarna i soffan och knyter näven…”.  
 
Det Catharina visade med exemplet var att när det gäller patienter med 
demenssjukdom eller förvirringstillstånd måste personalen vara steget före, se 
tidiga signaler och tecken, och vara kunnig och öppen för en mängd aspekter 
som kan ha avgörande betydelse för hur en situation kan utvecklas. 
Professionellt bemötande och respekt är viktigt då det kan visa sig genom att 
patienten känner sig väl till mods, något som är speciellt viktigt hos dessa 
patienter som ofta har svårt att sortera händelser. Annars kan händelsen leda till 
oro vilket är ett vanligt förekommande ohälsotillstånd inom demensvården. 
Exemplet visade också vikten av att lyfta fram beprövad erfarenhet i de fall det 
inte finns någon vetenskaplig evidens.  
 
I den andra berättelsen beskrev Ulrika Byström Persson ett exempel på 
samordning och vårdplanering som handlade om damen Svea som var 
färdigbehandlad på avdelningen. I samråd med döttrarna gjorde personalen 
bedömning om att Svea hade stort behov av hjälp. Personalen drog då slutsatsen 
att Svea inte kunde bo hemma och tänkte också att samordningen skulle bli 
komplikationsfri.  



40 

Det visade sig vara ett missförstånd så snart den ena dottern frågade när Svea 
kunde komma hem. Svea fick efter en utredning komma hem med maximal 
hemtjänst. Detta exempel har använts i arbetslagen där man har diskuterat om 
kommunikation och kvalitetssäkring kopplat till patienters trygghetsbehov och 
livskvalité. Grupperna har också diskuterat kring betydelsen i olika begrepp, 
språkbruk, samsyn och vilken profession som ska göra vad i kommunikationen 
med patient och anhöriga. Utifrån det här exemplet har en ytterligare punkt lagts 
in på arbetslagens checklista som handlar om att tydliggöra problem och behov, 
d v s  vilka framtidsutsikter har patienten och anhöriga och vem ska ta kontakten 
med dem. 
 
I frågestunden efter presentationerna kom synpunkter upp om hur viktigt det är 
att flera professioner deltar samtidigt i dialogen om vad vi menar med 
prioriteringar och att man också måste länka ihop alla delarna, däribland livsstil. 
Ann Hedberg Balkå lyfte i sin reflektion fram vikten av att processerna måste 
leva vidare i samarbetet mellan kommun och landsting, t ex genom att 
kommunernas yrken och professioner också deltar i arbetet.  
 
Presentationerna visade också hur svårt det är att sätta ord på det man gör – men 
också hur viktigt det är. En möjlig väg kan vara att utveckla arbetet med 
Snowmed (ett kodverk av kliniska begrepp) där även ICF-klassifikationen bör 
integreras. Det ansågs viktigt att lyfta upp komponenterna: kommunikation, 
relation och personcentrerat, vilka tidigare inte varit med i de riktlinjer som 
utfärdats från Socialstyrelsen. Bristen på omvårdnadsperspektivet i SBU:s arbete 
och arbetet med riktlinjer upplevdes tydlig. Inom omvårdnadsområdet finns det 
fortfarande inte vetenskaplig evidens för allt som görs – men beprövad 
erfarenhet. Genom att lyfta fram dessa komponenter pekar man också ut var det 
behövs mer evidens och forskning. En idé för att kunna ta del av andras 
erfarenheter var att ta fram och sprida ”flödesdokument” vilket kan vara till 
hjälp för många, fastän att det initialt kan kännas svårt att dokumentera. En 
annan idé var att ha en samlad hemsida med information eller en 
spridningskonferens. Den nationella IT-strategin sågs som ett verktyg som kan 
stödja arbetet med praktiska prioriteringar inom omvårdnad. Det blir därmed 
viktigt att kunskap och den beprövade erfarenheten som finns från sjukhus och 
vårdhem blir synliggjord, som ett komplement till kunskap från forskning. 
”Beslutsfattare måste också ha kunskap om hela området, vi kan föra fram det 
men frågan är hur”, avslutade Leena Skålberg sin reflektion från detta 
diskussionstorg. 
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Summering 
• Det finns liten erfarenhet om omvårdnadsområdet vid prioriteringar.  

Det är därför viktigt att lyfta fram omvårdnadsperspektivet för att bredda 
behovsperspektivet och få in komponenter såsom kommunikation, relation 
och patientnärhet i prioriteringssammanhang. 

• Omvårdnadsyrken och professioner är sällan delaktiga i beslutsunderlag. Det 
är därför viktigt att flera professioner arbetar och samarbetar i dialogen om 
vad prioriteringar innebär och vad vi menar med prioriteringar. 

• Inom omvårdnadsområdet finns det fortfarande inte mycket vetenskaplig 
evidens men beprövad erfarenhet. Genom att lyfta fram dessa komponenter 
pekar man också ut var det behövs mer evidens och forskning. 

 
Att läsa vidare 
Jacobsson, C. 2006. Öppna prioriteringar inom omvårdnad – ett 
samarbetsprojekt mellan SSF och Vårdförbundet, Rapport 2006:5. 
PrioriteringsCentrum. Linköping. 
  
”Öppna prioriteringar i hälso- och sjukvård. Slutrapport från Svenska 
Läkaresällskapets prioriteringskommitté”. Svenska Läkaresällskapet. 2004.  
 
”Prioritering av omvårdnad – Ett diskussionsunderlag baserat på insatser vid 
stroke”. Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 
Läkaresällskapet.  
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VEM PRATAR MED VEM VID PRIORITERINGAR 
 
Bör brukare och medborgare ha ett inflytande över prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården och i så fall varför, var det övergripande temat för detta 
diskussionstorg. Medverkade var: Barbro Krevers, arbetsterapeut och forskare 
vid Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings Universitet; Veronika 
Lindberg, från Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) samt Johanna 
Hållén, tjänsteman vid Pensionärernas riksorganisation (PRO). Moderator var 
Karin Lund från PrioriteringsCentrum och tidigare huvudsekreterare i 
Prioriteringsdelegationen. 
 
Vilka behov ser patienter och närstående som betydelsefulla? 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer var ett återkommande ämne under denna 
konferens. Under paneldiskussionen ”Vem talar med vem” berättade Barbro 
Krevers om sitt projekt ”Nationella riktlinjer i ett patient- och 
närståndeperspektiv” som handlade om hur patientens kunskaper och 
erfarenheter kan tas tillvara i prioriteringsarbetet. Perspektivet är nytt när det 
gäller det nationella riktlinjearbetet och för in frågeställningar som vad menas 
med kunskap, vems kunskap, vem ska värdera kunskap och vem har 
tolkningsföreträde. Barbro har utvecklat en arbetsmodell som bygger på en 
tidigare studie från Östergötland och består i en kunskapssammanställning, 
dialogmöten och en postenkät. Sjuttio behov beskrevs i enkäten och uppgiften 
för patienter och närstående var att ta ställning till hur betydelsefulla dessa 
behov är samt hur väl de är tillgodosedda. Behoven rangordnades och ett gap 
skönjdes mellan betydelsefulla behov och hur väl de var tillgodosedda.  
 
Behov av tre slag identifierades: 

 Behov som rör insatsernas kvalitet – Resultatkvalitet 
 Behov som rör insatsernas genomförande – Processkvalitet 
 Behov som rör insatsernas förutsättningar – Strukturkvalitet 

 
Resultatkvalitet handlade om att minimera konsekvenser som sjukdomen 
orsakar för individ och närstående, att ha egen kunskap och strategier för att 
hantera ohälsa och vardagsliv, samt att skapa kunskap och beredskap bland 
samhällsaktörer. Processkvalitet å andra sidan handlade om professionellt 
bemötande, dialog och samverkan, en anpassad och strukturerad behandling och 
rehabilitering samt en förberedd utskrivning/vårdavslut, uppföljning och 
samverkan mellan samhällsaktörer. Slutligen rörde strukturkvalitet frågor om 
kunskap och kompetens hos sjukvårdspersonal samt en tillgänglig och 
behovsbaserad vård med en fungerande kommunikation i vårdkedjan. Resultaten 
av denna studie är avsedda att användas som underlag till rangordning av 
åtgärder och behov samt som underlag till kvalitetsindikatorer för tillsyn och 
uppföljning. 
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Hur fungerar samverkan mellan politiker och patienter? 
Patientens roll i prioriteringsarbetet belystes av Veronika Lindberg som talade 
kring ämnet ”Handikapprörelsens roll i prioriteringsarbetet” och om sina 
erfarenheter från ett treårigt projekt inom HSO där även Karin Lund från 
PrioriteringsCentrum varit involverad. Projektet handlade om 
handikapprörelsens påverkansarbete och prioriteringar En erfarenhet var att 
politiker efterfrågar brukarnas perspektiv men att det kan vara svårt att hitta 
fungerande former för samverkan. Veronika poängterade vikten av att man 
måste komma överens om vad syftet med samverkan är – är det att endast 
informera eller är det en diskussion för att ta in synpunkter? Är inte detta 
klargjort på ett tidigt stadium är risken stor att patienterna blir besvikna och 
upplever att de inte har några påverkansmöjligheter när deras synpunkter inta tas 
tillvara efter vad som visat sig vara ett informationsmöte. En annan intressant 
fråga Veronika ställde var om vi vill lära upp befolkningen hur de ska tycka eller 
om vi vill veta vad de verkligen tycker.  
 
Avslutningsvis handlade handikapprörelsens syn på prioriteringar om; 

 Demokrati – den part som berörs måste få insyn och inflytande 
 Kompetens – den erfarenhet som patienten kan tillföra höjer den samlade 

sjukvårdskompetensen 
 Effektivitet – genom att göra rätt saker räcker pengarna till mer och fler. 

 
”Prioriteringar är nödvändiga – endast genom öppna prioriteringar kan 
medborgarna påverka.” 
 
Patienter kan även utgöras av pensionärer, vilka Johanna Hållén företrädde med 
föredraget ”Vårdens prioriteringar ur ett brukarperspektiv”. Johanna berättade 
att PRO:s medlemmar upplever att de får stå tillbaka för yngre och att de t o m 
känner sig ”bortprioriterade”. Medlemmar som sitter med i landstingens 
pensionärsråd upplever att råden har en låg status i landstingen. Johanna 
efterlyste en öppen diskussion om det offentliga åtagandet, men poängterade att 
vård ska ges till alla och efter behov, samt att en fjärde ansvarsprincip kan bli 
problematisk att införa. Till skillnad från inom HSO har det inom PRO inte 
förekommit några prioriteringsdiskussioner. Däremot har hälso- och 
sjukvårdsfrågor diskuterats, såsom reformen om Apotekens utbyten av 
läkemedel till det billigaste av samma typ.  
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Johanna menade att diskussionen om prioriteringar med PRO:s medlemmar 
försvåras av orosmoln som t ex beskrivningar av allmänläkarnas situation på 
vårdcentralerna och enskilda läkares vinster i primärvården, men att PRO:s 
grundsyn är att vi alla har ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvården – 
därför måste vi öppet diskutera vad hälso- och sjukvården ska åstadkomma – 
prioriteringar, ransoneringar och effektiviseringar. 
 
Hur kan man ta tillvara små patientgruppers eller oorganiserade 
medborgares synpunkter? 
Stort utrymme gavs för diskussion under denna session och många olika 
synpunkter fördes fram. Ett tema var hur man ska se på organisationer kontra de 
medborgare som valt att inte organisera sig. Moderator Karin Lund frågade: hur 
ska man ta tillvara synpunkter från små patientgrupper, sådana med nedsatt 
autonomi eller sådana som på annat sätt har svårt att hävda sina intressen? 
Barbros erfarenheter från möten med patienter och anhöriga var att 
organisationer ger mer genomtänkta synpunkter satta i ett samhällsperspektiv, 
medan varje enskild medborgare, som kanske inte reflekterat så mycket, ger en 
mer omedelbar beskrivning av hur det är att ha en sjukdom och att båda 
perspektiven är viktiga att få med. Någon menade att det finns en risk i att 
eftersom HSO representerar flera olika typer av organisationer (43 förbund) kan 
det vara svårt att hålla samman dem och om det inte lyckas går enskilda förbund 
fram på egen hand, kanske via medierna. Barbro menade att det är viktigt att en 
efterfrågan finns från beslutsfattare och att det utarbetas strategier för att fånga 
upp dessa, samt att man funderar igenom vilka man behöver lyssna på – alla är 
inte organiserade i stora starka organisationer. Flera konstaterade att det är 
politikernas ansvar att lyssna på flera parter än de stora organisationerna och att 
det gäller att hitta rätt arenor för detta.  
 
Karins fråga om varför det är en utbredd uppfattning att äldre prioriteras ned när 
inga fakta tyder på detta, fick inget egentligt svar. Vad som efterlystes var dock 
registeruppföljningar samt en nationell samordning av patientnämnderna som 
skulle kunna föra fram en samlad bild.  
 
Vikten av att patienter vet vad den vård som ges har för kvalitet, då det påverkar 
resursfördelningen i vården, påtalades och utvecklades med att det idag nästan är 
tvärt om då en verksamhet som går dåligt istället får extra resurser för att ordna 
upp det. Veronika replikerade; ska vi ha ”sjukvårdsflyktingar” som flyttar runt 
dit det är bra vård för en viss sak, eller ska vi driva en politik så att vi har god 
vård i hela landet?  
 
En övergripande konklusion gavs av Barbro kring att det är viktigt att diskutera 
vem som ska få tillgång till maktens korridorer där besluten fattas och att det 
handlar om att skapa rätt förutsättningar för vad möten är till för.  
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I Sverige finns ingen uttalad lobbyverksamhet som i en del andra länder eller i 
EU, men lobbying förekommer här ändå. Auditoriet gav exempel på både goda 
och mindre goda erfarenheter av samverkan och på vilken nivå patienter och 
medborgare skall komma in i diskussionerna diskuterades. Om det är på 
nationell nivå eller vid sjukvårdsverksamheternas rangordningsarbete de ska 
komma in så saknas idag en naturlig och återkommande plattform för detta, 
menade Johanna. 
 
Summering 
• Patientperspektivet är på god väg att tydliggöras i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer. 
• Politiker efterfrågar brukarnas perspektiv men det kan vara svårt att hitta 

fungerande former för samverkan. 
• Äldre patienter upplever att de får stå tillbaka för yngre samt att de 

pensionärsråd som finns i landstingen har en marginell roll. 
• Tankar kring vilka grupper som bör komma till tals behöver utvecklas, likaså 

strategier för att fånga små gruppers åsikter. 
 
Att läsa vidare 
Handikappförbundens samarbetsorgan. 2006. Prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. Ett studiematerial för handikapprörelsen. Handikappförbundens 
samarbetsorgan, Sundbyberg. 
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FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP SOM REDSKAP I 
PRIORITERINGSARBETET – DIALOG UTIFRÅN 
BERÄTTELSER 
 
Att förbättringskunskap kan fungera som ett verktyg i prioriteringsarbetet blev 
tydligt för dem som deltog i ett interaktivt diskussionstorg som inleddes av 
moderatorn Lisbeth Löpare-Johansson, från Vårdförbundet. I detta 
diskussionstorg berättade Hans Sarv, från LIME (Linköping Management 
Enterprising), och Mats Bojestig, planeringsdirektör vid Jönköpings läns 
landsting, om förbättringskunskap som redskap i prioriteringsarbetet. Formen 
för diskussionen, förklarade Hans, var att auditoriet skulle vara med i 
förbättringsarbetet genom en samtalsdialog. Upplägget var att Mats berättade 
om ett praktiskt exempel från Eksjö i ca tio minuter som sedan kom att vara 
utgångspunkten för den fortsatta diskussionen. Därefter arbetade samtliga vidare 
med den berättelsen i dialogsteg där varje grupp pratade med varandra och sedan 
ventilerades olika reflektioner gemensamt; dels om vad berättelsen egentligen 
handlat och dels om de bärande idéerna i förbättringskunskap. Kommenterade 
gjorde Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och Lars-Åke 
Almqvist från Kommunal. 
 
Förbättringskunskap – ett praktiskt exempel från Eksjö 
Mats berättade om ett praktiskt exempel och erfarenheter från den medicinska 
kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö i Jönköpings läns landsting, där han var 
klinikchef under åren 1996 till 2006. Den medicinska kliniken hade under en 
lång tid haft hög belastning med överbeläggningar, långa väntetider till 
mottagningarna och svårt att hålla budget. Vårdpersonalen var dessutom sliten 
och stressad, det var ont om underläkare och svårt att rekrytera fler. Bemötandet 
av patienterna ansågs bristfälligt och där upplevdes finnas mer att göra och 
förbättra. Från klinikens ledning valde man att istället för att göra mindre, d v s 
ransonera, ta en något annorlunda väg: att granska vad som skulle kunna 
förbättras i verksamheten.  
 
Sommaren 2000 var läget om möjligt än svårare än tidigare och 39 vårdplatser 
behövde stängas, vilket gjorde att kliniken fick möjlighet att testa ett nytt 
arbetssätt – ett patientfokuserat arbetssätt – genom att utgå från en fiktiv patient 
”Esther”. Klinikledningen tänkte om och tänkte på vad som varit ineffektivt och 
inte framgångsrikt tidigare. Istället för att ha två köer; en 3-4 timmars kö till 
akuten och en 6 månaders kö till mottagning, bestämde klinikledningen att bara 
ha en kö. De begränsade intaget med 25 procent till den akuta kön, satsade på att 
utbilda personalen för att de skulle lära sig ett nytt system och ett annorlunda 
arbetssätt samt bildade personalteam som skulle ta emot patienterna och 
säkerställa att de fick adekvat behandling.  
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Istället för att begära mer pengar så föreslog man att antalet sängplatser skulle 
minskas, något som landstingsstyrelsen också gick med på. Åtgärderna 
medförde att inläggningarna minskade från 9 000 till 7 200 och väntetiden 
kortades från 6 månader till 14 dagar. Vårdpersonalen upplevde också att 
stressen hade blivit mindre. Det man gjorde, menade Mats, var inte att välja bort 
utan att välja till något. 
 
De olika deltagarna i diskussionstorget lyfte fram vad de såg som betydelsefulla 
förutsättningar i ett förbättringsarbete, däribland vikten av en gemensam 
målbild, gott ledarskap, mod, logistik, problemlösning, processtänkande, se nytt, 
tillit, och att det också handlar om val. Enlig Mats och Hans handlade 
berättelsen om att ha en gemensam målbild och att arbeta i team. Det framkom 
att ett samarbete mellan primärvård och kommun hade föregått den genomförda 
förbättringen. Förbättringskunskap handlar, menade de, om att samarbeta och se 
”hindren”. Ytterst syftar ett ömsesidigt arbete från olika vårdgivare till att 
underlätta för den med behov av vård vilket i sin tur underlättar för vården.  
 
Vilka är de bärande idéerna i förbättringsarbete? 
• Förbättringsarbete handlar om att alla är involverade hela vägen genom 

systemet och att man bygger relationer, tillit och förtroendemandat.  
• Det är viktigt att ha en mycket konkret målbild, och fokusera på uppdraget 

”det vi är till för”.  
• Förarbetet med att ha ett samarbete med kommunen och möjlighet att testa 

ett nytt arbetssätt sågs som en framgångsfaktor i det praktiska exemplet.  
• Det är också viktigt att ha rätt vårdnivå så att rätt kompetens ställs i relation 

till det aktuella behovet.  
• En annan punkt som togs upp är vikten av en god vårdmiljö där man arbetar i 

team och där man kommunicerar med varandra.  
• Här kommer också bejakandet av kunskap in där man med utbildning kan få 

hjälp att ”klä” orden och få en mer underbyggd argumentation.  
• Förbättringsarbete handlar också om kultur och attityd där man genom att 

göra det lättare för andra också får andra att göra det lättare för en själv.  
• Det är också viktigt att låta arbetet växa fram, vara uthållig och våga satsa på 

dem som är positiva medan de som är negativa till förändringen får komma 
med senare i arbetet.  

• I det praktiska exemplet fanns det även en vilja underifrån att förändra, 
underifrånperspektivet sågs därför som en framgångsfaktor.  

 
 



48 

Mer kunskap om förbättringskunskap 
Enligt Ania Willman handlade dagens diskussion om tre saker; grundläggande 
värderingar, kunskap och ledarskapets betydelse. Ania menade att till de 
grundläggande värderingarna hör att man har klart för sig värdegrunden. Vad är 
vi till för och vad är det som räknas som resultat? I det av Mats redovisade 
exemplet är det tydligt att man i förändringsarbetet utgick från patienternas 
perspektiv och man var klar över att resultat inte enbart redovisades i monetära 
termer. Den kunskap som lyftes fram i diskussionerna visade på att förutom en 
gedigen ämneskunskap behövdes kunskaper i förbättringskunskap. Ledningens 
stöd var också en viktig faktor, en annan det goda samarbetet som man redan 
hade arbetat upp med primärvård och kommun. Ania lyfte också fram att 
ledningen vågat satsa på dem som var positiva och strunta i dem som var 
motståndare, att ledningen vågat premiera initiativkraft och kreativitet. De 
övriga kompetenserna var evidensbaserat arbetssätt, teamarbete och att man i 
framtiden måste göra två jobb – dels det arbete man är satt att utföra och dels 
arbetet med att förbättra. Ania Willman efterlyste därför mer 
förbättringskunskap i vårdutbildningarna, och att den görs betydelsefull, eller 
som hon själv sa – ”sätt den på tentan, så att man lär sig det”.  
 
Framgången med det förbättringsarbete som gjordes i Eksjö handlar, enligt 
Mats, om att välja att ta tag i problemet, i det här exemplet valde 
klinikledningen att ta tag i det själva. Det är viktigt att lyfta blicken och se vad 
det är vi ska göra som har nytta för patienten och ta bort det andra som kan ses 
som är slöseri. ”Och att ta bort det som är slöseri, det är det som är den stora 
utmaningen”, avslutar Mats. Detta slutcitat visar tydligt på behoven av öppna 
prioriteringar och förbättringskunskapen som ett verktyg och en möjlighet att 
väva in prioriteringar i vårdens vardag.  
 
Summering 
• Förbättringskunskap handlar om att ”tänka om” och försöka se situationen i 

”helikopterperspektiv”. 
• Förbättringskunskap handlar om att samarbeta. 
• Förbättringskunskap handlar om att se hindren och lösa problem. 
• Förbättringskunskap handlar om att välja aktivt. 
• Förbättringskunskap handlar om mycket om att utgå ifrån vad som är 

uppdraget, d v s ”vad är vi till för”. 
• Förbättringskunskap är ett sätta att tänka prioriteringar och ett verktyg att få 

in prioriteringar i verksamheternas vardag. 
 

Att läsa vidare 
Sarv, H. 2006. Att förstå samband - systematiska möten i Skåne. Region Skåne: 
Utvecklingscentrum. 
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REGIONALT SAMARBETE OM PRIORITERINGAR – 
ERFARENHETER FRÅN NATIONELLA RIKTLINJER OM 
CANCER 
 
Diskussionstorget behandlade sjukvårdsregionernas roll i arbetet med 
systematiska prioriteringar och exempel hämtades främst från aktiviteter med att 
förbereda implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-, 
kolorektal- och prostatacancersjukvård (de s k cancerriktlinjerna). Talare var 
Susanne Waldau från Västerbottens läns landsting, Bo Hallin från Västra 
Götalandsregionen och Gösta Andersson från Landstinget Dalarna, som också 
fungerade som moderator. 
 
Susanne Waldau inledde med att berätta om ett uppdrag i norra regionen för att 
förbereda mottagandet av riktlinjerna. Syftet var att skapa underlag för 
strategiska politiska beslut på regionnivå, att ta fram kunskapsunderlag för 
implementering och att öka och sprida kunskap om riktlinjerna. Cancer ansågs 
vara ett särskilt intressant område eftersom denna organisation saknat erfarenhet 
av att arbeta med prioritering. Efter inledande konferenser för profession 
respektive politik och administration vidtog arbetet med en genomgång i redan 
existerande vårdprogramgrupper och dessutom bildades en särskild arbetsgrupp 
för palliativ vård. I den palliativa gruppen användes en s k checklista från 
Socialstyrelsen, som visade sig fungera mycket bra i detta sammanhang. Listan 
tar upp frågor att tänka på vid genomgång av ett sjukdomsområde där nationella 
riktlinjer ska introduceras, bl a hur den aktuella behovstäckningen ser ut för lågt 
och högt prioriterade åtgärder och om omfördelningar behövs. På slutet 
genomfördes ett större regionalt kunskapsseminarium, varefter materialet 
anpassades till beslutsunderlag för politikerna. Politikerna uppskattade 
tydligheten i det underlag som levererades, eftersom det gav svar på frågor om 
vad som är att anse som deras bord och vad som hör till cheferna i 
verksamheten.  
 
Finns det ”hål” i riktlinjerna? 
Viktiga frågor som restes under arbetet i norra regionen var: om det finns ”hål” i 
riktlinjerna, om alla perspektiv finns företrädda och om vårdkedjeperspektivet 
finns representerat.  
 
”Egentligen var det en oerhört kort tid för beredningsprocessen, men vi fick 
fram ett resultat, och det går att göra så här om de som ingår känner att det är 
meningsfullt”, kommenterade Susanne.  
 
Hon framhöll också viken av att beakta den sociala representationen i ett arbete 
som detta: 
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• Vi måste vara medvetna om vilka perspektiv som kommer till tals i 
processen. Vi måste i våra regionala och lokala processer ha med 
representanter som speglar vårdkedjan ur ett patientperspektiv.  

• Det är lätt att missa det psykosociala perspektivet. Vi hade inte den 
kompetensen i gruppen. Vill vi ha med ett visst perspektiv måste det ha en 
tydlig företrädare.  

 
Är parallella processer önskvärda? 
Bo Hallin berättade om arbetet med att implementera cancerriktlinjer i Västra 
Götaland, där man har arbetat med flera parallella processer.  
 
”Våra politiker tog initiativ till en egen regional översyn av cancerområdet. 
Målet var att ta fram förslag till förbättringsområden. Detta skapade nya 
förutsättningar för vårt arbete, kopplat till nationella riktlinjer.” 
 
Frågor som belystes i översynen var bl a tillgången till nya dyra läkemedel, 
tillgången till strålbehandling, hur riktlinjerna ska införas och hur det ser ut med 
kompetensförsörjning på personalsidan.  
 
Arbetet i Västra Götaland med kartläggning och analys av dagens 
cancersjukvård pågick parallellt med utvecklingen av cancerriktlinjerna och vid 
olika punkter i tiden skedde avstämningar mot dessa. Översynen i regionen 
pekade ut sju förbättringsområden, bl a för den palliativa vården och för 
kompetensförsörjning.  
 
Den egna översynen blev drivande för processen hos oss, menade Bo. 
Riktlinjerna kom att fungera som avstämning; vi har strävat efter samsyn med 
dessa, men tagit upp egna förbättringsområden.  
 
Den första delen av diskussionstorget avslutades med att Gösta Andersson, som 
representant för Uppsala-Örebroregionen, redogjorde för regionens arbete. Det 
sker en förskjutning i arbetet kring nationella riktlinjer, menade han, mot 
knäckfrågor i kunskapsområdet och knäckfrågor ur ledningsperspektiv. Det 
gäller att hitta en ansvarsfördelning och ett samspel mellan Socialstyrelsen och 
sjukvårdsregionerna. Det handlar t ex om att arrangera mötesplatser, särskilt 
kunskapsseminarier, att ta fram praxisundersökningar, att ha kapacitet att 
bedöma konsekvenserna av nationella riktlinjer. Inom cancervården finns idag 
ett naturligt arbete med regionala onkologiska centra som ger tillgång till en 
arena för diskussion med professionen, berättade Gösta.  
 
En utvecklingsgrupp med tjänstemän från varje landsting i Uppsala-
Örebroregionen arbetade i samspel med det regionala onkologiska centrumet 
fram en modell för uppdrag och att förbereda kunskapsseminarier.  
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Mötesplatser skapades mellan brukarorganisationer, profession och 
administrativ ledning inför kunskapsseminariet för att bilda sig en uppfattning 
om läget i de olika landstingen. Ett erfarenhetsutbyte kom också till stånd 
mellan sjukvårdsregionerna.  
 
”Det ”triggade” vår region att bli tydligare med att hantera kunskapsstyrning”, 
menade Gösta Andersson.  
 
Även här kan man urskilja parallella processer, inom Socialstyrelsen med 
utvecklingsarbetet för riktlinjerna, en process som stöd för politiker och så en 
inom verksamheten. Allt detta måste ske i samspel och med dialog. 
 
Detta arbete är intressant för politiker och professionen för att det tar upp 
frågeställningar som är påtagliga och rör vårdens inre kärna, menade Gösta. 
Mötesplatserna är avgörande för hur det går, att förstå vad som är på gång och 
vilka skeenden man griper in i. En successiv kunskapsuppbyggnad sker för alla 
aktörsgrupper. Vi kan integrera prioriteringar på ett naturligt sätt när man arbetar 
med riktlinjer. Hela arbetet leder till bättre kunskap om hur vår vård fungerar.  
 
Fortfarande är det så att cancerriktlinjerna blev väldigt medicinskt färgade, 
menade Gösta. Vi måste också fråga oss vad det är landstingsledningen behöver 
ha hjälp med. Vi behöver mer av detta tänkande och också bättre metoder för 
horisontella prioriteringar.  
 
Efter denna inledning ombads publiken formera smågrupper för en fortsatt 
diskussion om det regionala ansvaret vid arbete med nationella riktlinjer.  
 
Vad händer när nationella riktlinjer ställs mot varandra? 
En synpunkt som framfördes gällde att det egna landstinget först bör ha tagit 
ställning sitt eget arbete och egna prioriteringar. Om landstingen i regionen 
ligger olika i prioriteringsdiskussioner är det utmärkt att samlas kring arbete 
med nya nationella riktlinjer. En annan uppfattning var att det inte går att ha för 
stora skillnader i prioriteringar och indikationsställningar inom regionen. Ett 
problem som ventilerades handlade om att beslutsfattare duckar för frågan att 
riktlinjerna leder till behov av ökade satsningar och att det m a o finns en nota 
för införandet. ”Vi kan bli överens om det som ska rangordnas inom riktlinjerna 
men bekymmer uppstår när olika riktlinjer ska ställas mot varandra och mot 
områden där det saknas riktlinjer. Då är vi framme vid de svåra 
prioriteringsfrågorna.” Vidare lyftes frågan att om man ska få en förankring för 
riktlinjerna i befolkningen kanske man måste föra en tydlig medborgardialog 
kring vad dessa innebär, vad man kanske måste förändra. Ju mer man vet som 
medborgare, desto lättare är det att förstå att förändringar behövs, menade 
auditoriet.  
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Andra åsikter som framfördes gällde att vi behöver se ett större ansvarstagande 
från den politiska nivån liksom en större medvetenhet hos medborgarna. Utan 
större förståelse bland medborgarna blir det omöjligt för politiken att göra 
nödvändiga förändringar.  
 
Att alla landsting måste vara med och att den nationella nivån måste ta de stora 
prioriteringsbesluten kring tunga kostnader i framtiden framhölls.  
Kunskap behövs men slutligen driver ekonomin fram att inte varje landsting 
”kan sitta på sin kammare och uppfinna hjulet”.  
 
Är förtroendevalda med på tåget? 
Frågan om hur man ska se på prevention kommenterades av Bo Hallin som 
berättade om arbetet i Västra Götalandsregionen, där det finns ett initiativ att 
arbeta med sådana frågor tillsammans med organisationer och företag. Bo 
konstaterade att det idag råder ett tydligare evidensläge för primärprevention än 
för bara några år sedan, något som vi bör ta vara på, menade han.  
 
Representanter för Socialstyrelsen i auditoriet menade att deras 
kunskapsseminarier visat att de förtroendevalda ibland är oklara på sin roll och 
anser att de är i händerna på professionen. Inledningsvis i arbetet med 
riktlinjerna fanns starkt fokus på prioritering, men inte på kvalitetsfrågor och 
praxisfrågor. Om så hade varit fallet hade det antagligen varit lättare för 
förtroendevalda att haka på i diskussionen. Först i slutversionen av 
cancerriktlinjer arbetades med en politikerversion. Detta är lärdomar för 
framtiden, menade man. Parallella processer har präglat arbetet med riktlinjer på 
regional nivå men det hävdades också att exempel fanns på landstingsnivå där 
sådana parallella processer saknats, d v s  där politiker och profession inte varit i 
takt med varandra..  
 
Gösta avslutade med att reflektera över vad arbetet på regional nivå med 
nationella riktlinjer har visat. Det framstår som viktigt att hitta former för att 
ändra arbetssättet för politiken, så att de förtroendevalda inte förutsätter 
traditionella beslutsunderlag med punktvisa ”att-satser”. Istället måste denna 
grupp bygga upp en egen kompetens för att kunna delta i dialog med andra 
aktörer. Gösta konstaterade att en viktig fråga är hur ställer vi om landstingens 
ledningsorganisation för att kunna arbeta på det sättet.  
 
Summering 
• Detta diskussionstorg visade hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan 

användas som underlag för att samla olika aktörskategorier inom landsting 
till regiongemensamt arbete med implikationer för prioriteringar.  
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• I det sammanhanget lyftes frågor fram såsom nya krav på politikerrollen, 
förankring bland medborgarna och behov av verktyg för horisontella 
prioriteringar.  

 
Att läsa vidare 
Läs om Socialstyrelsens nationella riktlinjer på: 
www.socialstyrelsen.se/AZ/Sakomraden/nationella_riktlinjer . 
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VAD KAN OCH BÖR VI TA ANSVAR FÖR SJÄLVA? 
 
Ansvar utkrävs i många sammanhang men förefaller vara ett relativt oskrivet 
kort inom hälso- och sjukvården. Så inledde Per-Erik Liss, hälso- och 
sjukvårdsetiker knuten till PrioriteringsCentrum, diskussionstorget om 
egenansvar. Gustav Tinghög, nationalekonom, doktorand vid Linköpings 
universitet och även han knuten till PrioriteringsCentrum, lyfte i sin tur 
egenansvar ur ett finansiellt perspektiv. 
 
I samband med PrioriteringsCentrums uppföljning av riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar har behovet av att till nuvarande etiska plattform tillägga en 
egenansvarsprincip diskuterats. Per-Erik fokuserade i sin presentationen på den 
del av förslaget som handlar om den vård som ligger utanför den offentliga 
hälso- och sjukvården och som vi bör ansvara för själva. Egenvård kan innebära 
att vi själva utför vården, på annat sätt ombesörjer att den blir gjord eller 
finansierar den på egen hand. Förslaget grundar sig på synen på människor som 
ansvariga för sina handlingar utifrån individuella förutsättningar. Med ökad 
respekt för människors autonomi följer också ett ökat ansvar, men för att kunna 
ta detta ansvar krävs dels förmåga hos den enskilda individen, dels praktiska 
möjligheter att utföra egenvård och dels liten risk för biverkningar. ”Vi får inte 
heller bortse från det symboliska värdet av att lyfta fram ansvar för att 
understryka människors aktiva deltagande i sitt eget välbefinnande”, 
poängterade Per-Erik. 
 
. Gustav Tinghög diskuterade bl a att flera faktorer skiljer hälso- och sjukvård 
från andra varor och tjänster på marknaden, t ex vad det gäller efterfrågan (vård 
efterfrågas oftast bara om man upplever sig tvungen), informationsasymmetri 
(där vårdpersonal har ett övertag) samt en önskan om rättvisa vid fördelning av 
vård. Möjligheterna till finansiellt egenansvar av en vårdinsats handlar om 
bedömningar av individers möjlighet att värdera nyttan, deras grad av autonomi, 
insatsens hälsorisk både för individen och externa effekter, storlek på efterfrågan 
för att möjliggöra en marknad samt kostnad för insatsen, menade Gustav. Flera 
exempel gavs också där egenfinansiering redan idag tillämpas (glasögon, 
tandvård, hjälpmedel m m). 
 
Är det möjligt att diskutera egenansvar i vården?  
Egenansvar kan alltså handla om ansvar för sin hälsa och dess konsekvenser när 
det gäller prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Det kan också handla om 
ansvar för egen vård som har en stark koppling till tydliggörande av det 
offentliga åtagandet. Diskussionen som följde efter de två föredragshållarna 
visade tydligt att det som engagerade åhörarna mest var det som handlar om 
ansvar för den egna hälsan (trots att båda föredragshållarna fokuserade på den 
andra delen av egenansvarsprincipen).  
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P-O Blom, politiker från Västra Götaland var en av de inbjudna 
kommentatorerna till diskussionstorget. Han menade att politiker och även 
myndigheter (som t ex Socialstyrelsen) alltför lätt hukar för denna svåra fråga, 
”svåra situationer får inte vara liktydigt med att de inte får diskuteras”. 
Auditoriet var också av åsikten att en diskussion behövs, inte minst när det 
gäller objektiva kriterier för ransoneringar och begränsningar av det offentliga 
åtagandet. Idag uppfattades mycket av bortval och beslut om egenfinansiering 
ske i det fördolda på lösa grunder. Christina Warolin politiker från Landstinget i 
Värmland, också kommentator och tidigare bl a engagerad i handikapprörelsen 
och Läkemedelsförmånsnämnden väckte frågan varför samhället byggt upp ett 
system för att diskutera det offentliga åtagandet när det gäller läkemedel (ex 
LFN) men inte alls när det gäller t ex hjälpmedel trots att det i båda fallen 
handlar om stora summor pengar. 
 
Andra höjde ett varningens finger och menade att det kan finnas en risk för att 
detta är vägen bort från en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård. Det fanns 
också de i publiken som ställde sig tveksamma till att det finns en reell 
resursbrist när det gäller vård, de såg istället omfördelningar som den väg som i 
första hand borde prövas innan vi börjar diskutera vårdens avgränsningar. 
Medan andra hade en diametralt motsatt inställning – vårdens resursbrist är ett 
faktum, kommer att accelerera i framtiden och måste därför diskuteras öppet.  
 
Vilka hinder finns för att utkräva egenansvar? 
Frågor om kausalitet, d v s samband mellan människors agerande och ohälsa, 
och hur detta samband rimligen ska påverka prioriteringar i vården upptog en 
stor del av diskussionen. Starka tvivel fördes fram kring möjligheten att 
fastställa sådan kausalitet, utan ohälsa upplevdes skapas i en komplex kontext. 
Även om sambandet skulle kunna klargöras finns många frågetecken kring vilka 
följderna skulle bli; handlar det t ex om förbud för det som är hälsovådligt och 
är inte själva livet förenat med risker och måste så få vara utan att det blir 
konsekvenser i vår möjlighet till vård? 
 
Att egenansvar trots allt redan idag finns i sjukvården lyftes påpekades, t ex 
delaktighet i individuell vårdplanering, men att vårdpersonal allmänt sett är 
dåliga på att låta individen ta aktiv del i vården. Hälso- och sjukvården har ett 
ansvar för att skapa goda förutsättningar för att människor ska kunna bedriva 
egenvård innan sådant ansvar avkrävs medborgarna, menade auditoriet. Att 
redan på BVC lära ut egenvård till föräldrarna sågs t ex som en klok åtgärd i rätt 
riktning. Empowerment, ett begrepp för att människor har eller på något sätt ges 
makt och kontroll över sin egen situation, nämndes också som ett tilltalande 
perspektiv. 
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Summering 
• Inga svar gavs under diskussionen på i vilka situationer eller enligt vilka 

kriterier för egenansvar för vård, t ex i form av egenfinansieringar, som kan 
anses rimliga.  

• Diskussionen präglades istället av en oro för hur dessa frågor ska hanteras 
samtidigt som flera också lyfte behovet av att inte bara resa svårigheterna 
och därmed riskera att frågan dör, utan att ha mod att fortsätta diskutera trots 
att vi i dagsläget saknar svar på hur egenansvar ska hanteras i vården.  

• Det ansågs finnas en rädsla bland allmänheten att vården ska monteras ner. 
Den rädslan måste mötas med ökad tydlighet och kriterier för avgränsningar 
som kan uppfattas som rimliga av de allra flesta.  

 
Att läsa vidare 
Furberg, L. 2007. Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att 
tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvård.. PrioriteringsCentrums 
rapport 2007:4. 
 
Melin, A. 2007. Etiska riktlinjer och principer för prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård – en internationell översikt. PrioriteringsCentrums rapport 2007:3. 
 
PrioriteringsCentrum 2007. Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av 
prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården. PrioriteringsCentrums rapport 2007:2.  
 
Tinghög, G. Carlsson, P. "Health-Care rationing by default or by design?- a 
conceptual framework for eliciting individual responsibility connected to health-
care commodities" (kommande artikel). 
 
Samtliga rapporter och artiklar finns (eller kommer att finnas) tillgängliga på 
PriortieringsCentrums hemsida http://e.lio.se/prioriteringscentrum. 
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NATIONELLA MEDICINSKA INDIKATIONER – EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD PRIORITERING? 
 
Vid diskussionstorget medverkade Christer Bergqvist, professor och medicinsk 
rådgivare på Sveriges Kommuner och Landsting, Gunnar Moa, medicinsk 
rådgivare för länssjukvården i Jämtlands läns landsting samt Ingmar Näslund, 
docent i kirurgi, Örebro läns landsting. 
 
Christer Bergquist konstaterade inledningsvis att vårdgarantin träder i kraft först 
sedan beslut om besök eller behandling har fattats. Via rapporter inom olika 
specialitetsområden har det visat sig att indikationer för besök och behandling 
varierar märkbart i landet. Denna variation föranledde Sveriges Kommuner och 
Landsting att uppdra åt olika medicinska specialiteter att utarbeta mer enhetliga 
medicinska indikationer för i första hand behandling inom stora diagnosområden 
med långa väntetider. Syftet var att via framtagande av mallar som beslutsstöd 
vid remittering/vårdbegäran minska variationen i medicinsk praxis, för att 
därigenom kunna erbjuda vård på lika villkor i landet. 
 
Två nationella kompetenscentra och tre specialistföreningar gavs i uppdrag att 
utarbeta medicinska indikationer för tio olika diagnos- och åtgärdsgrupper inom 
ortopedi, gynekologi, urologi, ögonsjukvård och reumatologi. Det fortsatta 
arbetet har skett i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, 
Socialstyrelsen och Svenska Läkarsällskapet. Syftet har varit att belysa områden 
med köer, undanträngningseffekter och kontinuitetsaspekter. Nio expertgrupper 
har tillsatts inom: gynekologi (hysterektomi), hörselvård, kirurgi (obesitas), 
plastikkirurgi (bröstreduktion och hängbuk), psykiatri (bipolär sjukdom), 
reumatologi, öron-, näsa- och hals (tonsillektomi och öronkirurgi) samt ögon 
(skelning hos barn).   
 
Vad menas med medicinska indikationer och vad innebär de från ett 
prioriteringsperspektiv? Gunnar Moa gjorde en distinktion mellan det nationella 
indikationsarbetet och andra pågående processer med prioriteringsinriktning. 
Till de senare hör regionalt programarbete, arbete med nationella riktlinjer samt 
den nationella modellen för vertikala prioriteringar. 
 
En utgångspunkt i det nationella indikationsarbetet har varit en analys av en viss 
åtgärd i relation till ett visst tillstånd med utgångspunkt från tillståndets 
svårighetsgrad. Med tillståndets svårighetsgrad menas i detta sammanhang en 
beskrivning av tillståndet i en eller flera dimensioner, för att indikera grad av 
relevans för den aktuella åtgärden. Viktiga dimensioner är symtom, 
funktionsförmåga, livskvalitet samt risk för förtida död, permanent 
skada/sjukdom och försämrad livskvalitet. 
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ÅTGÄRD - TILLSTÅND

indikationsgräns

indikationsområde

ingen indikation

rangordning

 
Källa: Gunnar Moa 2007  
 
Det nationella indikationsarbetet sätter fokus på indikationsgränsen, menade 
Gunnar. Målet är att professionellt och utan hänsyn till horisontella 
prioriteringar och eventuella politiska överväganden besvara frågan: Vid vilken 
grad av ett visst tillstånd är en viss åtgärd indicerad att erbjuda patienten?  
 
Inom indikationsområdet föreligger indikation för aktuell åtgärd. Nyttan med 
åtgärden bedöms vara större än åtgärdens eventuella risker och negativa 
sidoeffekter. Under indikationsgränsen föreligger ingen indikation för den 
aktuella åtgärden. Den professionella bedömningen är då att åtgärdens 
eventuella risker och negativa sidoeffekter överflyglar den potentiella nyttan.  
 
Arbetet med vertikala prioriteringar sätter fokus på rangordning och inom 
indikationsområdet rangordnas indikationerna som underlag för prioriteringar 
och eventuella beslut om utbudsbegränsning och/eller ransonering. Den 
nationella arbetsmodellen för vertikala prioriteringar kan också fungera som ett 
verktyg för att finna indikationsgränsen, summerade Gunnar. 
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Hur har arbetet med att skapa nationella indikationer framskridit? 
Ingmar Näslund gav exempel från arbetet med nationella indikationer för 
kirurgisk behandling vid övervikt (obesitaskirurgi). Det råder idag ett gott 
vetenskapligt underlag avseende patientnyttan av obesitaskirurgi. Utöver 
evidensbasen för möjlig nytta har andra aspekter beaktats såsom 
komplikationsrisk, kontraindikationer, kommunikationsproblem samt ålders- 
och genusperspektiven. Det bedöms idag att givet kriterierna för operation 
(BMI >35 och ålder >18 år) skulle 10 000-15 000 patienter per år behöva 
opereras i Sverige.  
 
Christer återgav arbetet med indikationer för kataraktoperation. Utifrån två 
formulär klassades patienterna i indikationsgrupper (1-4). Patienter i grupp 4 bör 
i princip inte opereras. Utvärderingen har visat att operationsvolymen har 
minskat, köerna kortats, bedömningsvariationen minskat samt flödet över 
landstingsgränserna ökat. De flesta tillfrågade klinikchefer har uttryckt sig 
positivt om projektet, även om synpunkter om försämrad arbetsmiljö framförts. 
 
Summering 
• Britt Nordlander från Svenska Läkarsällskapet konstaterade att ett 

imponerande arbete utförts av expertgrupperna. Avseende exempelvis 
kataraktoperationer tycks syftet att minska variationerna i klinisk praxis ha 
uppnåtts. Steget är dessutom inte långt från framtagandet av medicinska 
indikationer till prioriteringsarbete med rangordning i fokus. 

• Flera personer framhöll dock vikten av att sjukvårdshuvudmännen på ett 
meningsfullt sätt förhåller sig till det utförda arbetet med nationella 
indikationer. När väl den professionella bedömningen har gjorts, är det 
sjukvårdshuvudmännens ansvar att skapa goda förutsättningar för 
implementering. 

 
Att läsa vidare 
Slutrapport från arbetsgruppen för nationella indikationer för gynekologi. SKL 
2006. 
 
Vårdgarantin – både hot och möjlighet. Prioriteringscentrum. Nyhetsbrev 
nummer 2, 2006. 
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DOKUMENTATÖRER FRÅN PRIORITERINGSCENTRUM 
 
Ett internationellt perspektiv på prioriteringar – Karin Bäckman 
 
Har genus betydelse för sjukvårdens prioriteringar? – Mari Broqvist 
 
Gränsöverskridande prioriteringar – Karin Lund 
 
Vårdgarantin ur ett prioriteringsperspektiv – Karin Lund 
 
Vilken roll spelar den statliga styrningen för prioritering på regional och 
kommunal nivå? – Karin Bäckman 
  
Legitima prioriteringar av mycket dyra läkemedel – Gustav Tinghög 
 
Ta del av andras erfarenheter – om praktiska prioriteringar inom rehabilitering 
– Katrin Lindroth 
 
Delarna får inte plats i helheten – riktlinjer och prioriteringar i primärvården  
– Niklas Ekerstad 
 
Ta del av andras erfarenheter – om praktiska prioriteringar inom omvårdnad  
– Ann-Charlotte Nedlund 
 
Vem pratar med vem vid prioriteringar – Karin Bäckman 
 
Förbättringskunskap som redskap i prioriteringsarbetet – dialog utifrån 
berättelser – Ann-Charlotte Nedlund 
 
Regionalt samarbete om prioriteringar – erfarenheter från nationella riktlinjer 
om cancer – Peter Garpenby 
 
Vad kan och bör vi ta ansvar för själva? – Mari Broqvist 
 
Nationella medicinska indikationer – en förutsättning för god prioritering? 
– Niklas Ekerstad 
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