
Behovsanalyser i Region Blekinge

Avd för Planering, uppföljning och analys

Regionstaben



Definition behov

Behov definieras som en skillnad mellan 
önskvärt och aktuellt läge och som kan 
påverkas av åtgärder inom hälso- och 
sjukvårdssystemet



Varför behovsanalys

• För att identifiera eller verifiera ett faktiskt behov

• För att beskriva vem som har som har störst behov

• För att få underlag för politiska prioriteringar

• För att kunna genomföra åtgärder för en mer jämlik hälsa

• För kunskap och medvetenheten om olika behovsgrupper

• För att tydliggöra behov som förbisetts tidigare eller uppkommit 

nyligen

• Ge underlag till förändringar eller justeringar i verksamheterna som 

leder till att behoven tillgodoses på ett bättre sätt än tidigare



Hälso- och sjukvårdslagen Lag (1997:142).

Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen... Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

Krav på hälso- och sjukvården

2 § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och 
sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Landstingets ansvar

7 § Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan 
vård. Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare.

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, 
organisationer och privata vårdgivare.



Nationella prioriteringsordningen

Prioriteringsgrupp 1

• Vård av livshotande akuta sjukdomar och sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt 

invalidiserande tillstånd eller för tidig död

• Vård av svåra kroniska sjukdomar 

• Lindrande vård i livets slutskede samt vård av tillstånd som medfört nedsatt självbestämmande

Prioriteringsgrupp 2

• Förebyggande åtgärder med dokumenterad nytta

• Habilitering/rehabilitering mm enligt hälso- och sjukvårdslagens definition

Prioriteringsgrupp 3

• Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar

Prioriteringsgrupp 4

• Vård av andra skäl än sjukdom och skada



Styrande principer

Människovärdesprincipen  

Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och 

funktioner i samhället. Det är alltså inte förenligt med den etiska principen att låta människor 

stå tillbaka enbart på grund av t.ex. ålder, livsstil, sociala eller ekonomiska förhållanden.

Behovs-och solidaritetsprincipen 

Resurserna bör satsas på de områden (verksamheter, individer) där behoven är störst. Mer 

av vårdens resurser ska ges till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och 

den sämsta livskvaliteten.

Kostnadseffektivitetsprincipen 

Vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och 

effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet eftersträvas. 
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Identifierad 
intressant data

Bereda inkomna förslag

Årligen enligt planeringsprocessen

Insamling av förslag görs genom kontakt med:
1. Verksamheter inom landstinget
2. Kommunerna
3. Privata vårdgivare
4. Politiken
5. Idéburna sektorn
6. Arbetsförmedlingen
7. Försäkringskassan
8. Länsstyrelsen

Förslag med
motivering

Inkomna
förslag

Inhämta förslag till behovsgrupper 

Tillbaka

Kontakt med olika 
aktörer för 
nominering



Bereda förslag

Beredning görs enligt dessa kriterier

1. Ohälsa som drabbar många individer
2. Ohälsa som medför stora kostnader
3. Områden med känd eller förmodad stor förbättringspotential
4. Områden med kunskapsbrister om hälsoläge
5. Områden med ojämlik hälsa
6. Områden som har en utvecklingspotential genom samverkan 

Underlag för
politisk prioritering

Bereda förslag

Tillbaka

Förslag med
motivering



Prioritera

Prioriterade grupper
att gå vidare med

Underlag för
politisk prioritering

Politisk prioritering

Tillbaka



Samla fakta

Prioriterade grupper

Datainsamling

Prioriterade grupper från FHoS

Prioriterade grupper av andra skäl

Sammanställa data

Fakta Nuläges-
beskrivning



Demografi; ålder, kön, boende 
och socioekonomi
- Hälsotillståndets förekomst
- Skillnader i hälsa i länet
- Incidens och prevalens

Vårdkonsumtion
- Antal patienter
- Resursförbrukning
- Behandling
- Tillgänglighet
- Kvalitet
- Resultat

Verksamhetens organisation
- Var finns resurserna för att möta 

behovet idag
- Finns uppdrag  i verksamheten
- Skillnader i länet för att möta 

behovet

Samverkan
- Vilka aktörer är involverade 

idag
- Hur fungerar samverkan
- Likvärdigt i länet

Definition, avgränsningar och 
beskrivningar avseende 
behovsgrupp

Brukarnas behov och 
erfarenheter
- Dialog, enkäter

Vårdprocesser
- Vilka insatser erbjuds idag
- Finns det riktlinjer eller 

vårdprogram
- Identifierade processer

Kunskapsunderlag
- Forskning
- Nationella riktlinjer
- Kvalitetsregister
- Omvärldsanalys

Datainsamling
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Planering och uppföljning



Vad händer sedan? 

Redovisning av 
behovsanalys vid 
planeringsdialog som en del 
av 
planeringsförutsättningarna

Uppdrag i planerings-
direktiven

Beslut om 
verksamhetsplan i 
respektive nämnd

Beslut 
omsätts/åtgärder i 
verksamheten. 

Uppföljning av 
effekter av åtgärder 
beskrivs i 
årsberättelserna

År 1 År 2
År 3 och 
framåt



Nyanländas hälsa – behovsanalys 2019

Planeringsavdelningen

Regiondirektörens stab



Syftet med behovsanalys om Nyanländas hälsa

Motiveras genom att hälsan hos denna grupp generellt 
riskerar att vara sämre än hos individer födda i Sverige. 
Insikten genererar frågan hur hälso- och sjukvården 
tillgodoser de behov av hälso- och sjukvårds om de 
nyanlända har. 



Definition nyanländ

En nyanländ person är någon som är mottagen i en 
kommun och har beviljats uppehållstillstånd för 
bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl. En person är nyanländ under tiden som han 
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det 
vill säga två till tre år.



Lagstiftning

Alla landsting ska erbjuda alla asylsökande och 
papperslösa:

• Vård och tandvård som inte kan anstå

• mödravård 

• vård vid abort 

• preventivmedelsrådgivning 

• läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående 
vård 

• hälsoundersökning 



Nationellt perspektiv

• Healthy migrant

• Ensamkommande barn

• Personer utsatta för tortyr

• Psykisk ohälsa



Blekinge län

• ca 18 % av invånarna personer med utländsk 
bakgrund (data från 2017), ca 28 687 personer 

• 15 % utrikesfödda (data från 2017), ca 23 906 
personer

• Under år 2002 hade 9 % av befolkningen utländsk 
bakgrund. 

• Ökningen av antalet individer med utländsk 
bakgrund är från år 2002 till år 2017; 15246 individer
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Informationsinhämtning

• Vårdcentral

• BVC

• Smittskydd

• Tandvård

• Migrationsverket

• Integrationscentrum

• Ungdomsmottagning

• HVB-hem  

• Elevhälsa



Kvalitativ datainsamling

• Psykisk hälsa

• Fysisk hälsa

• Munhälsa

• Ungas hälsa

• Bristande kunskap om och tillit till hälso- och 
sjukvården

• Bristande samverkan



Åtgärdsförslag

• Utökad uppföljning och fördjupad analys

• Behov av ytterligare utredningsinsatser bl.a. avseende; psykisk ohälsa och 
vårdbehov bland nyanlända, preventivt arbete gällande livsstilsfaktorer,  munhälsa samt 
det rådande låga förtroende som nyanlända har för sjukvården och tolkar

• Tydliggöra strategiskt ansvar/funktion

• Skapa förutsättningar för prevention

• Informationsinsatser

• Etablera och öka samverkan



Tack!


