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Innehåll

 Workshop i fyra steg om behovsstyrning och prioriteringar

– Behovsstyrning

– Prioritering och resursfördelning

– Rangordning mellan olika behov

– Prioritering och resursfördelning i en behovsstyrd hälso- och sjukvård

 Reflektioner under dagen och avslutande gemensam diskussion

 Fortsatt arbete



Behov och behovsstyrning



Prioritering och resursfördelning

 Introduktion till prioritering och resursfördelning - Barbro Krevers och 

Karin Bäckman 

– Hur gör vi i regionerna idag för att prioritera mellan olika behov och fördela resurser?

– Finns det andra aspekter som vi borde ta mer hänsyn till?

Rangordning mellan olika behov

 Gruppövning där deltagarna fick resonera kring rangordning av ett antal 

fiktiva behov. 

– Vi gör först en bedömning individuellt och därefter för vi gruppvisa diskussioner. 

– Vad var det för kriterier som låg till grund för rangordningen? 

– Blev resultatet av rangordningen densamma efter diskussionen? 

– Hur upplevdes processen att diskutera olika rangordning i gruppen?



Prioritering och resursfördelning i en 

behovsstyrd hälso- och sjukvård

 Den avslutande gruppdiskussionen handlar om genomförande av 

behovsstyrning inklusive prioritering och resursfördelning på befolkningsnivå.

– Kopplar regionerna ihop behovsstyrning med systematisk prioritering mellan olika 

hälsobehov och vårdbehov på befolkningsnivå? 

– Finns det rutiner i budgetprocessen som understödjer detta? 

– Hur kändes processen att rangordna? 

– Hur skulle ni vilja att det fungerade?



Reflektioner under dagen och avslutande 

gemensam diskussion

 Vi har en del kvar att arbeta med utifrån ambitionen en mer behovsstyrd välfärd. 

 Vi har inte någon karta över hälsan i befolkningen. Vi gör det som står för dörren och det får 

bli detsamma som behoven.

 Vi kan vara ganska bra på att ta reda på befolkningens hälsa och ohälsa men att koppla 

ihop det med budgetarbetet det är vi inte alls bra på. 

 Vi har en bra dialog med våra brukarorganisationer så vi får in synpunkter därifrån och det 

är inte så att de bara kommer med mera krav.

 Det finns mycket bra rapporter från socialstyrelsen och andra myndigheter som vi kan 

använda och vi gör årligen analyser. Men att jämföra olika grupper då blir det svårare. 

 Som förtroendevald kan jag uppleva att det är svårt att fatta beslut om rangordning även om 

jag får bra underlag.

 Det är svårigheter att mäta effekter av våra prioriterade behov och åtgärder.

 Vi brottas mellan revisorer och invånare.

 Bra underlag krävs som utgångspunkt för diskussioner samtidigt behövs en fungerande, 

hållbar och uthållig process.



Fortsatt arbete

 Gemensamt utvecklingsarbete med Prioriteringscentrum 

 Uppdragsbeskrivning framtagen och ok:ad

– Syftet med uppdraget är att ge förutsättningar för en välgrundad fördelning av 

tillgängliga resurser utifrån Hälso- och sjukvårdslagens intentioner att den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården, att hälso- och 

sjukvården ska förebygga ohälsa och vara organiserad så att den främjar 

kostnadseffektivitet.

– Målet är ett praktiskt användbart arbetssätt med konkreta steg där en politisk 

rangordning av behov ingår i planerings- och budgetprocessen.

– Uppdraget är att beskriva ett arbetssätt med konkreta steg för att göra en politisk 

rangordning av befolknings behov samt koppla den till ekonomisk resursfördelning och 

budget.

 Intresserade organisationer: Västernorrland, Västerbotten, 

Jämtland/Härjedalen och Blekinge. 


