
Behovsstyrning

Från behov till resursfördelning



BEHOV?

Befolkningens 
förväntningar, 

önskningar och 
synpunkter!

Vårdkonsumtion!

Patienters och 
brukares efterfrågan 

av insatser!
Professionens 
bedömning!

Verksamhetens 
utbud och 

produktion!

Följd av nya 
metoder och 

sjukdomsutveckling 
i samhället!

Befolkningens 
upplevda hälsa!



Från beskrivning av behov till fördelning av resurser

§ För att beskriva behov bedömer vi hälsa eller ohälsa i termer av dödlighet, 
funktionsnedsättning och livskvalitetsbrister för valda befolkningsgrupper

§ För att kunna föreslå åtgärder måste vi veta vilka tillstånd som orsakar ohälsan

§ För att sätta in förebyggande insatser krävs kunskaper om hur dessa tillstånd 
uppkommer och vilka faktorer som går att påverka

§ För att kunna bedöma resursåtgång och fördela resurser måste vi beräkna vad 
åtgärderna kostar och hur stora de valda befolkningsgrupperna är



Behovsmodell
Hälsa

Ohälsa

Önskat hälsotillstånd

Aktuellt hälsotillstånd

Optimalt hälsotillstånd

Orsak - åtgärderProfession Förtroende
valdaHälsogap - behov

Per-Erik Liss



Hälsoförhållanden i 
befolkningen

Behov

Prioritering

MålformuleringUppföljning
- Hälsovinster för befolkningen
- Hälsovinster för brukaren

Uppdrag
- Förebyggande
- Hälsofrämjande
- Behandling
- Rehabilitering
- Omvårdnad/omsorg

PolitikProfession Behovsstyrning



Hälsoförhållanden i 
befolkningen

Behov

Prioritering

MålformuleringUppföljning
- Hälsovinster för befolkningen
- Hälsovinster för brukaren

Behovsstyrning

Uppdrag och resurser
- Förebyggande
- Hälsofrämjande
- Behandling
- Rehabilitering
- Omvårdnad/omsorg

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
Styrning

Värdebaserad 
vård

Ekonomi-
styrning

Behovsstyrning och annan styrning

Kapacitets-
planering

Strukturplanering

Uppföljning
- produktivitet

Produktions-
styrning

Utförande
EvidensKunskapsbaserade

ställningstaganden

Implementering

Uppföljning
- vårdresultat

Kunskapsstyrning



En ny modell för prioritering och resursfördelning

Syfte - ge förutsättningar för välgrundad fördelning av tillgängliga resurser så att:
– den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården
– hälso- och sjukvården får resurser för att förebygga ohälsa och främja kostnadseffektivitet

Mål - ett praktiskt användbart arbetssätt med konkreta steg för en politisk 
rangordning av behov som ger avtryck i planering och budget

Prioritera och 
rangordna 

beskrivna behov

Rangordnade 
behov

Fördela resurser 
till prioriterade 

behov

Plan och 
budget

Relevanta 
underlag



Bedöma 
underlag

Relevanta 
underlag

Identifiera 
behov

Beskriva 
åtgärder

Bedöma 
resurser +/-

Bedöma 
nyttor Rangordna Rangordnade 

behov

Prioritera och rangordna - utmaningar 

Bakgrundsdata om befolkningen. 
Självskattningsdata
Fördjupade behovsanalyser
Verksamhetsanalyser
Nationella styrande dokument
Regionala styrande dokument
Kostnadsdata



TYP AV DATA EXEMPEL VÄSENTLIGHET (1-5)
Hur väl speglar data 
befolkningens behov

KVALITET (1-5)
Hur bra är 
kvaliteten i 
dataunderlaget

GRAD AV OHÄLSA
Hur väl speglar data 
tillståndets 
svårighetsgrad

POLITISKA 
MÅL/VIKT
Vilken politisk 
tonvikt läggs på 
underlaget

Bakgrundsdata om 
befolkningen. 

Demografi, levnadsvillkor, 
geografi, socioekonomi, 
CNI mm.

Självskattningsdata Hälsa på lika villkor

Nationella patientenkäten, 

Vårdbarometern

Patientrapporterat resultat 
och uppfattningar om 
vården



TYP AV DATA EXEMPEL VÄSENTLIGHET (1-5)
Hur väl speglar data 
befolkningens behov

KVALITET (1-5)
Hur bra är 
kvaliteten i 
dataunderlaget

GRAD AV OHÄLSA
Hur väl speglar data 
tillståndets 
svårighetsgrad

POLITISKA MÅL/VIKT
Vilken politisk tonvikt 
läggs på underlaget

Verksamhetsanalyser Vårdkonsumtionsdata

Verksamhetsförutsättningar

Läkemedelskonsumtion

Väntetider

Uppföljning av föregående 
år överenskommelser och 
avtal, produktion, kvalitet 
och resultat

Resultat i öppna jämförelser

Dialog med invånare

Dialog med vårdprofession

Dialog med brukare



Fortsättning följer…


