
Politiska prioriteringar

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!



Behovsmodell
Hälsa

Ohälsa

Önskat hälsotillstånd

Aktuellt hälsotillstånd

Optimalt hälsotillstånd

Orsak - åtgärderProfession Förtroende
valdaHälsogap - behov

Per-Erik Liss



Från beskrivning av behov till fördelning av resurser

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

valda befolkningsgrupperna är

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 förebygga ohälsan och 
främja hälsa krävs kunskaper om 
hur tillstånden uppkommer och 

vilka faktorer som går att 
påverka



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

Styrning med olika fokus

Kapacitets-
planering

Strukturplanering

Uppföljning
- produktivitet

Produktions-
styrning

Utförande
EvidensKunskapsbaserade

ställningstaganden

Implementering

Uppföljning
- vårdresultat

Kunskapsstyrning



En modell för prioritering och resursfördelning

Syfte skapa förutsättningar för välgrundad fördelning av tillgängliga resurser
– 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 en praktiskt användbar modell med konkreta steg för en politisk 
rangordning av behov som ger avtryck i planering och budget

Prioritera och 
rangordna behov

Rangordnade 
behov

Fördela resurser 
utifrån 

rangordnade 
behov

Plan och 
budget

Relevanta 
underlag



Relevanta 
underlag

Identifiera 
behov

Beskriva 
åtgärder för 
prioriterade 

behov

Bedöma vilka 
resurser som 
tillförs eller 

frigörs

Bedöma nyttan 
av åtgärder

Rangordna
behoven

Rangordnade 
behov

Prioritera och rangordna

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

Behovs- och 
solidaritetsprincipen

Kostnads- och 
effektivitetsprincipen

Prioriterade 
behov

För att beskriva behov bedömer vi hälsa 
eller ohälsa i termer av dödlighet, 

funktionsnedsättning och 
livskvalitetsbrister för valda 

befolkningsgrupper

För att kunna bedöma resursåtgång och fördela 
resurser måste vi beräkna vad åtgärderna

kostar och hur stora de valda 
befolkningsgrupperna är



TYP AV DATA EXEMPEL SYFTE MED DATAINSAMLING KVALITET (1-5)
Hur bra är 
kvaliteten i 
dataunderlaget

POLITISK AMBITION
Vilken politisk vikt 
läggs på underlaget

Bakgrundsdata om befolkningen Demografi, levnadsvillkor, geografi, socioekonomi, CNI Förutsättningar avseende förekomst av, och åtgärder 
mot ohälsa

Självskattningsdata Hälsa på lika villkor Befolkningens uppfattning om hälsa
Nationella patientenkäten Patienternas uppfattning om sin hälsa
Vårdbarometern Invånarnas uppfattning om vården
Patientrapporterat resultat och uppfattningar om vården Patienternas uppfattning om vården

Fördjupade behovsanalyser Beskrivning av utvalda grupper och uppföljning av tidigare insatser Hur valda grupper får sina behov tillgodosedda
Verksamhetsanalyser Vårdkonsumtionsdata Invånarnas konsumtion av vård oavsett var den sker

Produktionsdata Organisationens produktion av vårdinsatser
Verksamhetsförutsättningar Beskriva lokala, organisatoriska förutsättningar
Läkemedelskonsumtion Fånga eventuell över- eller underkonsumtion
Väntetider Hur väl lagen om vårdgaranti uppfylls
Uppföljning av föregående års måluppfyllelse, kvalitet och resultat Värdera mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse
Resultat i öppna jämförelser Beskriva vårdens kvalitet i förhållande till andra
Dialog med vårdprofession Beakta vårdprofessionens uppfattning
Dialog med brukare Beakta brukarnas uppfattning om vården
Dialog med invånarna Beakta invånarnas förväntningar och önskemål

Nationella styrande dokument Lagstiftning och nationella riktlinjer Beakta gällande lag och nationella riktlinjer
Underlag från nationell kunskapsstyrning Beakta nationella riktlinjer

Regionala styrande dokument Regionfullmäktiges budget Beakta beslut i Regionfullmäktige
Regionala mål- och inriktningsbeslut Beakta regionalt fattade beslut och riktlinjer

Resursdata Resurser för behovsuppfyllelse idag Kostnad för nuvarande insatser
Resurser vid ökad respektive minskad satsning på en viss grupp Värdera kostnad eller möjlighet att frigöra resurser
Storlek på gruppen omsatt till kostnad för att åtgärda ohälsa Värdera total kostnad för olika grupper

Nyttokalkyler Nyttan för individ, grupp och samhälle av en insats Värdera nyttoaspekten på individ- och befolkningsnivå
Bedömning av hälsovinster och hälsoförluster Hälsoekonomiska bedömningar på befolkningsnivå



Deltagande i projektet

• Region Västerbotten
• Region Västernorrland
• Region Jämtland-Härjedalen
• Region Blekinge
• Prioriteringscentrum Linköping
• Nätverken Demokrati Uppdrag Hälsa



Fortsatt arbete

§ Fortsatt arbete hela 2020
§ Koppling till planerings- och budgetprocessen

§ Sammanställa modellbeskrivning

§ Test i någon region (skuggprocess)

§ Spridningskonferens?


