
Politiska prioriteringar

Från behov till resursfördelning



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 prioriterar resurser för att förebygga ohälsa och främja 

kostnadseffektivitet

Mål en praktiskt användbar modell med konkreta steg för en politisk 
prioritering av behov och fördelning av resurser i planering och 
budget



Deltagande i projektet

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



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!



Barbro Krevers Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Vad är ett vårdbehov?

Ett behov som hälso- och sjukvård kan åtgärda

”Man har endast behov av något man har nytta av”



Fördelning av resurser utgår ifrån prioriterade behov

För att kunna fördela resurser måste vi 
beräkna vad de olika insatserna kostar, 
vilken nytta och hälsovinst de ger samt 

hur många som berörs

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

dödlighet, funktionsnedsättning 
och livskvalitetsbrist på 

befolkningsnivå

För att kunna föreslå insatser mot 
ohälsan måste vi veta vilka tillstånd

som orsakar ohälsan.

För att kunna föreslå insatser för att  
förebygga ohälsan måste vi veta hur 

tillstånden uppkommer och vilka 
faktorer som går att påverka

Politiken prioriterar vilka 
behov som går först
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Socialdep. 1996/97. Regeringens proposition Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Prop. 1996/97:60

Exempel på riktlinjer för prioritering:
• Högt prioriterad → tillgång till mer av vårdens resurser
• Alla har rätt till en bedömning
• Öppna prioriteringar – demokratisk förankring
• Gäller all offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Riksdagens etiska principer och riktlinjer för  prioriteringar i hälso- och sjukvård

Grad av ohälsa och nytta av vårdåtgärd

1. Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och funktioner 
i samhället.

2. Behovs-solidaritetsprincipen
Mer av vårdens resurser ska ges till de mest
behövande, de med de svåraste sjukdomarna och
den sämsta livskvaliteten.

3. Kostnadseffektivitetsprincipen
I val mellan åtgärder bör en rimlig relation
eftersträvas mellan kostnad och effekt.



Styrning med olika fokus
Hälsoförhållanden i 

befolkningen

Behov

Prioritering och 
resursfördelning

MålformuleringUppföljning
- Hälsovinster för befolkningen
- Hälsovinster för brukaren

Behovsstyrning

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

Kapacitets-
planering

Strukturplanering

Uppföljning
- produktivitet

Produktions-
styrning

Utförande
EvidensKunskapsbaserade

ställningstaganden

Implementering

Uppföljning
- vårdresultat

Kunskapsstyrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning

Ekonomi-
styrning



Politisk målsättning
Hälsa

Ohälsa

Önskat hälsotillstånd

Aktuellt hälsotillstånd

Optimalt hälsotillstånd

Orsak - åtgärderProfession Förtroende
valdaHälsogap - behov

Per-Erik Liss



En modell för prioritering och resursfördelning

Delprocess 1.
Prioritera behov 
och rangordna 

insatser

Rangordnade 
insatser för 
prioriterade 

behov

Delprocess 2.
Fördela resurser 

utifrån 
rangordnade 

insatser

Plan och 
budget

Relevanta 
underlag

In/utdataProcess/aktivitet

Kunskap om befolkningens hälsa
Utfall av hälso- och sjukvårdens insatser, vårdresultat och hälsovinster i befolkningen
Nya metoder, medicinsk och teknisk utveckling som gör att andra behov kan tillgodoses
Förändrade ekonomiska förutsättningar



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 för hälsa och ohälsa

Epidemiologiska data för befolkning och sjukdomstillstånd Dödlighet, livskvalitet, funktionsnedsättning

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 behov i utvalda grupper och uppföljning av tidigare insatser Hur valda grupper får sina behov tillgodosedda

Verksamhetsanalyser Vårdkonsumtionsdata - jämfört med andra regioner Invånarnas konsumtion av vård oavsett var den sker

Produktionsdata – jämfört med andra regioner Organisationens produktion av vårdinsatser

Verksamhetsförutsättningar Beskriva lokala, organisatoriska förutsättningar

Läkemedelskonsumtion – jämfört med andra regioner 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 patienter och närstående 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

Relevanta underlag om befolkningens hälsa



Delprocess 1: Prioritera behov och rangordna åtgärder

Prioritera behov 
och rangordna 

insatser

Rangordnade 
insatser för 
prioriterade 

behov

Relevanta 
underlag

Beskriva svårighetsgrad för behoven
Beskriva den insats som ska tillföras eller tas bort
Bedöma nyttan av insatsen
Bedöma vilka resurser som behöver tillföras eller frigörs
Rangordna utifrån svårighetsgrad, nytta och resurs

Detaljerad beskrivning av aktiviteter och rollfördelning finns

In/utdataProcess/aktivitet



En modell för prioritering och resursfördelning

Delprocess 1.
Prioritera behov 
och rangordna 

insatser

Rangordnade 
insatser för 
prioriterade 

behov

Delprocess 2.
Fördela resurser 

utifrån 
rangordnade 

insatser

Plan och 
budget

Relevanta 
underlag

In/utdataProcess/aktivitet

Kunskap om befolkningens hälsa
Utfall av hälso- och sjukvårdens insatser, vårdresultat och hälsovinster i befolkningen
Nya metoder, medicinsk och teknisk utveckling som gör att andra behov kan tillgodoses
Förändrade ekonomiska förutsättningar



Delprocess 1.
Prioritera behov 
och rangordna 

insatser

Rangordnade 
insatser för 
prioriterade 

behov

Delprocess 2.
Fördela resurser 

utifrån 
rangordnade 

insatser

Plan och 
budget

Relevanta 
underlag

In/utdataProcess/aktivitet

Kunskap om befolkningens hälsa
Utfall av hälso- och sjukvårdens insatser, vårdresultat och hälsovinster i befolkningen
Nya metoder, medicinsk och teknisk utveckling som gör att andra behov kan tillgodoses
Förändrade ekonomiska förutsättningar

Avsatta 
resurser som 
kan fördelas 

från fullmäktige

En modell för prioritering och resursfördelning



Delprocess 2: Fördela resurser utifrån rangordnade åtgärder

Rangordnade 
insatser för 

prioriterade behov 
på befolkningsnivå

Fördela resurser 
till de högst 
rangordnade 

behoven 

Plan och 
budget

In/utdataProcess/aktivitet

Den avsatta resursen fördelas 
mellan nämnder, förvaltningar 
eller verksamheter  beroende 
på politisk organisation

Nämnder som får ett ökat bidrag 
planerar för att tillgodose de nya 
behoven.

Nämnder som får ett minskat 
bidrag planerar för att ta bort de 
lägst rangordnade insatserna 

*Avsätta resurser genom:
- Använda ev. överskott från tidigare år
- Använda ev. ökad skatteintäkt?
- Använda ev. ökade statliga bidrag?
- Effektiviseringskrav i verksamheten?

tydliga spelregler
transparens och dialog
förutsägbarhet

Hantera 
konsekvenser av 
omfördelningen i 

nämnderna

Budget på 
nämnd- eller 

verksamhetsnivå

Avsatta resurser 
som kan fördelas 
från fullmäktige*



Aktivitetsbeskrivning 3:
In/utdata
Aktivitet/Vad

Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller 
rutin

Indata: 
Avsatta resurser
Rangordnade insatser

Dialog med verksamheter 
och patientgrupper om 
prioriterade behov

Arena för dialog där det finns utrymme och möjlighet för gemensam 
förståelse och påverkan.

Tjänstepersoner
Förtroendevalda

Matrisen ”kunskap om 
befolkningens hälsa”

Besluta om rangordnade 
insatser  för prioriterade 
behov

Tjänstepersoner sammanställer förslag som bygger på underlagen samt 
resultat av dialoger.
Beslut om mål och inriktning för kommande planering och budget

Tjänstepersoner
Förtroendevalda
(i rätt forum?)

Föreslå ekonomisk 
fördelning av tillgängliga 
resurser

Koppla de ekonomiska konsekvenserna av rangordnade insatser i form 
av ökade eller minskade kostnader för de nämnder eller verksamheter 
som berörs av förändringen.

Tjänstepersoner

Besluta om övergripande 
budget

Beslut om övergripande budget och fördelning av resurser till prioriterade 
behov och rangordnade insatser tas i Fullmäktige.

Förtroendevalda

Förankra och ta fram 
handlingsplaner

Förankra förändringen i dialog med verksamheterna och patientgrupper 
och beskriv hur förändringen ska genomföras och tidplan för 
förändringen.

Förtroendevalda
Profession

Dialog

Besluta om detaljbudget Eventuella justeringar utifrån skatteunderlag, resultatprognos, statsbidrag 
och nationella satsningar.

Förtroendevalda

Utdata: 
Ny plan och budget

Fördela resurser 
utifrån 

rangordnade 
insatser



Jan

Feb

Mars

April

Maj

juniJuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Identifierade brister 
avseende insatser för 
hälsofrämjande och 
förebyggande, vård-

och omvårdnad 

Rangordna insatser  för 
prioriterade behov

Årsredovisning med 
uppföljning av 

föregåendes års 
resultat och 

måluppfyllelse

Dialog med 
verksamheter och 
patientgrupper om 
prioriterade behov

Dialog med 
verksamheter och 
patientgrupper om 
konsekvenser av 

fördelningen

Budgetbeslut med 
fördelning utifrån 

rangordnade behov

Sammanställning och 
förslag till 

verksamhetsplan och 
budget 

Verksamhetsplan och 
detaljbudget för 
kommande år

Utifrån befolkningsnivå: 
Identifiera 

behovsgrupper för 
nästa års budget

Exempel på årshjul för 
behovsstyrning,

prioritering och budgetering



Vad är viktigt när vi ska fördela resurser (budgetprocessen)?

§ Dialog
§ Bättre hantering av den statliga styrningen med riktade statsbidrag

§ Transparens så att det blir tydligt i organisationen och för invånarna varför vi gör 
en viss resursfördelning

§ Tillit mellan förtroendevalda och verksamhet samt med invånarna
§ Långsiktigt perspektiv – grundbudget som kan gälla i flera år.



Tack!


