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Projektbeskrivning

▪ Syfte: Skapa förutsättningar för välgrundad fördelning av tillgängliga resurser

▪ Mål: En praktiskt användbar modell med konkreta steg för prioritering av behov 
och fördelning av resurser

▪ Deltagare: Nätverken Demokrati – Uppdrag - Hälsa, Prioriteringscentrum, 
Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Blekinge

▪ Resultat En vägledning för prioriteringar



Hur gick vi tillväga?

▪ Hur gör regionerna idag för att prioritera?

▪ Vilka underlag används för prioriteringar?

▪ Hur tas underlagen fram och av vem?

▪ Vem är mottagare av underlagen?

▪ Hur fattas beslut om prioriteringar och av vem?

▪ Hur skulle en önskad prioriteringsprocess kunna se ut?

▪ Viktiga förutsättningar för att kunna prioritera!



Att beskriva hälsa och behov av hälso- och sjukvård

Hälsa och behov av hälso- och sjukvård

▪ 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

Underlag för att beskriva hälsa

▪ Bakgrundsdata om befolkningen

▪ Självskattningsdata

▪ Fördjupade behovsanalyser

▪ Verksamhetsanalyser

▪ Nationella styrande dokument

▪ Regionala styrande dokument

▪ Resursdata

▪ Nyttokalkyler
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förebyggande, vård, 

omvårdnad, rehabilitering 

och palliation 

Rangordna åtgärder  för 

prioriterade behov

Årsredovisning med 

uppföljning av 

föregåendes års resultat 

och måluppfyllelse

Dialog med 

verksamheter och 

behovsgrupper om 

prioriterade behov

Dialog med verksamheter 

och behovsgrupper om 

konsekvenser av 

resursfördelningen
Budgetbeslut med 

resursfördelning utifrån 

prioriterade behov och 

rangordnade åtgärder

Sammanställning och 

förslag till 

verksamhetsplan och 

budget 

Fullmäktigebeslut om 

verksamhetsplan och 

detaljbudget för 

kommande år

På befolkningsnivå 

identifiera 

behovsgrupper och ta 

fram relevanta underlag 

för nästa års budget. 

Årshjul för behovsstyrning,

prioritering och budget

Årshjul



Att prioritera behov och omfördela resurser



Att prioritera behov och rangordna åtgärder



Aktiviteter för att prioritera och rangordna

▪ Bestäm syftet och avgränsningen av prioriteringsarbetet (processdefinition)

▪ Välj ut behov för fortsatt beredning

▪ Identifiera åtgärder som kan tillgodose behoven respektive ransoneras
– hälsofrämjande och förebyggande åtgärder

– Vård-, omvårdnads- eller rehabiliteringsåtgärder

▪ Bedöm hälsovinster av föreslagna åtgärder och hälsoförluster av föreslagen ransonering

▪ Beskriv kostnadseffektivitet av föreslagna åtgärder respektive ransonering

▪ Beskriv konsekvenser avseende resursbehov

▪ Rangordna behov och åtgärder 

▪ Prioritera och besluta om nya åtgärder respektive ransonering



Omfördela resurser utifrån rangordnade åtgärder



Omfördela resurser utifrån rangordnade åtgärder

▪ Besluta om övergripande budget med eventuell omfördelning av resurser

▪ Dialog om konsekvenser av resursfördelningen

▪ Föreslå en detaljerad ekonomisk fördelning av resurser

▪ Ta fram handlingsplaner för hur förändring ska genomföras

▪ Besluta om detaljbudget för kommande år



Gruppdiskussion

▪ Vilken roll har förtroendevalda i prioriteringsprocessen?
– Nivå för politiska beslut om vad kontra hur (ex palliativ vård) – 3 nivåer?

– Hur nära ska förtroendevalda vara i detaljstyrningen

– Vilka underlag behöver förtroendevalda för att 

▪ Hur ser det ut hos er?
– Beskriv arbetssättet för att prioritera och fördela resurser i er region eller kommun

• vem fattar besluten?

– Beskriv något beslut som inneburit en systematisk prioritering som bygger på den etiska plattformen



Reflektioner från grupparbeten



Sammanfattande synpunkter från deltagande regioner

▪ Ett tydligt uppdrag från politiken.

▪ En tydlig mottagare av underlag och analyser.

▪ Skapa förutsättningar i organisationen för att genomföra hela processen.

▪ Ett strukturerat arbetssätt och tydliga roller för både förtroendevalda och tjänstepersoner. 

▪ En god dialog mellan förtroendevalda, befolkning, tjänstepersoner och vårdprofession.

▪ En gemensam förståelse för vad som ska uppnås med prioriteringarna.

▪ Uppföljning av utfallet av hälso- och sjukvårdens åtgärder i form av hälsovinster i befolkningen. 

▪ Beslut om prioriteringar som grundas på fakta och framtagna underlag.

▪ Följ upp beslutade prioriteringar genom dialog på flera nivåer.



Tack för uppmärksamheten!

Länk till vägledningen

staffan@natverken.se
ralph@natverken.se
barbro.krevers@liu.se
karin.backman@liu.se
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