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En enkel modell 
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Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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Innanför eller utanför det 

offentliga åtagandet? 
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Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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Century Gothic 
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Inflöde och utflöde 
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Begrepp 
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 Fördelning 

• Av t ex en vårdinsats 

• Eller av en landstings- eller klinikbudget 

• Mellan olika mottagare 
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Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 
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normal 19pt 
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Century Gothic, 

bold 33pt 

Prioritering 

2013-11-18 8 

• Innebär ett aktivt val, och att ge företräde för något 
före något annat, d v s att rangordna 

• Att göra en prioritering innebär inte automatiskt 

någon ändrad fördelning av resurserna 

• Prioriteringar kan däremot leda till beslut, som kan 

innebära ökad eller minskad behovstillfredsställelse 

• Kan vara dolda eller öppna 

• Vertikala prioriteringar 

• Horisontella prioriteringar 
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normal 19pt 
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Century Gothic, 

bold 33pt 

Ransonering 

2013-11-18 9 

• Restriktion 

• Någon form av försämring av tjänsteutbud 

• Föregås inte alltid av medveten prioritering 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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Century Gothic 

normal 19pt 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Effektivisering 

2013-11-18 10 

• Minskade kostnader med bibehållen 

produktion och kvalitet 

• Eller ökad produktion med oförändrad 

kvalitet och kostnader 

• Ej försämring 

 

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Punktlista nivå 1: 

Century Gothic, 

normal 19pt 

Nivå 2: 

Century Gothic 

normal 19pt 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Besparing 

2013-11-18 11 

• Minskade kostnader  

• Kan bero på ett minskat behov 

• Kan åstadkommas genom effektivisering.. 

• …eller genom ransonering 

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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God Vård 
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Century Gothic, 

bold 33pt 

God Vård: dimensioner 

(enligt Socialstyrelsen 2013) 

2013-11-18 13 

1. Kunskapsbaserad 

2. Säker 

3. Effektiv 

4. Tillgänglig 

5. Individanpassad 

6. Jämlik 

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 
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Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 26pt 

Olika sätt att betrakta vård och omsorg 
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Organsystem - sjukdomsgrupper 

2013-11-18 15 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 
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(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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Vårdnivåer 

2013-11-18 16 

 

Högspecialiserad 

 

Specialiserad 

 

 

Primär 
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Vårdnivåer 
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Högspecialiserad 

 

Specialiserad 

 

 

Primär 
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Insatsområden: hur prioriteras 

mellan dessa? 

2013-11-18 18 

Rehab 

Palliativ 

vård 

Hälsofrämjan

de & 

förebyggan

de 

Tidig 

upptäckt 

Diagnostik 

Behandling 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 
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En framtidsbild? 
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Rehab 

Palliativ vård 

Hälsofrämjan

de & 

förebyggan

de 

Tidig 

upptäckt 

Diagnostik 

Behandling 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 
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(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Rubrik: 
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Vem ska prioritera? 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Aktörer 

• Riksdag 

• Regeringen 

• Statliga myndigheter:  särskilt TLV, SoS 

• Landsting/regioner     

  Politiker     

  Tjänstemän     

  Professionen 

• Patienter/brukare 

 

 

 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Socialstyrelsen:14 nationella riktlinjer  

• Astma och KOL 

• Bröst-, kolorektal- och prostatacancer  

• Diabetes 

• Depression och ångestsyndrom 

• Demens 

• Hjärtsjukvård  

• Lungcancer 

• Missbruk och beroende 

• Palliativ vård 

• Psykosociala insatser och 

läkemedelsbehandling vid schizofreni  

• Rörelseorganens sjukdomar  

• Sjukdomsförebyggande metoder 

• Stroke  

• Tandvård  

 

Ca 2800 rekommendationer 

2013-11-18 22 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 
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Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 
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Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 
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Century Gothic, 

bold 26pt 

Nivå 2: 
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• Vertikala 

• Horisontella 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 
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Klistra in text: 
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Horisontell prioritering 

2013-11-18 25 

Område A 

1-3 

4-6 

7-10 

 

Område B  

 

1-3 

4-6 

7-10 

Område C 

1-3 

4-6 

7-10 
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Horisontell prioritering 

2013-11-18 26 

Område A 

1-3 

4-6 

7-10 

 

Område B  

 

1-3 

4-6 

7-10 

Område C 

1-3 

4-6 

7-10 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 
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Några exempel på prioriteringsarbete idag 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Västra Götalandsregionen 

 • Prioriteringar ingår i ”kunskapsstyrningssnurra” 

• Regionala medicinska riktlinjer 

• Implementering via linjeorganisationen 

• Prövar horisontella prioriteringar utifrån nya riktlinjer 

• Introduktionsfinansiering (genom generellt 

sparbeting på 1 %) 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Punktlista nivå 1: 

Century Gothic, 

bold 19pt 

Nivå 2: 

Century Gothic 

normal 19pt 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Västerbotten 

2013-11-18 29 

• Systematiskt arbete i många år 

• Strategi: upphöra med ”icke-göra” och 

begränsa åtgärder med rang 7-10 i NR 

• Tjänstemän gör sammanställning av alla NR 

inför budgetbearbetning 

• Viktigt koppla till system för kunskapsstyrning 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Punktlista nivå 1: 
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normal 19pt 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Varför är det så tyst? 

2013-11-18 30 

• Komplicerat 

• Etiska plattformen otillräcklig som vägledning 

• ”Olustigt” med ransonering 

• Illusionen om ”fria nyttigheter” 

• Kollektivt hyckleri? 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 
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Century Gothic 

normal 19pt 

Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Vad behövs? 

2013-11-18 31 

• Ansvarstagande från samtliga parter 

• Ökat medborgarinflytande  

• Koppling till jämlikhet i vård och omsorg 

• Bättre metodstöd 

• Ny etisk plattform? 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 

Klicka på fliken ”Infoga”och klicka 

på ikonen sidhuvud/sidfot 

Klistra in text: 

Klistra in texten, klicka på ikonen 

(Ctrl), välj ”Behåll endast text” 

 

Rubrik: 

Century Gothic, 
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Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se 



Att visa fotnot, datum, sidnummer 
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normal 19pt 
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Century Gothic, 

bold 33pt 

Frågor: 

2013-11-18 33 

• Vilken aktör anser du har störst ansvar för prioriteringar 

inom vården? 

• Vilka prioriteringsfrågor anser du vara den största 

utmaningen framåt? 

• Vad kan Socialstyrelsen bidra med? 

 

 


