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Prioriteringscentrum (PrioC) - ett nationellt kunskapscentrum 

för prioritering inom hälso- och sjukvård

PrioC arbetar för att beslut och ställningstaganden 
som påverkar tillgång till vård och omsorg på alla nivåer 
ska ske utifrån gemensamma prioriteringsprinciper
- riksdagens etiska principer och riktlinjer för 
prioriteringar enligt Prop. 1996/97:60.

PrioC verkar i skärningspunkten mellan 
policyutveckling, praktik, forskning och utveckling. 
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Rapporter, exempel
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Våra rapporter går att ladda ner på vår hemsida 
www.liu.se/prioriteringscentrum



Bakgrund
• Motala kommun kontaktade Prioriteringscentrum år 2013

• De hade då under flera år arbetat med att förändra och utveckla sitt 
ledningssystem (LedMot) vilket antogs år 2010 och reviderades år 2014

• De ville fortsätta utveckla sitt lednings- och budgetarbete med att införa 
systematiska prioriteringar inom drift och investeringar 

• Prioriteringsprocessen skulle omfatta alla fem förvaltningar

• Prioriteringscentrum såg möjligheten till ömsesidigt lärande: 
PrioC hade inte tidigare varit involverad i någon kommun på övergripande nivå 
som omfattade flera olika välfärdssektorer

• Vi hade erfarenhet och kunskap om verktyg och prioriteringsarbete inom 
hälso- och sjukvård utifrån etiska principer och riktlinjer för prioritering

• Vi hade även kunskap om förbättringsarbete och implementering



Vårt syfte är … 

att presentera 
fem års utveckling och implementering av 
en prioriteringsprocess i en svensk kommun

och att belysa 
strategier, underlättande faktorer och utmaningar som förekom 
samt 
att visa vilka slutsatser vi drar
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Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköping University



Innan vi gör det 

– en kort introduktion om prioritering



Fråga 1

Hur ska resurser fördelas när de 

inte räcker till allt?

Hur ska nya resurser fördelas?



Utgångsläget för prioritering i 

hälso- och sjukvård

• Oändliga behov

– nya dyrare och bättre metoder

– nya, ökade hälsoproblem

• Ändliga resurser

• Skapar ett omättligt gap

• Vem ska få och vad ska göras?

• Hur ska resurser fördelas mellan olika typer av vård?

• Hur ska det hanteras för att medborgare ska känna tillit?
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Olika sätt att hushålla med resurser

Att medvetet: 

• Prioritera?
Att sätta något före andra alternativ, 
så att en rangordning uppstår 
– sedan görs ett val om vad som ska göras dvs en prioritering

• Ransonera?
Att minska resurser och få ut mindre 
dvs. inte åtgärda ett behov optimalt 

• Effektivisera?
Att insatta resurser ska ge högre värde
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Fråga 2

På vilka grunder ska prioriteringar göras

i hälso- och sjukvård i Sverige?
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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.

Svårighetsgrad
Nytta

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 principer och riktlinjer för 

prioriteringar i hälso- och sjukvård



Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

3 kap. Allmänt 

• 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

• 2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

4 kap. Organisation 

• 1 § Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara 
organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. 



Överförbart till andra välfärdssektorer

Ur Prioriteringsutredningens slutbetänkande:

”Vid prioritering inom samhällets välfärd bör samma principer vara 
styrande som vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården” 

(Socialdepartementet 1995)
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Fråga 3

Hur kan prioriteringsprinciperna omsättas

i konkret resursfördelning?

Vårt exempel – Motala kommun



• 43 500 invånare (42/ km2 ) 

• 1 284 km2 (land 983 km2 )

• 4 000 heltidsanställda

• 3 miljarder kronor i budget

• 5 förvaltningsområden

• 57 politiker

Motala kommun



Motala kommuns utvecklingsprojekt
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• Motala startade ett långsiktigt utvecklingsarbete 2013 för
systematisk prioritering som vägleds av etiska principer 
(det första exemplet i en kommun)

• Deras mål var att uppnå en transparent systematisk 
resursfördelningsprocess, som inkluderade alla fem administrativa 
välfärdssektorer: 
socialförvaltning inklusive hälsovård, bildningsförvaltning, teknisk förvaltning, 
plan- och miljöförvaltning, kommunledningsförvaltning
med tillhörande politiska nämnder och kommunstyrelse

• Deras ambition var att involvera både politiker och chefer på olika 
beslutsnivåer

• Detta var en fortsättning på en tidigare utveckling av kommunens 
system för ledning



Motala kommuns syfte med prioriteringsarbetet
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Att skapa utrymme för högt prioriterade nya insatser som ökar uppfyllelsen av 
kommunens visioner och mål.

Det ska ske genom att ta bort eller minska lågt prioriterade insatser. 

Huvudsyftet är att utveckla verksamheten inte att reducera. 

Vid ekonomisk tillbakagång ska prioriteringsprocessen kunna användas för att 
finna lösningar som reducerar kostnader. 

(Planeringspapper, 2013, Motala kommun)



Metod
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Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköping universitet

• Ett aktionsforsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan 
tjänstemän och politiker i kommunen och forskare vid PrioC.

• En iterativ process under 5 år (2013-2017). Från idé till rutin.

• Data: observationer, frågeformulär, dokument och fältnoteringar från 
olika aktiviteter som dialoger, möten och workshops.



Våra frågeställningar
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• Hur har arbetet förberetts, planerats och genomförts? 

• Hur gick utvecklingen till av verktyg och beslutsstöd för prioritering? 

• Hur har prioriteringsarbetet kopplats till befintliga ledningssystem? 

• Vilka aktörer var involverade och hur uppfattade de arbetet?

• Vilka styrkor och utmaningar fanns under utveckling och implementering? 

• Vilka slutsatser kan dras av Motalas prioriteringsarbete?

Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköping universitet



Vad hände?
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Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköping universitet



Fas 3: 2015-2016
Adderar
- Fördjupad analys av 
varje sektor och enhet i 
dialog mellan 
projektteam och 
driftschefer avseende:
¤ Grundläggande uppgift 
för varje enhet
¤ Behov i förhållande till 
uppdrags- och 
kvalitetsmål
¤ Beskrivning av: Lägsta 
rangordnade behov, 
motsvarande 10 % av 
budgeten, för att kunna 
användas för högre 
rangordnade behov och 
interventioner
- Politiska beslut: 
Ytterligare resurser för 
högt rankade objekt

Utvecklings- och implementeringsprocess

Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköpings universitet
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Fas 2: 2014-2015
Adderar
- Kommunikation om 
förutsättningar och 
villkor (ekonomi, 
personal, anläggningar, 
prioriteringsprocess)
- Ett projektteam av 
controllers
- Utveckling av verktyg 
2.0 för rangordning, 
lägga till politiska mål 
som en del, testad inom 
och över alla 5 
nämnder/förvaltningar
- Politiska beslut: 
Ytterligare resurser för 
högt rankade objekt *

Fas 4: 2016-2017
Adderar
- Verktyg och process för 
prioritering var redo för 
genomförande och 
inbäddade i plan- och 
uppföljningsprocessen 
som en del av 
budgetrutinen i 
kommunens 
ledningssystem
- Politiska beslut: 
Prioritering, 
effektivisering, 
ransonering avseende 
service och investering, 
baserad på en 
systematisk process
vägledd av etiska 
principer och politiska 
mål

Fas 1: 2013-2014
Start
- Målinställning och 
förankringsprocess
- Projektledare utsedd
- En styrgrupp av höga 
tjänstemän etablerade
- Utveckling av verktyg 
1.0 för rangordning av 
behov + åtgärder* 
vägledd av etiska 
principer för prioritering
- Utveckling av en 
prioriteringsprocess, 
inklusive test av verktyg 
1.0 och dialogmöten 
med involverade aktörer 
inom alla 5 nämnder/ 
förvaltningar
- Politiska beslut: 
informerad av 
rangordningen

*objekt=service och investering

Grön = Process
Blå = Struktur
Cerise = Resultat



Fas 3: 2015-2016
Adderar
- Fördjupad analys av 
varje sektor och enhet i 
dialog mellan 
projektteam och 
driftschefer avseende:
¤ Grundläggande uppgift 
för varje enhet
¤ Behov i förhållande till 
uppdrags- och 
kvalitetsmål
¤ Beskrivning av: Lägsta 
rangordnade behov, 
motsvarande 10 % av 
budgeten, för att kunna 
användas för högre 
rangordnade behov och 
interventioner
- Politiska beslut: 
Ytterligare resurser för 
högt rankade objekt

Strategier

Barbro Krevers & Karin Bäckman, PrioC, Linköpings universitet
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Fas 2: 2014-2015
Adderar
- Kommunikation om 
förutsättningar och 
villkor (ekonomi, 
personal, anläggningar, 
prioriteringsprocess)
- Ett projektteam av 
controllers
- Utveckling av verktyg 
2.0 för rangordning, 
lägga till politiska mål 
som en del, testad inom 
och över alla 5 
nämnder/förvaltningar
- Politiska beslut: 
Ytterligare resurser för 
högt rankade objekt *

Fas 4: 2016-2017
Adderar
- Verktyg och process för 
prioritering var redo för 
genomförande och 
inbäddade i plan- och 
uppföljningsprocessen 
som en del av 
budgetrutinen i 
kommunens 
ledningssystem
- Politiska beslut: 
Prioritering, 
effektivisering, 
ransonering avseende 
service och investering, 
baserad på en 
systematisk process, 
vägledd av etiska 
principer och politiska 
mål

Fas 1: 2013-2014
Start
- Målinställning och 
förankringsprocess
- Projektledare utsedd
- En styrgrupp av höga 
tjänstemän etablerade
- Utveckling av verktyg 
1.0 för rangordning av 
behov + åtgärder* 
vägledd av etiska 
principer för prioritering
- Utveckling av en 
prioriteringsprocess, 
inklusive test av verktyg 
1.0 och dialogmöten 
med involverade aktörer 
inom alla 5 nämnder/ 
förvaltningar
- Politiska beslut: 
informerad av 
rangordningen

*objekt=service och investering

Grön = Process
Blå = Struktur
Cerise = Resultat

Strategier för framgång

ledarskap, engagemang, utvecklingsresurser, förankring, kommunikation, 
support, delaktighet, långsiktighet, bygga: kunskap, kompetens och lärande



Hur ser vi på det som hänt, angående …
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• Implementeringsobjektet – systematisk prioriteringsarbete

• Kontext, aktörer och användare

• Strategier

• Omständigheter som varit utmaningar

• Omständigheter som underlättat



Implementeringsobjektet 

– systematisk prioriteringsarbete
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• Fanns en vision och ett antal angivna kärnkomponenter som 
skulle karaktärisera processen

• Kärnkomponenter: 
– transparens
– systematik
– tydlighet
– brett deltagande
– bygga på gemensam värdegrund
– bygga på fakta och praktikbaserad kunskap 
– integreras i kommunens kvalitets- och ledningssystem

• Fanns inget färdigt koncept att föra in

• Fanns förebilder för verktyg som behövde adapteras



Kontext, aktörer och användare
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• Kommun
– ”Lagom” storlek och tillräckligt resursstark
– Startade med en budget i balans och ett överskott för investeringar
– Nytt ledningssystem inklusive kvalitetsarbete – öppenhet för förändring
– Flera välfärdsområden omfattades av prioriteringsarbetet

• Aktörer och användare
– Flera olika aktörer, direkt eller indirekt involverade, 

politiker, tjänstemän, förvaltningschefer och verksamhetschefer
– Flera aktörer var både utvecklare och användare av verktyg och deltog i processen
– Prioriteringscentrum, externt stöd och samverkanspart med geografisk närhet

• Potentiella aktörer
– Andra anställda 
– Medborgare



Strategier
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• Stegvis planera, genomföra, studera och agera för förändring
– Utgick från problembeskrivning och syfte, arbete i förbättringscykler, 

sedan implementering 

• Anknyta det nya till det befintliga
– Integrerade prioriteringsprocessen i befintligt ledningssystem och budgetprocess

• Skapa ledning för projektet – tillföra utvecklingsresurser
– Tjänstemannaledning samt en operativ kärngrupp = projektgrupp av controllers

• Bygga kunskap, kompetens och lärande
– Drog lärdom av andra, samverkade med PrioC, kunskapsutveckling byggd inifrån, 

aktörer = kunskapsbärare, kunskap om prioritering integrerades med kunskap om 
den egna organisation och de politiska målen 

• Kommunicera, interagera och förankra
– Ledning och projektgrupp har förankrat och kommunicerat med direkt berörda 

aktörer och användare
– Ingen aktivitet ännu för andra potentiella aktörer (medarbetare och medborgare)



Underlättande faktorer – exampel

• Flera gynnsamma kontextuella faktorer
• Prioritering var ett upplevt problem 
• En önskan om utveckling och förändring
• Ett formulerat mål
• Positiva förväntningar
• Ett nytt ledningssystem
• Ett bestående ledarskap 

- Politiker och tjänstemän
• En acceptans för prioriterat arbete 

bland direkt involverade aktörer
• Gemensam problemidentifiering, 

lösning och lärande mellan styrgrupp, 
projektgrupp, politiker och forskare

• Utvalda strategier för 
utvecklingsprocessen fungerade

Barriärer och utmaningar - exempel

• Överföring av etiska principer från 
vården till andra välfärdssektorer

• Utveckling och tolkning av  
prioriteringsverktyg

• Stor variation mellan sektorerna 
avseende behov + åtgärder 

• Viktningen av politiska mål jämfört med 
etiska prioriteringsprinciper i 
beslutsfattande

• Budgetbegränsningar inträffade under 
utvecklingsprocessen

• En ny yrkesgrupp (controllers) tillsattes 
under processen

• Oro för en tidskrävande, omfattande 
och svår prioritingsprocess, av 
enhetschefer

Utmaningar som uppstått under arbetet  
har lösts, hanterats och gett lärande



Konklusion

• Det tog flera års engagemang för att utveckla verktyg och processer för 
prioritering över alla välfärdssektorer i kommunen – uthållighet är viktigt.

• Engagerat, kompetent ledarskap med kontinuitet – viktiga faktorer för framgång.

• Förmågan att anta idéer och kunskaper från andra och anpassa dem till sitt egna 
sammanhang – strategiskt och skickligt.

• Att skapa en rutin för systematisk prioriteringsprocess över välfärdssektorerna 
– målet nåddes.

• Proceduren upplevdes användbar av aktörerna – gav ökad öppenhet och 
en mer systematisk prioritering.

• Samarbetet mellan tjänstemän, politiker och forskare – gav avsedd utveckling och 
ömsesidigt lärande.

• Utvecklingsarbetet bidrog med ny kunskap och lärande – kan också delas med 
andra.
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”Ett prioriteringstänkande i hälso- och sjukvården är 
en ständigt pågående process där det hela tiden 
måste finnas beredskap att ompröva, finna nya vägar 
och former för arbetet.”

2
9

Socialdepartementet 1996/97. 
Regeringens proposition Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Prop. 1996/97:60 



VERKSAMHETSANALYS

Det systematiska arbetet med 

verksamhetsanalys som 

påbörjats måste fortsätta för att 

säkerställa att vi prioriterar våra 

resurser rätt
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3 MILJARDER

Vi har 3 miljarder att genom-

föra verksamhet för varje år. 

Inom den ramen måste vi 

ständigt jobba med omställning.
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Planeringsprocessen

• Analysera – Verksamhetsanalys med delaktighet – nuläge –

framtid – behov – ”lägst prioriterat”

• Prioritera inom nämnd – vertikala prioriteringar

• Prioritera och besluta kommunövergripande – horisontella 

prioriteringar

• Planera övergripande – behov och åtgärd



Verksamhetsanalys på ca 30 verksamhetsområden
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Nuläge Framtid Prioriterade områden Lägst prioriterat

Kund NULÄGET

VÄRDERAS

FRAMTID OCH 

OMVÄRLD

Medarbetare

Ekonomi

Hållbarhet

STYRKOR 
OCH 

SVAGHETER

HOT 

OCH 
MÖJLIGHETER

PRIORITERADE 
OMRÅDEN 2018-

LÄGST 
PRIORITERAT
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Reflektioner 

• Högsta ledningen (kommundirektören) i högsta grad personligt engagerad och driver 
sedan 2014 planeringsprocessen

• Kommunen har sökt och kontinuerligt efterfrågat stöd från prioriteringscentrum – sett 
det som en förutsättning för lärande och utveckling

• Vi har utvecklat modellen men i praktiken har de årliga processerna mest handlat om 
att etablera ett förhållningssätt snarare än att politikerna fått reella beslutsunderlag 
som bygger på modellens tillämpning

• Det krävs ett fortsatt omfattande arbete från tjänstesidan för att tillämpa modellerna så 
att de kan utgöra ett beslutsunderlag

• Det finns en risk att det blir en glidning i begrepp – under den här perioden har vi även 
börjat prata om nyttorealisering och effektivisering. Det krävs fortsatt arbete för 
tydliggöra begrepp och integrera modeller till en helhet

• Viktigt att (ny) politisk ledning förhåller sig till verktyget  och inte faller tillbaka till 
”traditionella politiska uppgörelser”



Frågor till er

1. Har ni i era organisationer, något som påminner om detta 
prioriteringsarbete som vi nu har presenterat?

2. Skulle ni vilja utveckla era befintliga resursfördelningsprocesser?

1. Har ni en plan för det?

2. Vad behövs för att det ska hända? 

3. Vilka utmaningar/konflikter finns i att styra efter politiska mål 
och visioner och samtidigt respektera etiska principer och 
riktlinjer för prioritering?



Läs mer om Prioriteringscentrum: www.liu.se/prioriteringscentrum

Maila oss på: prioriteringscentrum@liu.se

Följ oss och de senaste diskussionerna om prioriteringar på:

Prioriteringscentrum

@prioc_liu

Prioriteringscentrum TACK!


