Manus till Steg 1. Bestäm syfte och prioriteringsområde i Nationell modell för öppna prioriteringar
1. Om ni ska tillämpa Nationell modell för öppna prioriteringar är det viktigt att förhålla sig till
varför ett prioriteringsarbete ska göras i er verksamhet. Det första steget i modellen handlar
därför om att bestämma syfte och prioriteringsområde.
2. Att bestämma sig för att starta ett prioriteringsarbete handlar ofta om att man vill utveckla de
prioriteringsprocesser som finns i ens verksamhet. Finns till exempel en bristande samsyn kring
prioriteringar i verksamheten som riskerar att leda till ojämlik vård? I bristsituationer, finns risk
för att de begränsningar som görs av vård blir slumpmässiga snarare än att följa den etiska
plattformen för prioriteringar som riksdagens beslutat om vilket innebär att se till att de med
störst behov garanteras resurser? Gäller kanske samma tveksamheter då resurser tillförs
verksamheten? Är det kanske så att prioriteringsgrunderna överlag känns oklara och därmed
svåra att kommunicera? Skulle tydligare, gemensamma prioriteringar kunna påverka känslan av
arbetstillfredsställelse?
3. Situationen då modellen ska tillämpas kan alltså variera och därmed också syftet, allt ifrån att
rangordningen ska ge daglig vägledning, vägleda olika resursfördelningssituationer till att bidra
till att möjliggöra ökad öppenhet om prioriteringar och dess grunder.
4. Beroende på vad syftet är med ert prioriteringsarbete är så kan det variera vilka patientgrupper
och åtgärder den rangordningen ni ska skapa ska omfatta.
5. Ett prioriteringsområde kan med andra ord, som ni ser här, omfatta en mycket begränsad och
väldefinierad patientgrupp för en professions åtgärder till att gälla för ett helt landsting med
många olika typer av ohälsa, diagnoser eller funktionsnedsättningar kopplat till många olika
typer av hälso- och sjukvårdsåtgärder.
6. I filmerna om Nationell modell för öppna prioriteringar kan du följa detta exempel där en
verksamhet, i det här fallet en vårdcentral, hade som syfte att komma fram till vad som är lägst
prioriterat och som kunde ransoneras. Man ville därför se över hela verksamheten, vilket i det
här fallet inkluderade alla professioners åtgärder.
På vår hemsida kan du läsa mer om frågor och svar om syfte och prioriteringsområde.

