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Forskning om evidens och riktlinjer

 Evidens inte bara ’objektiva’
 Clinical practice guidelines ett sätt att omstätta EBM
(systematic approaches to specifying ‘best practices’)
 Läkares autonomi inskränks av riktlinjer
 Riktlinjer ett sätt att genomdriva policy eller politik
(’politics disguised as science’)
 Vårt bidrag: riktlinjer ett sätt att hantera inomstatliga
relationer (mellan stat och landsting/kommuner)

Vad handlar artikeln om?

 Hur staten använder Nationella riktlinjer (evidensbaserade riktlinjer) som ett styrinstrument
 Visar hur konstruktionen av riktlinjerna (’regulatory
design’) möjliggör nationell styrning av lokalt
politiskt och kliniskt beslutsfattade, vilket minskar
utrymmet för decentraliserat beslutsfattande i
hälso- och sjukvården (i självstyrande landsting och
kommuner)

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
 Socialstyrelsen tar fram nationella
riktlinjer för sjukdomar och tillstånd som
drabbar många människor och kräver
mycket resurser
 Innehåller rekommendationer och är ett
stöd för beslutsfattare så att de kan
fördela resurserna efter befolkningens
behov och så att de gör största möjliga
nytta
 är framtagna utifrån aktuell forskning
och beprövad erfarenhet, visar på nyttan
och riskerna med olika åtgärder

 15 slutliga NR, 9 pågående

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
 Välja riktlinjeområde
 Avgränsa och granska tillståndsoch åtgärdspar
 Rangordna tillstånds- och
åtgärdspar

‾
‾
‾
‾
‾

hur allvarligt tillståndet är
vilken effekt åtgärden har
åtgärdens kostnadseffektivitet
vetenskapligt stöd för
åtgärdens effekt och
kostnadseffektivitet
‾ etiska överväganden
 Remissversion av riktlinjerna
 Slutlig version av riktlinjerna
 Mäta och följa upp
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19201/2013-9-17.pdf

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Statens styrmedel
 Staten har många styrmedel, som avser att hantera
relationen mellan statliga/nationella mål och
landstingens självstyre/lokala mål
 Kunskapsstyrning och mjuk styrning (ex.
överenskommelser) allt viktigare utöver
lagstiftning, ekonomisk styrning,
myndighetsstyrning, utvärdering etc.

 Tydlig trend: staten tagit ett tydligare grepp om den
decentraliserade hälso- och sjukvården =
(re)centralisering. Mer lagstiftning, fler
överenskommelser etc.

Kunskapsstyrning

 Kunskapsstyrning = de olika former av kunskapsstöd
och bindande föreskrifter som statliga myndigheter
ansvarar för och som riktar sig mot huvudmännen
och den verksamhet dessa ansvarar för.
 Kunskapsstyrning beskrivs av Statens vård- och
omsorgsutredning som en successiv process där kunskap
sprids, resultat följs upp och ny kunskap skapas sedan med
stöd av uppföljningen.

 Kvalitets- och effektivitetsskäl, även likvärdighetsskäl

Vilken typ av styrning?
 Nationella riktlinjer har ibland beskrivits som
ryggraden i kunskapsstyrningen
 Vilken typ av styrning är det? Vem styrs, på vilket
sätt och varför?
 Hur är styrningen utformad (’design of the
regulatory arrangement’)
 Modell för att jämföra styrverktyg (’regulatory
arangements’)

Ramverk för att undersöka reglering

Ramverk: Nationella riktlinjer
Nationella Riktlinjer
Reglerade
organisation

Myndighet under Socialdepartementet. Ålagda att utveckla, följa
upp och stödja implementering av NR. Myndigheter viktiga för att
implementera politik. Mål och resurser regleras genom årliga
regleringsbrev. Myndigheten styr riktlinjeprocesserna. NR
överordnade andra riktlinjer.

Mål för reglering

Likvärdig och evidensbaserad vård i Sverige, effektiv användning
av resurser (kostnadseffektiv vård)

Regleringens
räckvidd (scope)

Vertikalt (aktiviteter/funktioner): stöd för prioriteringar och
resursallokering. Rekommendationer med prioriteringsgrad 1-10
Horisontell (typ of org.). Landsting/vårdgivare: politiker,
tjänstemän, chefer, medarbetare. Gruppnivå. Integrerade i
budgetprocess? Vissa rekommendationer: strukturella
konsekvenser

Ramverk: Nationella riktlinjer
Nationella Riktlinjer
Regleringsmodell

’Compliance’ (samtycke): landstingen och Socialstyrelsen delar
viktiga mål. Vård på lika villkor, vetenskap och beprövad
erfarenhet. Utbildning och samordning viktigt.

Regleringens riktning Riktlinjernas tillkomst och innehåll kommuniceras öppet.

Regulatory detection Finns kvalitetsindikatorer utvecklade för att följa upp
(’påvisande’)
implementering, nödvändiga för uppföljning. Indikatorer ska helst
finnas i nationella kvalitetsregister.
Regulatory
enforcement
(’genomdrivande’)

Uppföljning och monitorering och öppen publicering av resultat är
det huvudsakliga sättet att se till att riktlinjer följs, sk top-down
benchmarking.
Riktlinjer är starkt vägledande, men inte bindande. Medarbetare
förväntas känna till innehållet i Nationella riktlinjer

Slutsatser: styrning och konsekvenser
 Ett verktyg för att styra politico-administrativa och
kliniska beslutsfattare på lokal nivå genom en
samtyckesmodell som backas upp med top-down
benchmarking och inbyggda mekanismer för
uppföljning.

 Konsekvens: inskränkning av landstingens självstyre
(grundlagen, kommunallagen); särskilt att definiera
vad en ’god hälso- och sjukvård’ är och hur man ska
fördela resurser för att uppnå det utifrån lokala
preferenser och förutsättningar
 HSL 1982:763 (3 §) Varje landsting ska erbjuda en
god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom
landstinget.

Slutsatser: styrning och konsekvenser
 Får konsekvenser på autonomin i beslut om:
teknologier, processer, personalsammansättning
mm
 Ett sätt att förflytta makt från regional nivå till
nationell nivå: därmed del av en pågående
recentraliseringsprocess
 Ett sätt att återta makt som decentraliserads till
landsting under början av 1980-talet: del av en
inom-statlig ’maktkamp’
 Mjuk styrning (’soft law’): möjliggör styrning där
hård reglering inte kan tillämpas

