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Confidential

LOGEX är ledande mjukvaruleverantör inom hälso-
och sjukvårdsanalys. Vi stödjer beslutsfattare på alla 
nivåer genom att skapa tydlighet inför viktiga beslut 
inom hälso- och sjukvården.

Vi är LOGEX

Offentliga och privata 
vårdgivare använder våra 
lösningar.

> 600

Våra lösningar gör det möjligt 
för mer än 18 miljoner 
patienter att vara delaktiga i 
sin egen vård.

> 18 miljoner

London
HQ Amsterdam

Brno

Stockholm

Helsingfors

Oslo
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LOGEX i siffror

Medarbetare i tio länder.

+350

Vår vision

Som europeisk marknadsledare inom sjukvårdsanalys har vi 
både möjlighet och ansvar att bidra till en bättre värld.

En värld där vårdgivare kan arbeta för att uppnå bästa möjliga 
resultat till lägsta möjliga kostnad. På så sätt kan högkvalitativ 
vård kontinuerligt förbättras och fler kan dra nytta av bättre 
hälso- och sjukvård.

Vår mission

Att omvandla data till bättre vård, det är vår mission.

Beslutsunderlag till hälso- och 
sjukvårdsfinansiering för över 
€100 miljarder årligen.

> € 100 MD

Paris



LOGEX Group

Förenade i vårt mål att omvandla data till bättre 
hälso- och sjukvård, har vi gått samman för att 
bilda en europeisk marknadsledare inom 
dataanalys för sjukvården. 

Logex
Marknadsledande 

i Nederländerna inom 
finansiell analys

Vår expansion inom expertis, resurser och 
geografisk omfattning gör det möjligt för oss 
att möta våra kunders behov med ett mer 
mångsidigt utbud av analyslösningar. 

Value2Health
Marknadsledande i 

Nederländerna inom 
Värdebaserad analys

Ivbar
Marknadsledande i Sverige 
inom Värdebaserad analys

Prodacapo
Marknadsledande i 

Sverige, Finland, Norge 
och UK inom Kostnadsanalys

MRDM
Marknadsledande i 

Nederländerna inom 
register för kliniska utfall  

(DICA)

LOGEX Group
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Datawell

Ensolutions
AO Sjukvård
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Våra mjukvarulösningar bidrar till 
mätbara resultat inom kostnad, 
värde och utfall. 

Varför välja LOGEX?

Security by design
(T ex behörighetsnivåer, 
tvåfaktorsautenticering, 
uttryckligt samtycke)

NEN7510 och ISO27001 
certifierade, GDPR-
kompatibel

Integritet & Säkerhet
Flexibelt och anpassningsbart 

till våra kunders unika 
verksamhet

Nära samarbete med 
beslutsfattare inom hälso-

och sjukvården för att stödja 
deras beslutsprocess

Samarbete

Lättanvända lösningar som 
utvecklats i nära samarbete 
med sjukvården.

Precision i visualisering 
av data.

Användarvänligt 
Mer än 20 års erfarenhet 

av svensk hälso- och 
sjukvård

Europeisk benchmarking 
för att lära av andra 

vårdgivare

Erfarenhet
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Beslut ni kan stå för. Resultat ni kan mäta. 
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Vårt team har lång och gedigen 
erfarenhet av kalkylering och 
modellering av finansiell data 
för svensk hälso- och sjukvård.

Våra verksamhetskonsulter 
arbetar i nära samarbete med 
kunderna för att hjälpa dem 
att använda sin data till verklig 
nytta för verksamheten.

Varje kund har en ansvarig 
kontaktperson som har 
huvudansvaret för att 
hjälpa kunden. 

Vårt team

Mikael Werthén

Marcus Lindvall

Amir Shafazand Fredrik BernsErika Sundefors

Maria Goldkuhl

Simon Lundin

Dag Gustafsson Carina HällhagAnders Gidlöf

Lars Österlund Mikael Olofsson Kerstin NilssonRobert Ögren

Jessica AlnesvedVictor Viklund



Dagens agenda

Vi är LOGEX

Analyser och rapporter – introduktion

Demo

Sammanfattning



Confidential

Analyser och rapporter i LOGEX Costing
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Spendera mindre tid på kalkylering, validering 
och sammanställningar

Mer tid på att använda datat som underlag 
för beslut och förbättringsåtgärder
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Basanalys i LOGEX Costing

• 4.2 – Vårdtjänst

• 4.3 – DRG

• 4.4 – Dynamisk- Analys
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Nationell rapportering
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• KPP-rapportering till SKR

• RS/VI2000

• TKB

• Annan rapportering
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Benchmarking
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Internt

• Jämföra sig med tidigare perioder

• Jämföra sig med helår/delår/månad

• Jämföra sig mellan avdelningar eller mottagningar

Externt

• Jämföra sig med snittet i Sverige

• Jämföra sig med utvalda regioner

• Jämföra sig med andra liknande verksamheter
• Universitetssjukhus

• Kirurgkliniker i Sverige

• Jämföra sig med topp 10%

Mot vem kan vi benchmarka?

• Samma volym olika enhetskostnad

• Samma enhetskostnad olika volym

• Enskilda vårdtjänster

• DRG 

• Organisation

• Trender över fler perioder

• Analys av vad skillnaden är genom att titta på detaljerna
(personalens andel av kostnad,material osv…)

Olika sätt att benchmarka



Nybesök
Återbesök
Vårddygn

Öppenvård
Slutenvård
Operation

Benchmarking
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Produktion

Kostnadsställe-
typer

Konto-
grupper

Nationella
vårdtjänster

Standard

Regionalt

Yrkes-
kategorier

Mottagning
Avdelning
Läkarkostnadsställe
Overhead

Personal
Utrustning
Material
Anläggning

Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Administratör

Kontoplan HR-data Produktionsdata
(vårdhändelser)Kostnadsställen

Aktiviteter

”Intervjuer”

Ekonomi

Regionalt

Nationellt

Internationellt



Demo
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Regional användning av KPP
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• Diagnostikprislista

• Omställningsstöd God och nära vård

• Managementrapporter

• Export till lokalt BI-verktyg
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Exempel på 
Diagnostik-
prislista
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Omställningsstöd God och Nära Vård

17



Management-rapporter
Exempel från Storbritannien och Nederländerna



Confidential 19



Confidential 20



Confidential 21

Sammanfattning

• Lägg mindre tid på datahantering och kalkylering. 

Spendera tiden på analys och underlag för verksamhetsförbättring.

• LOGEX Costing ger möjligheter för:

• Basanalys

• Benchmarking på regional och nationell nivå

• Nationell rapportering

• Regionala rapporter



Vad tycker du? 
Använd din mobiltelefon eller

webbläsare och surfa till: menti.com

Slå in koden: 61 30 2242 03 93 1

2
2



Tack!
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.
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Fredrik Berns
fredrik.berns@logex.com

Jessica Alnesved
jessica.alnesved@logex.com

Maria Goldkuhl
maria.goldkuhl@logex.com 
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