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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



Förstå er data. Förbättra er vård.
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Våra lösningar skapar tydliga beslutsunderlag som möjliggör den bästa möjliga hälso- och sjukvården

Ekonomi

Få kontroll över utgifterna och effektivisera 
verksamheten för att optimera driftresultaten 

och kostnadskontrollen. 

Våra Ekonomilösningar hjälper er med:

• Kalkylering

• Budgetering

• Prognostisering

Värde

Integrera kostnads- och utfallsanalyser 
och omdefiniera förståelsen för hur 

vården fungerar och levereras. 

Våra Värdebaserade lösningar hjälper er 
att komma vidare med:

• Värdebaserad analys

• Värdebaserad ersättning

Hälsoutfall

Jämför internt mellan avdelningar/kliniker och 
mellan regioner och länder för att utbyta 

erfarenheter med andra vårdgivare.

Våra Hälsoutfallslösningar hjälper er 
att förbättra:

• Kliniska hälsoutfall

• Patientupplevda hälsoutfall

Datahantering Stödjer och skyddar dataflödet, samt säkrar att er databehandling håller högsta kvalitet, integritet och säkerhet.



• LOGEX är sedan 20 år etablerad som leverantör av DRG-produkter i Norden

• Första officiella DRG-samarbetet gjordes med WHO i slutet av 90-talet. (1998)

• Första DRG-kund i Sverige var Stockholms Läns Landsting i samarbete 
med TietoEnator. (1998)

• Officiell teknisk underhållspartner med Nordic Case-mix Center och medlem 
i NordDRG- expertgrupp (2015-2018) 

• Tidigare leverantör och av certifierade grupperare för Tyskland (G-DRG)

• Tidigare leverantör och av certifierade grupperare för Norge och Danmark

• Överföring av återförsäljaravtal för 13 regioner från Tieto (2020)
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DRG: 

Produktutveckling 

historia
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Land DRG-
grupperare
mm

Lokal support
Leverantör

Produkt-
utveckling

Finland X LOGEX Oy X

Sverige X LOGEX Healthcare Analytics AB

Estland X

Island X

Lettland (x test use) Meditec Ltd

Georgien X

LOGEX DRG – produktutveckling - nuläge
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Kort om DRG och NordDRG

• DRG är ett vanligt namn för olika typer av DRG-system

• NordDRG är en nordisk version, baserad på HCFA / Medicare

• Nordic Casemix Center
◦ uppdatering och vidareutveckling av NordDRG-systemet. 
◦ Centret + nätverksgrupp av experter

• Nationella versioner
◦ Sverige, Finland, Norge, Island, Estland och Lettland 

• LOGEX DRG-grupperare stödjer alla NordDRG –versioner

• Produktionsversioner för varje land släpps årligen

• Planeringstestversioner för nästkommande år publiceras för testanvändning 
en till två gånger om året

• Uppdateringsversioner med viktiga korrigeringar publiceras efter behov



NordDRG - indata
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Diagnoser • ICD-10 (internationell klassificering av sjukdomar, revision 10)
• Diagnospar (aterisk- och daggerkoder) stöds
• Huvuddiagnosval är obligatorisk, i princip obegränsat antal sekundära diagnoser tillåts

Åtgärdskoder • KVÅ-koder

Demografi • Ålder (i dagar vid inskrivning, signifikant för barn under 1 år i vissa DRG-grupper)
• Kön (påverkar ibland i vissa DRG-grupper, tekniskt alltid inmatningsvariabel)

Vistelsetid • 0 = öppenvårdsbesök inom specialvård samt primärvård 
• 1+ slutenvård (beräknat som ut-in+1-permdgr)

Utskrivningssätt • Överföring till ett annat sjukhus/särskilt boende (1,2)
• Död (4)
• Normal (dvs. hem, utskriven, annan) (3)
• (+ ”lämnat mot medicinsk rådgivning tekniskt i bruk", används inte i de senaste versionerna)



NordDRG - utdata
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• DRG
◦ Kod

◦ Text

• MDC
◦ Huvudkategori för diagnos

◦ Diagnoskategorin är definierad i DRG-logiken

• RTC
◦ Returkoder

NordDRG
Grouper

(Sorterat) lista av 
diagnoskoder

Lista av 
åtgärdskoder

Ålder
Kön

Vårddagar
Utskrivning

DRG kod
MDC kod
RTC kod
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Så används NordDRG i de nordiska länderna

• I Finland som ersättningssystem av kommuner

LOGEX Production Planning (PP) är ett verktyg för DRG-prislista och beräkningar av ytterfallsgränser 

• DRG används delvis som ersättningsystem

LOGEX Costing är ett verktyg för framtagande av KPP-kalkylering och analys av indikatorer som t ex DRG

• DRG används för sk aktivitetsbaserad finansiering av specialistvård (ISF). 

LOGEX Nimes tillhandahåller sjukhusverktyg för att stödja detta
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Översikt
DRG Produktfamilj



LOGEX DRG - produktöversikt
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• Stor produktfamilj som innehåller både applikationer och API:er

• API-produkter för systemintegrationer
◦ Integration mot valfri PAS eller EHR

• Värdeskapande applikationer med användargränssnitt: VisualDRG®
◦ MS Windows klientversioner och webbversioner
◦ Stort stöd för gruppering, klinisk kodning, datafil bearbetning och DRG-logikgranskning

• Flera teknologier byggd på samma kärna garanterar lika resultat

• Värdeskapande effekt genom nyckeltalsrapporter och analyser



LOGEX DRG-grupperarfamilj

Standard 
NordDRG 

case-mix grupperare

Standard 
EPR episode 

Groupers

Custom 
case-mix and episode

Groupers

Grupperar
applikationer

Grupperar
API

Landspecifik årsversion

EPR Grouper
as part of

Prodacapo Region

Landspecifik årsversion

Landspecifik årsversion

Annual and update versions

Annual and update versions

Annual and update versions

As part or
Prodacapo 

Region or stand-
alone (PPA)

Generic case-
mix-grouper

Based on ”GGG” 
DSL 

Custom definitions and versions

Custom definitions and versions

Custom definitions and versions

Innehåll i denna presentation
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Gemensam grupperingsmotor 

Network
Sockets (IP)

Windows API
(DLL)

Web API 
(REST)

PAS  och fakturering
(systemintegration)

Finland 2021

Finland 2020

Sverige 2021PR1
Sverige 2022PL1 

(test)

Estonia 2021

Estonia 2020

Gemensam 
grupperings
kärna

Gränssnitt 
(API)

Applikationer

Batchgrupperare

VisualDRG Web

VisualDRG Windows

Kundens 
applikationer

LOGEX DRG-
applikationer

Modellarkitektur

Grupperingslogik
definitionsversioner
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DRG i LOGEX - programpaket

• LOGEX Costing beräknar KPP-kostnader, som kan summeras till DRG-
nivå för DRG-kostnadsanalyser. Integration mot DRG-batchgrupperare. 

• LOGEX Budgeting kan användas för DRG-baserad budgetering och 
LOGEX Forecasting kan förutsäga produktion, inklusive DRG.

• LOGEX Production Planner kan använda DRG som planerad produkt. 
Man kan skapa case-mix av DRG och upprätthålla länkar mellan produkter, 
producenter och betalare. 

• LOGEX Prodacapo Region används för att analysera regional produktion 
med olika variabler, inklusive men inte begränsat till DRG. Integration med 
Web API



LOGEX
API produkter
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LOGEX DRG API - produkter

Web API REST API for https(s)

- Integrerat system tar emot variabler som diagnoskoder, åtgärdskoder mm 
- Skickar ut DRG-, MDC- och DRG-kod, som svar. 
- Installationen sker på en server.

Detta är den senaste API-tekniken och rekommenderas för nya systemintegrationer.

Sockets API TCP raw sockets data för äldre integrationer

- Samma princip som Web API men för äldre systemintegrationer
- Installationen sker på en server.

Windows DLL API Program för att stödja integration med Windows (Win32 eller Win64) – applikationer
- Integrationer mot applikationer som stödjer Windows. 



LOGEX
VisualDRG Windowsklient
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VisualDRG Windowsklient - gruppering



VisualDRG Windowsklient - logik
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VisualDRG Windowsklient – CC analys
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VisualDRG Windowsklient - intäktsberäkning



LOGEX
VisualDRG Web release



VisualDRG Web release – Se Demo

• Olika versioner för olika användningsfall (till exempel möjlighet att importera eller underhålla datafiler)

• Avsedd för controllers, kliniska kodare, utbildare, DRG-kunniga

• SaaS (https://norddrg.se) eller lokal installation

• Huvudsakliga funktioner
◦ DRG - gruppering
◦ DRG - komplikationer och komorbiditetsanalyser
◦ Navigering i DRG - logiktabeller
◦ DRG - intäktsberäkning
◦ DRG - vikttabell och prislista 
◦ DRG - fallhanterare import / export
◦ DRG - datauppsättningshanterare 
◦ Innehåller de festa funktioner liksom VisualDRG Windows

VisualDRG



LOGEX 
Batchgrupperare



Batchgrupperare

• Kommandoradsverktyg för automatisk batchbearbetning

• Avsedd för batchbearbetning av stora mängder data

• Kompatibel med både Windows- och Linux

• Självgående, inga ytterligare bibliotek eller ramar krävs

• In- och utdataformat kan konfigureras 

• Hög prestanda, upp till tusentals per sekund

• Årliga uppdateringar kräver inte extra arbeten

• Grundläggande loggning, flera alternativ för 
kommandoraden

• Förutom DRG, även kvalitetsflaggor

Indatafil
(CSV, TXT, DAT)

Logex DRG
Batch Grouper

Utadatafil
(CSC, TXT, DAT)

Grupperingsversions-
specifik definitionsfil 

(GG)
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Nyheter från produktutveckling

• Skapat och certifierat SWE2021PR1c grupperare version (batch, VD Win, VD 
Web, DRGServer, Web API)

• Web API

• DRG grupperares integration genom Smart on FHIR

• VisualDRG Web – Utveckling av ny funktionalitet 2021-



Web API
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• REST (representational state transfer) baserade Web API for http(s)

• Integrerat system skickar variabler som diagnoskoder, åtgärdskoder mm. över http

• Tar emot DRG-, MDC- och DRG-kod, som svar. 

• Stöder olika DRG versioner samtidigt

• Installationen sker på en server

• Detta är den senaste API-tekniken och rekommenderas för nya systemintegrationer: 
mycket enkel att integrera (nutida EHR och programmeringsspråk)

• S.k. Swagger API dokumentation och testsidor finns
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Windows Server with IIS

Web API Implementering

Logex
DRG Grouper

Web API

PAS / EHR

Group(dx codes, pr codes, gender, 
age, LOS, discharge status, version)

return: DRG, MDC, RTC

Make a REST call to a specified
URL in the local network

Lokalt nätverk

Versioner:

SWE 2021PR1c

SWE 2021PR1a

SWE 2022PL1

(Also an API call for listing installed versions exist)
Also authentication and authorization mechanism 
exists but suggestion is to leave it (configure) out 
because the grouping
server is installed in a local network and doesn't
store any sensitive information)
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API: Logex DRG Grouper Web API - exempel

Request:

Content-Type       application/json

Body:

{

"diagnoses": "S060,G819",

"procedures": "",

"gender": 2,

"age": 9862,  

"dischargeStatus": 1,

"lengthOfStay": 2,

"versionID": "SWE2015PR1F",

"includeTextDescriptions": true

}

Response:

{

"returnCode": "0",

"returnText": "Grupering tekniskt genomfört",

"mdcCode": "1",

"mdcText": "Sjukdomar i nervsystemet",

"drgCode": "A62C",

"drgText": "Hjärnskakning, komplicerat",

"genderFlags": "0",

"ageFlags": "0",

"dischargeStatusFlags": "0",

"lengthOfStayFlags": "0",

"diagnosesFlags": "100,001",

"proceduresFlags": ""}

Även GET stöds, I så fall anges input argument som URL parametrar Http felkoder returneras vid eventuella fel

DRG
grupperings
resultat

flaggor,
klinisk kodning
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Web Rest API endpoints

Utöver gruppering, erbjuder Web API
• Bearer token authorisation

Kan användas som “anonym” inom lokalt nätverk

• Snabb batchgruppering av filer som laddats till 
server

• Listan över diagnos- och åtgärdskoder från 
definitioner av DRG-versioner. Dvs koder som 
versionen godkänner

• Teknisk dokumentation och test baserade på 
Swagger



Smart on FHIR integration
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EHR
FH

IR
  A

PI

Logex
Gaia

front-end
(SMART 

application)

API

Logex
Gaia

back-end
(proxy service)

Logex DRG 
Grouper
Web API

Logex
Costing

information
(Costing or

Region)

Segmentation

®© HL7.org

• Autentisering och auktorisering
• Användare > Patient > Vårdkontakt

Katalog av 
• argument och datatyp
• svar och formateringar
• FHIR resource address som 

används
• Ytterligare input av användare
• Statiska konfigurationsparametrar
• Web API end-point address

Other
:

API API API API

Konfiguration

Potential för framtidens vårdinformationssystem

EHR kan vara vilken modern system som helst som
stöder FHIR, till exempel:

• Cerner Millennium® EHR system
• Epic® EHR system
• InterSystems® EHR systems



Smart on FHIR – DRG Gruppering
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Exempel
• Log in (Dr. Albertine)
• Välj patient (Mr. Omar…)
• Välj vårdkontakt (encounter…)
• Diagnoser och åtgärder hämtas automatiskt från FHIR resurser
• Användare kan lägga till utskrivningssätt
• => Gruppera
• DRG, MDC och RTC visas



VisualDRG Web – Utveckling av nya funktionalitet 2021-
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• Den nya VisualDRG Web-versionen innehåller nästan all funktionalitet som finns i VisualDRG Windows (Pro) – ska demonstreras snart

• Vidareutveckling av VisualDRG Web fortsätter - vi har övrig funktionalitet som kan utvecklas och vi planerar för

◦ Granska, importera mm. för viktlistor (som i VisualDRG Windows)

◦ Administrativa funktioner för egen organisation

◦ Rapporter av grupperade DRG datamängd med grafik och Excel export

◦ ”DRG QA” flaggor och ytterligare stöd för klinisk kodning

◦ Val av ICD-10 och KVÅ från kapitelnivå med textsökning

◦ Förbättrat stöd för diagnospar (asterisk-dagger)

◦ Ytterligare sök- och rapportfunktioner för att hitta vilka DRG, ICD och KVÅ är knyten till vilka DRG egenskaper och tvärtom

• Vi hoppas att ni kan hjälpa oss att prioritera dessa och föreslå andra utvecklingsområden (i slutet av presentationen kommer vi att ha online 
feedback) till VisualDRG Web och andra DRG-produkter



Granska, importera mm. för viktlistor
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• Såsom i VisualDRG Windows



Administrativa funktioner för egen organisation
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• Ett administrativt användarkonto för varje användarorganisation 

◦ granska, lägga till och ta bort användare

◦ granska, lägga till och ta bort datamängd

◦ sätta defaultvärden för vikttabeller mm. Inställningar för användare i organisation

• En registrerad användare inom organisation kan sättas som admin



Rapporter av grupperade DRG datamängd

43

• I nuvarande version kan du filtrera, söka och se endast några få nyckeltal: rader, antal fel enligt RTC

• Lägg till möjligheter att köra enkla rapporter interaktivt baserade på din DRG-data

• Filtrera alla rader enligt DRG, MDC, RTC, diagnoskoder, KVÅ koder, kön, ålder mm.

• Gruppera / pivotera enligt DRG, MDC, RTC, diagnoskoder, KVÅ, kön och ålder mm. (en eller flera variabler)

• Visa koder och texter 

• Kalkylera antal fall, vårddagar, medelvårdtid, kostnader, medelkostnad, standarddeviation av kostnader

• Visa som tabell eller enkel grafik

• Exportera rapport som Excel



”DRG QA” flaggor och ytterligare stöd för klinisk kodning
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• Ytterligare flaggor utöver DRG-statusflaggor, om ICD-10 och KVÅ 
koder är koherenta med patients ålder, kön, med andra ICD-10 eller 
KVÅ koder 

• Möjliga datakällor för definitioner
◦ Nationella myndigheter och rekommendationer
◦ Externa källor
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VisualDRG Windows VisualDRG Web

Val av diagnos och åtgärder från hierarkiska träd utöver nuvarande 
lista med textsökning

45



Förbättrat stöd för diagnospar
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• Man kan använda asterisk*dagger diagnospar genom att manuellt ange kod

•  Hjälpfunktionalitet för att välja koder på rätt sätt: format samt innehåll, t.ex. ATC kod behöver t.ex. T887 som asteriskkod

FE
L

R
Ä

TT



Ytterligare sök och rapportfunktioner för att hitta vilka DRG, ICD och 
KVÅ som är knutna till vilka DRG egenskaper och tvärtom

47

• DRG-logik: Välj DRG > Regel > Egenskap > Listan av ICD samt KVÅ koder

• Behöver man sök enligt egenskaper (diagnoskategori, diagnosegenskaper, årgärdegenskap) direkt? 

• Lista alla egenskaper som olika DRG-koder har? 

• Sök enligt ICD-10 / KVÅ > egenskaper > mögliga DRG grupper?



Demo



Tack!
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