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Gå över till LOGEX Costing 
– en praktisk handledning
Tisdag 26 januari kl. 09:00 – 10:00
Torsdag 11 februari kl. 09:00 -10:00

Arbeta med faktabaserad prissättning 
inom medicinsk service
Torsdag 4 februari kl. 09:00 – 10:00
Torsdag 18 februari kl. 09:00 – 10:00

Kalkylering - standardmodellen 
för svensk sjukvård

Tisdag 2 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 16 februari kl. 09:00 – 10:00

Dataladdning (ETL) 
- en fördjupning i processen
Tisdag 9 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 23 februari kl. 09:00 – 10:00

Kostnadsanalyser och rapporter 
- få ut ännu mer av ditt KPP-data
Torsdag 25 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 2 mars kl. 09:00 – 10:00

Läs mer om webinaren och anmäl dig på:
https://logex.com/se/evenemang/



Vi som medverkar idag
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Konsult



Vi är LOGEX

Introduktion till LOGEX Costing

Demo

Frågor och sammanfattning
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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.



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
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Nästa generations kalkyl- och analysverktyg
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1. Costing
Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl 
och smarta nycklar för allokering 
av kostnader till vårdkontakter, 
patienter och vårdepisoder. 

3. Forecasting
Prognostisering av patient- och 
vårdkontaktsvolymer, personal-
behov och kostnader skapar 
förutsättningar för effektiv 
resursplanering.

2. Budgeting
Budgetering av finansiellt 
resultat och planerad kapacitet 
baserat på förväntade volymer.

Planerings- och 
uppföljningscykel



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. 



Det här är LOGEX Costing

13

Marknadens bästa programvara för dataanalys

 Webbaserad tjänst baserad på den senaste tekniken 

 Utvecklad för svensk hälso- och sjukvård

 Snabb kalkylering i realtid

 Tydligt och enkelt användargränssnitt

 Transparenta, spårbara resultat skapar tydlighet i kalkylerna

Analys och benchmarking

 Jämför vårdkontakter och episoder

 Jämför patientgrupper baserat på kostnader per vårdenhet, 

kostnadstyp och vårdprofil

 Standardiserade rapporter som underlag för förbättringsarbete



LOGEX Costing för 
medicinsk service / 
diagnostik



Kostnad
• Konto
• Matchning till 

resurs
• Bokförda 

kostnader

Resurs
• Personal (K1)
• Tjänster (K3)
• Utrustning (K4)
• Material (K6)
• Lokal (K7)
• Övrigt (K8)
• OH (K9)

Aktivitet
• Processområde
• Aktivitet
• Aktivitetsdrivare

Produkt
• Produktvolym
• Drivarvolymer
• Kalkylerad 

kostnad
• Pris
• Resultat

Kalkylmodell för diagnostik



Kalkylkarta Diagnostik

Konto
Kontogrupp
per Ansvar

Kontogrupp
per Ansvar

Kalkyl

RG_K1_ALL
Vårdpersonal

Kontogrupp
per Ansvar

Gemensamt

Kontogrupp
per Ansvar

Ej kalkyl

RG_K3
Tjänst

RG_K4
Utrustning

& IT

RG_K6
Material

RG_K7
Lokal

RG_K8
Övrigt

RG_K9
OH

R_K1_LAB_DAG
Vårdpersonal

RG_K1_LÄK
Läkare

R_K1_LAB_ÖT
Vårdpersonal

Kväll, natt, helgl

R_K1_LÄK
Läkare

R_K1_ADM
Ledning & Adm

R_K3
Tjänst

R_K6_DM
Direkt material

K6_ÖM
Förbrukning-

material

R_K7
Lokal

R_K8
Övrigt

R_K9
OH

R_K4_AO
Modalitet

R_K49
Övrig

Utrustning & IT

A_K1_LAB_AO
Aktivitet vårdpers

per modalitet

A_K1_LAB_ÖT
Aktivitet vårdpers

Kväll, natt, helg

A_K1_LÄK
Aktivitet Läkare

P_Produkt
per förvaltning

P_Produkt
Region

X_Ej kalkyl

OH/TKB OH/TKB
per Ansvar

OH/TKB
per Ansvar

Kalkyl

OH/TKB
per Ansvar

Gemensamt

OH/TKB
per Ansvar

Ej kalkyl



Exempel på 
resultat
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Demo



Frågor?



Kalkylering – standardmodellen 
för svensk sjukvård

Tisdag 2 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 16 februari kl. 09:00 – 10:00

Gå över till LOGEX Costing
– en praktisk handledning

Tisdag 26 januari kl. 09:00 – 10:00
Torsdag 11 februari kl. 09:00 – 10:00

Dataladdning (ETL) - en 
fördjupning i processen

Tisdag 9 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 23 februari kl. 09:00 – 10:00

Kostnadsanalyser och rapporter 
- få ut ännu mer av ditt KPP-data

Torsdag 25 februari kl. 09:00 – 10:00
Tisdag 2 mars kl. 09:00 – 10:00
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Sammanfattning Missa inte våra 
övriga webinar:

• Standardmetod för kostnadskalkylering inom 

laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin

• LOGEX Costing som systemstöd

• Analys och jämförelser både internt och externt

• Kostnadskontroll över verksamheten



Tack!
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Fredrik Berns
fredrik.berns@logex.com

Amir Shafazand
amir.shafazand@logex.com
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