
Financial Control Webinar program 2021

Webinar 2(5):

Analyser, rapporter och jämförelser
Att sätta in data i sitt sammanhang genom 

att tillämpa faktabaserat beslutsfattande i vården

2021-11-23



För att undvika störande ljud, 
ber vi dig att stänga av din mikrofon. 

Ställ gärna frågor i chatten. 
Vi kommer att besvara dem löpande under webinaret. 

Webinaret spelas in och kommer att distribueras
till alla deltagare i efterhand. 

Välkommen!



Vi som medverkar idag

Fredrik Berns
Kundansvarig, LOGEX

Simon Lundin
Konsult, LOGEX

Amir Shafazand
Kundansvarig, LOGEX



Agenda

Introduktion

Utmaningarna i svensk sjukvård

Att använda data som beslutsunderlag

Några praktiska exempel

Sammanfattning



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 elva 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

Göteborg

Örnsköldsvik

Köln



Kalkyl- och analysverktyg som stöder en bättre vård
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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



Hur kan vi bibehålla en 
högkvalitativ vård utan att 
behöva höja skatterna?



Åldrande befolkning – ökade kostnader
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Källa: SKR, KPP Sammanställning av verksamhetsåret 2020



Hur kan vi lösa utmaningen?

Källa: RKA:s rapport "Produktivitet och effektivitet i regioner med fokus på produktivitet i hälso- och sjukvården” 9

Analys från RKA:s rapport "Produktivitet och effektivitet i 
regioner med fokus på produktivitet i hälso- och sjukvården”

• Behålla dagens skattenivå, men sänka både omfattningen och 
kvaliteten på verksamheten

• Behålla en lika omfattande och god verksamhet som idag, men höja 
skatten 

• Öka effektiviteten i verksamheten, dvs få mer värde för insatta 
resurser. Om effektiviteten successivt ökar i tillräcklig takt behöver 
regionerna varken försämra verksamheten eller höja skatten

• Utveckla vårdproduktionen genom nya arbetssätt 
och tekniska innovationer – utnyttja digitaliseringens 
möjligheter

• Växla om en del av vården från sjukhus 
till primärvård - omställningen till God och Nära vård

• Dra nytta av den information som finns tillgänglig för 
att utveckla, förfina och förbättra vårdprocesserna

• Med KPP-data som grund, finns mycket goda 
möjligheter att ta fram analyser och rapporter att 
använda som hjälper oss att förstå och lära oss hur 
vi kan bli mer effektiva i att ge vård och möta 
framtidens vårdbehov

• Använda data för jämförelser med andra enheter 
och regioner och dra nytta av ”best practise”



KPP och DRG – vad är det och hur hänger de ihop?
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Kostnad Per Patient 
(KPP)

Diagnosrelaterade 
Grupper (DRG)

Jämförelser



LOGEX använder kostnadsutfall för tre viktiga syften
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Analyser, rapporter och jämförelser
LOGEX Costing jämförelse ger användarna möjlighet att 
analysera sina resultat med andra kliniker, specialiteter, sjukhus 
och regioner.

Nationell insamling av data och rapportering
LOGEX costing hjälper kunderna att enkelt och effektivt ta fram 
underlag för nationell insamling av t ex KPP till SKR och 
Räkenskapssammandrag (RS) till Socialstyrelsen. 

Planering och uppföljningscykler
Kostnader är en viktig faktor i planering och uppföljningsarbetet i 
regionerna. De används för budgetering, finansiella prognoser och 
uppföljning och är en viktig beståndsdel i aktivitetsbaserad 
verksamhetsstyrning.

Costing

Planering & 
Uppföljning

Jämförelse 
analys

KPP, RS



Demo



Lokal KPP är bra, men svår att tolka utan jämförelser
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 Information på patient- och
vårdtjänstnivå

 Detaljerade kostnader

 Kostnad i jfr med tidigare år

 Kostnad i jfr med andra
vårdgivare

 Skillnader i kostnadsdrivare
i jfr med andra vårdgivare



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



Confidential

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



Praktiska exempel på hur data 
kan användas för underlag till 
faktabaserade beslut
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Confidential 18
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Sammanfattning

• Dra nytta av den information som finns tillgänglig för att 
utveckla, förfina och förbättra vårdprocesserna

• Med KPP-datat som grund, finns mycket goda möjligheter 
att ta fram analyser och rapporter som hjälper oss att 
förstå och lära oss hur vi kan bli mer effektiva i att ge vård 
och möta framtidens vårdbehov

• LOGEX Costing ger möjligheter för:
• Basanalys
• Benchmarking på regional och nationell nivå
• Nationell rapportering
• Regionala rapporter
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Nästa webinar:

KPP som underlag
för aktivitetsbaserad
budget
Att nyttja den fulla potentialen av KPP 
för produktions- och kapacitetsstyrning

Tisdag 25 januari 2022 
Kl. 09:00 – 10:00

Victor Viklund
victor.viklund@logex.com



Tack!
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Fredrik Berns
fredrik.berns@logex.com

Simon Lundin
simon.lundin@logex.com

Amir Shafazand
amir.shafazand@logex.com
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