
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!



Så får du ordning på 
prislistorna inom 
medicinsk service
LOGEX Webinar
2021-12-09



Vi som medverkar idag

Amir Shafazand
Kundansvarig
LOGEX

Magnus Palm
Controller Laboratoriemedicin 
Region Örebro Län

Simon Lundin
Konsult och produktspecialist
LOGEX



Vi är LOGEX

Introduktion till LOGEX Costing

Demo

Case: Region Örebro Län

Frågor och 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
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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



Det här är LOGEX Costing
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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 undersökningar och analyser

 Jämför modalitet och processområden

 Standardiserade rapporter som underlag för förbättringsarbete



LOGEX Costing för 
medicinsk service / diagnostik



Confidential

Kalkylering inom medicinsk service
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Prissättning Alla regioner behöver ha prislistor både för intern och extern fakturering. Självkostnadsprincipen gäller, men hur 
säkerställer man att produktionskostnaden är korrekt?

Analys
Kalkylerna skapar ett faktabaserat underlag som ger möjligheter till att analysera verksamheten både utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv men också ett verksamhetsperspektiv. Med LOGEX Costing finns en unik möjlighet att 
koppla samman ekonomiskt data och produktionsdata till ett resultat

Verksamhets-
utveckling

Kalkylerna innebär en beskrivning av verksamheten genom att man går igenom olika flöden och tydliggör poster 
som produktivitet, kapacitet och resursutnyttjande. Med resultat från kalkylen kan förbättringar inom verksamheten 
genomföras med ett faktabaserat underlag. 

Standardisering Med en standardiserad kalkylmodell finns möjlighet att kunna jämföra sig med andra, både inom regionen men 
också mellan regioner. Det är en bra utgångspunkt för att lära av varandra – att hitta bästa möjliga arbetssätt.

Transparens Regionerna verkar på en konkurrensutsatt marknad där även privata aktörer kan finnas och där regionerna 
potentiellt är konkurrenter med varandra. Därför är det viktigt att prissättningen är transparent. 

Kostnadskontroll Verktyget beskriver vad som driver kostnaderna för klinikerna och ger förutsättningar och insikter kring att få 
kontroll på kostnaderna. 



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



Demo



Case: Region Örebro Län
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• Arbetat tidigare med Excel som underlag för prislistor vilket var 
både omständligt och tidskrävande

• Behov av bättre kostnadskontroll, kontinuerlig uppdatering av 
prislistor

• Kliniken gjorde en marknadsundersökning och köpte in ett 
kalkylverktyg där man började att arbeta med kalkyler för 
transfusionsmedicin och klinisk kemi

• Hösten 2020 presenterades möjligheten att uppgradera till 
LOGEX Costing. Verktyget upplevdes som användarvänligt och 
följer klinikens arbetssätt väl

• Under 2021 har implementationen av fler discipliner genomförts 
successivt: Klinisk kemi, transfusionsmedicin, mikrobiologi och 
patologi

• Med LOGEX Costing får kliniken en helhetsbild där man på ett 
tydligt sätt ser att alla kostnader kommer med genom hela flödet

• Numera är det enkelt att göra uppdatering av prislistorna

• Laboratoriemedicinska kliniken bedriver sin 
verksamhet på tre sjukhus inom region Örebro 

◦ Universitetssjukhuset i Örebro

◦ Karlskoga Lasarett

◦ Lindesbergs Lasarett

• Klinikens avdelningar

◦ Klinisk Kemi 

◦ Klinisk Immunologi & Transfusionsmedicin

◦ Klinisk Patologi & Genetik

◦ Klinisk Mikrobiologi

◦ Sterilteknik

◦ Närvård & Preanalys

• Kliniken har ca 300 medarbetare

Magnus Palm
Controller Laboratoriemedicin 
Region Örebro Län



Sammanfattning

• 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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Simon Lundin
Simon.lundin@logex.com

Amir Shafazand
amir.shafazand@logex.com
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