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FÖRORD 

I och med detta examensarbete avslutas studierna i Industriell Ekonomi vid Linköpings 

Universitet och det finns ett flertal personer som har hjälpt oss på vägen på flera olika sätt. 
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liv. 

Under den tid vi har genomfört examensarbetet och rört oss på olika kliniker och enheter vid 

Universitetssjukhuset i Linköping har vi träffat många personer, såväl personal ur flera 

yrkeskategorier som patienter, vilka bidragit till examensarbetets innehåll. Majoriteten av de 

personer vi har träffat har även tagit sig tid att bli intervjuade av oss och därmed hjälpt oss att 

få ett så bra underlag som möjligt. Ett stor och speciellt tack skall framföras till Kardiologiska 

klinikens ekonom Gitt Olsson samt Överläkare Niels-Erik Nielsen vid Kardiologiska kliniken 

för all den tid och kunskap vi har fått tillgång till. 

Slutligen skall även de Biomedicinska analytiker som jobbat i samband med ingreppen på 

Seldingerenheten ha ett stort tack för att vi fått vara deras skuggor i samband med 

kartläggningen av produkterna och gett oss svar på alla frågor som dykt upp i samband med 

observationerna av hjärtprodukterna. 
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Henrik Biswanger   Julia Carlsson 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete inom området vårdlogistik har genomförts på Hjärt- och 

Medicincentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping under hösten och våren 2012/2013. 

Examensarbetet är gjort av två studenter vid Linköpings Universitet på mastersnivå inom 

ramarna för Industriell Ekonomi.  

Då Sveriges landsting inte ska gå med vinst eller förlust är det viktigt att landstingen är 

medvetna om vad olika vårdprocesser kostar. Kardiologiska kliniken inom Hjärt- och 

Medicincentrum vid Landstinget i Östergötland är en av de kliniker som går med vinst och en 

orsak till detta tros vara att vårdprocesser kopplade till utomlänspatienter faktureras med 

högre belopp än den egentliga kostnaden. Syftet med examensarbetet är att skapa en 

kalkylmall för hur den totala vårdkostnaden skall beräknas för hjärtprodukter samt att beräkna 

den totala vårdkostnaden för tre hjärtprodukter.  

Först gjordes en grov flödeskartläggning av de tre hjärtprodukterna, PTMV, Mitraclips och 

TAVI, i en förstudie för att författarna bättre skulle förstå produkterna och en första grov 

överblick kunde skapas för vad som skulle ingå i kalkylmallen. Detta tillsammans med 

litteratur kring flödeskartläggning samt ABC-kalkylering avgjorde hur pass detaljerad 

datainsamlingen skulle bli. Genom vidare intervjuer och observationer kunde sedan en 

detaljerad kartläggning av de ingående aktiviteterna göras för respektive produkt innan en 

sammanslagen flödeskarta konstruerades. Intervjuer gjordes med samtliga personalkategorier 

involverade i flödet för att skapa en så korrekt karta som möjligt.  

Genom Seldingerenhetens och Kardiologiska klinikens resultaträkningar samt Landstingets 

ekonomikub och KPP-kub har sedan kostnader identifierats för att antingen fördelas direkt till 

hjärtprodukterna, kalkylobjekten, eller indirekt genom de kartlagda aktiviteterna. 

ABC-kalkyleringen genererade en kostnad på 110 376 kronor för PTMV, 356 669 kronor för 

Mitraclips och 432 159 kronor för TAVI. Vid en jämförelse med tidigare beräknade 

produktkostnader i KPP visade det sig att den framtagna kalkylmallen räknar högt med 7 000 

till 13 000 kronor för produkterna, vilket innebär mindre än 7 % från den nuvarande 

kostnaden. Den beräknade totalkostnaden anses vara tillräckligt tillförlitlig för att använda vid 

en grov beräkning av de tre produkternas kostnad. 

Utifrån ABC-kalkyleringen som utförts skapades en kalkylmall för hur den totala 

vårdkostnaden kan beräknas. Denna mall innefattar sex övergripande steg för att på ett 

generellt sätt beräkna vårdkostnaden för en produkt, se figur A. Första steget innebär att göra 

en flödeskartläggning av produkten för att identifiera olika aktiviteter. Därefter skall 

kostnader identifieras i befintliga ekonomisystem för att sedan i det tredje steget dela in dessa 

kostnader i kostnadsposterna ‖Personal‖, ‖Lokal‖, ‖Externa undersökningar‖, ‖Material & 

Medicin‖, ‖Data & IT‖ eller ‖Övrigt‖. I steg fyra skall kostnader identifieras som direkt kan 

kopplas till kalkylobjektet genom exempelvis KPP eller andra beräkningsunderlag. Därefter 

fördelas resterande kostnader till de kartlagda aktiviteterna genom olika resursdrivare för att i 

det sista steget fördela dessa aktivitetskostnader till kalkylobjekten genom aktivitetsdrivare.  
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Figur A: Övergripande bild över kalkylmallens steg. (Egen) 

Den framtagna kalkylmallen kan enligt författarna generaliseras för att vara användbar inom 

andra områden för att på ett enkelt sätt beräkna den totala vårdkostnaden för en produkt inom 

den svenska sjukvården. Dess svagheter ligger dock i hur många klinikers kostnader som 

analyseras. I denna studie valdes att enbart djupare granska siffror från Kardiologens 

ekonomisystem. En mer rättvisande bild skulle fås om även fler klinikers kostnader 

granskades, istället för att plockas direkt. Trots detta anser författarna att mallen är användbar 

för en grov beräkning av olika produkters totalkostnader. 

 

  



vi 
 

ABSTRACT 

This thesis, in the field of healthcare logistics, has been carried out at Hjärt- och 

Medicincentrum (HMC) at the University Hospital in Linköping during the fall and spring of 

2012/2013. The thesis is done by two students at Linköping University at master’s level within 

the framework of Industrial Engineering and Management. 

As Sweden's county councils should not make a profit or loss, it is important that the councils 

are aware of how much care processes cost. Kardiologiska kliniken at HMC in Östergötland’s 

county council is one of the clinics that are profitable. One reason for this is believed to be 

that the care processes related to patients outside the county, are billed at a higher rate than 

the actual cost. The aim of this project is to create a spreadsheet template for how the total 

cost of care shall be calculated for cardiovascular sicknesses, and to calculate the total cost of 

care for three types of cardiovascular sicknesses. 

First a rough flow chart of the three cardiovascular sicknesses PTMV, Mitraclips and TAVI, 

were done in a pilot study. This was done so that the authors better would understand the 

sicknesses, and to create a first, rough overview of what could be included in the spreadsheet 

template. This, together with literature about flow charts and Activity Based Costing, decided 

how detailed the data collection phase would be. Through further interviews and observations 

a more detailed flow chart of activities could be created for each of the three sicknesses before 

a merged flow chart was constructed. Interviews were conducted with all categories of 

personnel involved, to create an accurate map as possible. 

By using the income statements for Seldingerenheten and Kardiologiska kliniken, and the 

economy cube and KPP cube of the county council, costs have been identified to either be 

allocated directly to the sicknesses, spreadsheet objects, or indirectly through the identified 

activities. 

The Activity Based Costing generated an expense of 110 376 SEK for PTMV, 356 669 SEK 

for Mitraclips and 432 159 SEK for TAVI. When comparing these costs with the previous 

calculated sickness type costs in the KPP cube, it showed that the developed spreadsheet 

template expects high with 7 000 to 13 000 SEK for the sickness types. This means less than 

7% of the current cost. The estimated total cost is considered to be reliable enough to use for a 

rough calculation of the cost for the three types of sicknesses. 

Based on the Activity Based Costing a spreadsheet template was created involving how the 

total cost of care can be calculated. The template includes six overall steps to, in a general 

way, calculate the cost of care for a sickness type, see figure B. The first step involves making 

a flow chart of the type to identify activities. The next step involves that costs must be 

identified in existing accounting systems, so these, in the third step, can be divided into the six 

cost items "Staff", "Local", "External Examinations", "Material & Medicine", "Computing & 

IT" or "Other", depending on where they best fit. In step four, the costs identified as directly 

linked to the sickness shall be distributed by using KPP or other bases. Then, the remaining 

costs will be distributed to the identified activities in step five, and in the last step, these costs 

of the activities will be allocate to the sickness type. 
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Figure B: Picture illustrating the steps of the spreadsheet template.  

The developed spreadsheet template can, according to the authors, be generalized to be useful 

in other areas in order to easily calculate the total cost of care for a sickness type in the 

Swedish health care. Its weakness, however, is how many clinics’ costs that are analysed. In 

this study only the costs of Kardiologiska kliniken finance system was analysed. A more 

accurate cost would be calculated if costs of other clinics also were examined, instead of 

being picked directly from the KPP cube. Despite this, the authors consider that the template 

is useful for a rough estimation of the total costs for different types of sicknesses. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, syfte, ursprungliga 

uppdragsbeskrivning samt rapportens struktur och läsanvisningar till respektive kapitel. Detta kapitel 

är lämpligt att läsa för att snabbt få en blick över vad examensarbetet skall leda till samt vad de övriga 

kapitlen innehåller. 
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1.1 BAKGRUND 

I dagens samhälle är det inte självklart att det är läkaren vid ett sjukhus som behandlar sjuka 

människor, den sjuka patienten har idag flera olika alternativ att välja mellan angående hur han 

eller hon skall bli behandlad för att bli frisk. Dagens patienter är även mer pålästa om sin egen 

sjukdomsbild och möjliga behandlingsalternativ genom tillgången på information. Utöver 

alternativet att gå till det egna landstinget, som länge ansetts vara det enda alternativet, finns 

det idag privata aktörer och andra landsting som konkurrerar om patienterna. (Vårdlogistik, 

2012) Om landstinget där patienten är hemmahörande inte kan uppfylla vårdgarantin kan 

patienten behandlas i ett annat landsting som sedan debiterar patientens landsting för vården.  

Vårdgarantin talar endast om inom vilka tidsgränser du ska få vård. Den 

styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. 

Vårdgarantin gäller inte akut vård. Den gäller inte heller återbesök, 

kontroller eller enbart utredande undersökningar, som till exempel 

röntgenundersökningar. Vårdgarantin gäller inte tandvård. (LiO. 2012a) 

Detta har medfört att det har blivit allt viktigare för enheterna inom landstinget att veta vad 

olika behandlingar och vårdprocesser faktiskt kostar, så att rätt belopp faktureras för att täcka 

alla kostnader i samband med vården av en patient då fler patienter från andra landsting 

behandlas (Norgren, 2012). Landstinget i Östergötland styrs genom självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen, kommunalrättslig grundsats som hindrar 

kommuner och landsting att inom den kommunala kompetensen bestämma 

sina avgifter så att ekonomisk vinst uppstår. (Nationalencyklopedin, 2012) 

Detta leder till att klinikerna inte godtyckligt kan prissätta de olika behandlingarna, utan det 

måste finnas underlag som rättfärdigar beloppet på fakturan (Ljunggren, 2012).  

En patient som till exempel vårdas för hjärtproblem genomgår flera olika undersökningar och 

eventuellt en operation. Efter en operation behöver patienten troligen vårdas ett antal dygn på 

sjukhuset innan utskrivning kan ske. Enskilda undersökningar och operationer kan relativt 

enkelt analyseras och kostnadsberäknas för debitering. Den totala kostnaden för de olika 

undersökningarna och operationerna täcker inte hela vårdkostnaden för patienten, utan det finns 

flera andra kostnader som antingen kan härledas direkt eller indirekt till den enskilda patienten 

eller vissa undersökningar som patienten har genomgått. Först när alla dessa kostnader är 

inkluderade i patientens vård kan en korrekt debitering ske för den totala vårdkostnaden. 

(Ljunggren, 2012) 

Hjärt- och Medicincentrum, HMC, vid Universitetssjukhuset i Linköping, US, är en av de 

verksamheter som uppmärksammat hur viktigt det är att rätt summa debiteras för vården av 

hjärtpatienter. Idag bygger prissättningen på historiska data men för att kunna prissätta ett nytt 

ingrepp behövs en kalkylmall som enkelt kan beräkna den totala vårdkostnaden för nya 

produkter. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att skapa en kalkylmall för hur den totala 

vårdkostnaden skall beräknas för hjärtprodukter samt att beräkna den totala 

vårdkostnaden för tre utvalda hjärtprodukter. 

 Förtydligande av syfte 

 Kalkylmall: En mall för hur den totala vårdkostnaden för en hjärtprodukt inom HMC 

enkelt skall beräknas innan historiskt dataunderlag finns för produkten. 

 Vårdkostnad: Både direkta och indirekta kostnader som utgör den totala kostnaden 

som kan härledas till vården av en patient förknippad med en specifik hjärtprodukt från 

inkommen remiss till utskrivning av patient. 

 Hjärtprodukter: Olika typer av ingrepp i hjärtat för att förbättra en patients 

överlevnadsförmåga och det dagliga livet. I detta examensarbete kommer tre olika 

hjärtprodukter att studeras och analyseras, se vidare kapitel 2.3 för en beskrivning av de 

studerade produkterna. 

Ursprungliga uppdragsbeskrivningen 

Examensarbetet genomförs på uppdrag av HMC vid US och kommer att ske inom de tre 

kliniker som jobbar med olika former av undersökningar och operationer av hjärtat, nämligen 

Fysiologiska kliniken, Kardiologiska kliniken och Thorax-Kärlkliniken. 

Det ursprungliga syftet för examensarbetet från HMC var: 

Att ha en mall att utgå ifrån när nya produkter ska kalkyleras där 

kostnaderna bygger på uppskattningar för att underlätta arbetet för 

ekonomerna, ”slippa uppfinna hjulet varje gång”. 

Uppdragsgivarens ursprungliga uppdragsbeskrivning som helhet finns i bilaga 1. I samråd med 

handledarna har det ursprungliga syftet modifierats till det nuvarande syftet. 

1.3 STRUKTUR OCH LÄSANVISNINGAR 

Rapportens grundstruktur utgår från Merkel, Andersson och Önnegrens Lathund för 

rapportskrivning (2011) samt Berkesands Dokumentmall (2005) i vilka en generell 

grundläggande struktur för rapporter gås igenom. Utifrån dessa två mallar har sedan ytterligare 

kapitel lagts till som har ansetts nödvändiga för rapporten.  

Läsanvisningarna i följande stycke ger en kort beskrivning av respektive kapitel så att läsaren 

lätt kan hitta de relevanta kapitlen för det egna behovet. 
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KAPITEL 2 - VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Först kommer en kort övergripande beskrivning av Landstinget i Östergötland och den princip 

som ligger till grund för ekonomiarbetet att presenteras. Därefter beskrivs kort Hjärt- och 

Medicincentrum och de tre kliniker samt Seldingerenheten som ingår i examensarbetet för att 

slutligen beskriva de tre produkterna som kommer att studeras inom ramen för arbetet. 

KAPITEL 3 - METOD 

Inledningsvis kommer olika teorier som beskriver examensarbetet och de 

datainsamlingsmetoder som kommer att nyttjas samt teorier om hur trovärdigheten för 

examensarbetet kan påverkas att avhandlas. Examensarbetets tillvägagångssätt kommer sedan 

att redogöras för samtidigt som en diskussion kommer att föras om hur författarna har jobbat 

för att öka rapportens trovärdighet. 

KAPITEL 4 - REFERENSRAM 

De teorier som examensarbetet kommer att förankra sina beräkningar och resultat i kommer att 

presenteras i detta kapitel. Inledningsvis kommer en kortfattad introduktion till 

totalkostnadsanalys att redogöras för och därefter teorier kring ABC (Activity Based Costing)-

kalkylering och KPP (Kostnad Per Patient). Slutligen kommer olika kartläggningsteorier att 

presenteras. 

KAPITEL 5 - FÖRSTUDIE 

I detta kapitel kommer examensarbetets förstudie att presenteras där de ingående produkterna 

har kartlagts övergripande. Vidare kommer även den fördjupade kunskapen om produkterna 

och organisationen kopplad till en patients vårdprocess samt de stödsystem som finns inom 

Landstinget i Östergötland att redogöras för. 

KAPITEL 6 - UPPGIFTSPRECISERING 

I detta kapitel kommer examensarbetets uppgift att preciseras med hjälp av referensramen och 

inhämtad data från förstudien. Uppgiftspreciseringen kommer att resultera i ett antal konkreta 

frågeställningar som författarna behöver besvara för att kunna uppfylla arbetets syfte. 

KAPITEL 7 – FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 

Den fördjupade kartläggningen av de tre produkterna som skall analyseras redovisas först, 

därefter kommer produkternas nedbrytning i aktiviteter att redovisas. Slutligen kommer de 

tillgängliga resurserna för de tre produkterna utifrån Kardiologen att kort redogöras för. 
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KAPITEL 8 – BERÄKNINGAR 

Detta kapitel kommer först att redogöra för hur resurserna har delats in efter 

totalkostnadsmodellen samt en del vidare avgränsningar inom systemet som har uppkommit vid 

beräkningen av det insamlade underlaget. Därefter presenteras en fördjupad redogörelse över 

hur de tillgängliga resurserna har fördelats till kalkylobjekten antingen direkt eller indirekt 

genom de kartlagda aktiviteterna.  

KAPITEL 9 - KÄNSLIGHETSANALYS 

I kapitlet förs en diskussion kring de olika valen författarna har gjort i samband med 

beräkningarna av den totala vårdkostnaden för de tre hjärtprodukterna. 

KAPITEL 10 - RESULTAT 

Detta kapitel kommer sammanfatta rapporten i fyra övergripande underkapitel. Kartläggningen 

av kalkylobjekten kommer först att presenteras. Därefter presenteras kalkylmallen samt det 

resultat författarna erhöll för de tre kalkylobjekten baserat på beräkningarna. Slutligen kommer 

precisionen av resultatet att gås igenom. 

KAPITEL 11 - REFLEKTION 

En reflektion över det genomförda examensarbetet vid Hjärt- och Medicincentrum på 

Universitetssjukhuset i Linköping. 
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2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Först kommer en kort övergripande beskrivning av Landstinget i Östergötland och den princip som 

ligger till grund för ekonomiarbetet att presenteras. Därefter beskrivs kort Hjärt- och Medicincentrum 

och de tre kliniker samt Seldingerenheten som ingår i examensarbetet för att slutligen beskriva de tre 

produkterna som kommer att studeras inom ramen för arbetet.  
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Figur 1: Organisationsskiss över 
LiO. (LiO, 2012c) 

Det svenska sjukvårdssystemet är ansvarsmässigt uppdelat mellan staten, landstingen och 

kommunerna och detta förhållande regleras genom hälso- och sjukvårdslagen. Hur sjukvården 

sedan utformas är olika beroende på landsting och kommun. I Sverige finns det idag 20 

landsting som organiserar hälso- och sjukvården i samarbete med kommunerna. 

(Regeringskansliet, 2012)  

2.1 LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 

De två främsta uppgifterna för Landstinget i 

Östergötland, LiO, är att bedriva 

kollektivtrafik och sjukvård inom länet 

varav sjukvården utgör den största delen av 

verksamheten. Hälso- och 

sjukvårdsnämnden har organiserat 

sjukvården i fyra närsjukvårdsområden där 

de 42 vårdcentralerna organisatoriskt är 

placerade. Den mer specialiserade vården i 

Östergötland bedrivs vid de tre sjukhusen i 

Linköping, Norrköping och Motala. Den 

specialiserade vården är uppdelad i fem 

centrum med flera olika tillhörande kliniker. 

Se Figur 1 för en schematisk bild över LiO:s 

organisation. (LiO, 2012b)  

LiO innefattar samtliga 13 kommuner i 

Östergötlands län där nästan 500 000 

människor är bosatta. LiO tillsammans med Kalmar 

och Jönköpings landsting bildar en region där US står för 

den högspecialiserade vården, se Figur 2 för US 

geografiska upptagningsområde. Totalt är ungefär en 

miljon människor knutna till den högspecialiserade 

vården vid US (SCB, 2012). Till den 

högspecialiserade vården räknas bland annat olika 

typer av hjärtoperationer. För att kunna bedriva all 

denna verksamhet krävs en stabil finansiering. LiO 

finansieras till största delen genom skatter och 

statsbidrag för att kunna täcka alla kostnader. (LiO, 

2012b) 

Varje enhet inom LiO skall beskrivas med resultat- 

och balansräkning samt kassaflödesanalys för att 

spegla alla händelser under en tidsperiod som sker vid 

enheten. Genom detta skapas det förutsättningar för att 

varje enhet skall vara ekonomiskt ansvarstagande. 

Samtliga enheter inom LiO skall bära en del av de gemensamma kostnaderna inom 

organisationen. Det ekonomiska ansvarstagandet en enhet har, blir även starkt kopplat till 

Figur 2: US geografiska upptagnings-
område. (LiO, 2012d) 
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ansvar för enhetens verksamhet. Denna princip om ansvarstagande för ekonomin och 

verksamheten skall gälla så lång ner i LiO:s organisation som möjligt. (Hjertkvist & Bjäresten, 

2012) 

Landstingets enheter skall ha en sund ekonomisk ställning vilket definieras enligt följande: 

 Ha balans i den löpande ekonomin. 

 Ha ekonomisk stabilitet, det vill säga beredskap för att möta förändringar, nya 

förutsättningar. 

 Långsiktigt kunna finansiera investeringar, omstruktureringar och nysatsningar. 

(Hjertkvist & Bjäresten, 2012) 

Det som nyss beskrivits är grunden för ekonomiarbetet vid de olika enheterna inom LiO. De 

enheter som ingår i examensarbetet tillhör samtliga Hjärt- och Medicincentrum. 

2.2 HJÄRT- OCH MEDICINCENTRUM 

HMC är ett av fem centrum inom LiO och består av 13 kliniker som främst finns vid US. Några 

kliniker finns på Vrinnevisjukhuset i Norrköping medan andra kliniker har enstaka avdelningar 

och enheter vid andra vårdinrättningar inom länet. Den 1 mars 2010 bildades HMC genom en 

sammanslagning av Hjärtcentrum och Medicincentrum. Vid sammanslagningen jobbade drygt 

1 000 personer vid HMC och omsättningen inom centrumet var drygt en miljard kronor. (LiO, 

2012d) 

HMC har en ledningsgrupp samt en stab som stödjer de tillhörande klinikerna. All form av 

verksamhet kopplat till patienter bedrivs på de olika klinikerna. Figur 3 visar HMC:s 

klinikstruktur. 

 
Figur 3: HMC:s klinikstruktur. (LiO, 2012d) 

De följande tre underkapitlen beskriver de tre klinikerna där examensarbetet genomfördes och 

som idag utgör ett kompetenscentrum inom hjärt-kärlsjukdomar och lungkirurgi. Det fjärde 

underkapitlet beskriver Seldingerenheten som organisatoriskt finns under Kardiologiska 

kliniken vid US men som är en fristående enhet då den även bemannas av personal från 

Fysiologiska kliniken och Thorax-Kärlkliniken. (LiO, 2012d) 

HMC 

Fysiologiska kliniken 
Kardiologiska kliniken 

US 
Thorax-Kärlkliniken 

   Allergicentrum                        

   Arbets- och miljömedicin   

   Endokrinmedicin         

   Hudkliniken        

   Infektionskliniken       

   Kardiologiska kliniken ViN     

   Mag-tarmmedicinska kliniken  

   Njurmedicinska kliniken  

   Rehabenheten    

   Reumatologiska kliniken 



9 
 

Seldingerenheten, Seldinger, kommer i fortsättningen att benämnas som klinik, detta för att det 

inte senare skall uppstå förvirring när en kliniks ingående enheter diskuteras samt att Seldinger 

har en egen ekonomisk redovisning. Seldinger har andra enheter under sig och systematisk blir 

det enklare att benämna det övergripande som klinik och vidare uppdelning som ingående 

enheter. 

Slutligen presenteras de tre produkterna eller vårdgrupperna som examensarbetet kommer att 

avhandla. Fortsättningsvis kommer begreppet produkter att användas för vårdgrupper då 

vårdgruppen utgörs av de patienter som är i behov av produkten. 

2.2.1 Fysiologiska kliniken 

Fysiologiska kliniken, FysKlin, finns vid US och är en serviceenhet organiserad i fem enheter 

som tillhandahåller olika former av diagnostik med hjälp av ultraljud, gammakameror samt 

olika former av arbetstest. Ungefär hälften av klinikens undersökningar kan direkt kopplas mot 

Kardiologiska kliniken eller Thorax-Kärlkliniken. (LiO, 2012d) FysKlin bemannar även två av 

labben vid Seldinger där det utförs olika former av kateterburna operationer. (LiO, 2012d) 

2.2.2 Thorax-Kärlkliniken 

Thorax-Kärlkliniken, Thorax, (thorax enligt SAOL är bröstkorg) består av tre sektioner, där 

specialiteterna thoraxkirurgi, thoraxanestesi och kärlkirurgi ingår. Till Avdelning 6 som hör till 

Thorax ingår även lättintensiven och uppvakningsavdelningen THUVA. Thorax ansvarar också 

för den mer avancerade intensivavdelningen THIVA, där patienter med behov av intensivvård 

tillfälligt läggs in. Kliniken hyr även platser med tillhörande personal på Avdelning 78 till 

kärlverksamheten. (Lidström & Sanden, 2012) Den gemensamma nämnaren inom kliniken är 

anestesi och intensivvård och kliniken betjänar även Kardiologiska kliniken och FysKlin 

genom samarbetet på Seldinger. Kliniken behandlar symptom och sjukdomar som är kopplade 

till thoraxområdet exklusive det som sorterar under Kardiologiska kliniken. (LiO, 2012d) 

2.2.3 Kardiologiska kliniken 

Kardiologiska kliniken, Kardiologen, genomför undersökningar och operationer av hjärtat, till 

exempel kranskärlsröntgen, ballongvidgning av kranskärl, pacemakeroperationer samt ICD-

operationer (implanterbar defibrillator). Avdelning 7 och 8 är vårdavdelningar med 17 

respektive 13 vårdplatser där patienter som skall och har genomgått operation tas om hand. De 

två vårdavdelningarna har specialiserat sig mot olika hjärtproblem för att patienten skall få den 

bästa vården innan och efter en operation. (LiO, 2012e) Kardiologen har ett rikstäckande 

ansvarsområde då vissa undersökningar och operationer endast genomförs vid US, till exempel 

mitralisballongvidgningar, PTMV, se vidare i kapitel 2.3.3.  

2.2.4 Seldingerenheten 

Den 1 februari 2010 invigdes Seldinger som organisatoriskt ingår i Kardiologen. Seldinger har 

sex fullutrustade lab för att bedriva verksamheten i. På Lab 1 och 2 utförs ballongvidgningar, 

inläggning av stentar (nät) och i vissa fall borrning av stängda eller förträngda kranskärl. En 

stor del av denna verksamhet utförs akut vid pågående stor hjärtinfarkt. Det är främst på Lab 2 

som PTMV- och Mitraclipsingreppen utförs, se vidare i kapitel 2.3.1 och 2.3.3. (LiO, 2012f) 



10 
 

På Lab 3 och 4 behandlas patienter med förträngningar, utbuktningar i eller blödningar från 

kroppens blodkärl (utom hjärtats eller hjärnans kärl). De flesta ingrepp görs på bägge labben 

men på Lab 4 arbetas det enbart med katetrar och röntgengenomlysning. (LiO, 2012g) Lab 3 är 

ett så kallat hybridlaboratorium där operationer både kan ske öppet eller med hjälp av katetrar 

och röntgengenomlysning. Här repareras förträngda hjärtklaffar med insättning av en ny klaff 

via ljumsken, TAVI-ingrepp, se vidare 2.3.2. (LiO, 2012f) 

På Lab 5 och 6 utförs behandling av hjärtrytmrubbningar. Exempel på behandlingar är 

implantation av pacemakers respektive implanterbar defibrillator. Därutöver utförs 

kateterablation av hjärtrusningar vilket innebär att man med hjälp av en kateter värmebehandlar 

det område i hjärtat som förorsakar hjärtrusning. (LiO, 2012f) 

2.3 PRODUKTER 

I följande tre underkapitel presenteras de produkter som kommer att studeras och analyseras för 

att kunna svara på examensarbetets syfte. Produktbeskrivningarna är övergripande och av en 

beskrivande karaktär. De symptom och behandlingar som kännetecknar respektive produkt 

samt andra medicinska aspekter tas ej upp på en djupare nivå då detta inte bidrar till att svara på 

arbetets syfte. 

2.3.1 Mitraclips 

Ett Mitraclips-ingrepp görs på patienter som har ett 

betydande läckage vid mitralisklaffen, så kallad 

mitralisinsufficiens (insufficiens = otillräcklig funktion 

hos ett organ, enligt SAOL), se Figur 4 för placering av 

klaffarna. Mitraclips är ett komplement till öppen 

operation där läkarna istället för in Mitraclipset, en 

sorts metallisk klämma, genom en kateter från 

ljumsken. Ingreppet sker under narkos och guidas med 

hjälp av röntgengenomlysning och TEE, ultraljud via 

matstrupen. Ett ingrepp kan variera i tidsåtgång 

beroende på hur många clips som behöver sättas in samt 

läkarens erfarenhet och patientens kondition. Metoden 

gör inte patienten symptomfri men patienten har sannolikt en större chans att leva längre med 

mindre besvär. Denna nya metod medför mycket kortare återhämtning för patienten då det 

normalt sett inte behövs någon eftervård. (LiO, 2012g; Settergren et al., 2011)  

Se figur 5 för en schematisk bild och beskrivning av ingreppet. Den schematiska beskrivningen 

för Mitraclips är också tillämpbar på de andra produkterna som presenteras i kapitel 2.3.2 och 

2.3.3 med skillnad i vilket område som åtgärdas i hjärtat och med vilket sorts implantat. 

Figur 4: Schematisk bild över hjärtat. 
(Image från google.se som modifierats) 



11 
 

  

2.3.2 TAVI 

Ett TAVI-ingrepp behövs vid förkalkning av aortaklaffen, så kallad aortastenos (stenos = 

förträngning i passage inne i organ, enligt SAOL). Denna klaff finns mellan vänster kammare 

och stora kroppspulsådern, se Figur 4. I normala fall åtgärdas förkalkningen genom en öppen 

operation där klaffen avlägsnas och ersätts med en protes. (KS, 2012) Till skillnad från 

Mitraclipset som är en metallprotes så är TAVI-protesen gjord av gris- eller kalvmaterial. 

Precis som för Mitraclipset guidas TAVI-protesen med hjälp av röntgengenomlysning och 

ultraljud. (Harnek et al., 2011; KS, 2012) När implantatet är på rätt plats fästs det genom att en 

ballong blåses upp i implantatet och det vidgas och ersätter de naturliga klaffarna. För 

närvarande är denna metod avsevärt mycket dyrare än den öppna. Målgruppen för ingreppet är 

patienter med symptomgivande sjukdom som annars inte skulle komma i fråga för ett öppet 

ingrepp på grund av hög operationsrisk. (Metodrådet, 2009) 

2.3.3 PTMV 

PTMV är motsatsen till Mitraclips, mitralisklaffarna kan vara stela eller för trånga så att blodet 

får svårt att passera, då kommer patienten istället att behandlas med PTMV. I Sverige utförs 

PTMV-ingrepp endast vid US. Normalt är arean mellan klaffarna 4-6 cm
2
 men vid tät 

mitralisstenos med svåra symptom är arean mindre än 1 cm
2
. Detta ingrepp sker även det med 

hjälp av kateter där förträngningen vidgas genom att en ballong blåses upp i förträngningen. Se 

Figur 6 för schematisk beskrivning av PTMV.

 

Figur 6: Beskrivning av PTMV. A) En guidekateter förs in genom venen till hjärtat som punkterar väggen 
mellan förmaken. B) Därefter förs katetern in genom mitralisklaffarna där ballongen sedan blåses upp 
för att vidga mitralispassagen, C och D. (Settergren et al., 2011)  

Figur 5: Schematisk bild över ett Mitraclips-ingrepp. (Low, 2011) 
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3. METOD 

Inledningsvis kommer olika teorier som beskriver examensarbetet och de datainsamlingsmetoder som 

kommer att nyttjas samt teorier om hur trovärdigheten för examensarbetet kan påverkas att avhandlas. 

Examensarbetets tillvägagångssätt kommer sedan att redogöras för samtidigt som en diskussion 

kommer att föras om hur författarna har jobbat för att öka rapportens trovärdighet.  
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Beroende på vilken typ av arbete en författare skall göra finns det flera olika tillvägagångssätt 

för att uppnå arbetets mål. Björklund och Paulsson (2010) skriver att det gäller att redogöra och 

motivera metodiken, metoden samt det praktiska tillvägagångssättet för att visa på förståelse 

för problematiken och de grundläggande idéerna.  

Det finns flera olika metoder som var och en kan vara lämpliga vid flera olika typer av 

forskning. Bell (2006) nämner att alla metoder har för- och nackdelar beroende på vad 

författaren vill få fram med sin rapport. I grunden finns det en metodinriktning med ansats som 

sedan kan ha inslag av andra inriktningar och ansatser. 

3.1 INRIKTNING 

3.1.1 Metodsynsätt 

Vilken grundläggande syn författaren har på kunskap ger att målet med forskningen kan 

variera. Björklund och Paulsson (2010) beskriver tre olika synsätt en författare kan ha i en 

rapport. 

 Analytiskt synsätt: Strävar efter att förklara det studerade systemet så komplett och 

objektivt som möjligt. Undersökaren vill hitta orsak-verkan-relationer och summan av 

de olika ingående studerade delarna är lika med helheten.  

 Systemsynsätt: Strävar efter att förklara verkligheten objektivt men att helheten är mer 

än summan av de studerade delarna. Systemsynsättet ser även till synergieffekter mellan 

de olika delarna och att de ingående relationerna är viktiga för delarna själva. 

 Aktörssynsätt: Beskrivningen av det studerade är beroende av den undersökande 

personens erfarenhet och handlande. Verkligheten är en social konstruktion som 

påverkas av och påverkar människor. 

3.1.2 Kvalitativa och kvantitativa studier 

Beroende på vilken typ av data som samlas in för att uppnå syftet kan en studie klassificeras 

som antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa studien omfattar information som 

kan mätas eller värderas numeriskt vid datainsamlingen medan den kvalitativa studien vill 

skapa en djupare förståelse för ett specifikt område genom kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. (Patel & Davidsson, 2012) I seminarieboken (Björklund & Paulsson, 2010) nämns det 

att observationer och intervjuer är mer lämpade vid kvalitativa studier men att enkäter och 

matematiska modeller är mer lämpade för kvantitativa studier.   

3.1.3 Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier 

En studie kan genomföras på olika sätt beroende på den existerande kunskapsmängden inom 

det studerade området. Då det finns lite kunskap inom ett område försöker författaren finna 

grundläggande förståelse genom undersökande, explorativa, studier. (Björklund & Paulsson, 

2010; Patel & Davidsson, 2012) Vill författaren istället beskriva men inte förklara relationer 

inom ett område där det finns grundläggande kunskap och förståelse görs deskriptiva, 

beskrivande, studier (Patel & Davidsson, 2012). 
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Explanativa, förklarande, studier både beskriver och förklarar det område författaren vill söka 

djupare kunskap och förståelse om. Slutligen finns det normativa studier då målet är att ge 

vägledning och föreslå åtgärder inom områden där det finns viss kunskap och förståelse. 

(Björklund & Paulsson, 2010) 

3.1.4 Examensarbetets inriktning 

Detta examensarbete har ett systemsynsätt då det är viktigt att få med relationerna mellan de 

olika klinikerna som är involverade i en patients vårdprocess. Skulle relationerna mellan 

klinikerna inte tas med skulle det innebära att de olika klinikerna jobbar självständigt utan 

kontakt med varandra för att ta hand om samma patient. Så är inte fallet då klinikerna gör den 

del av jobbet de är specialiserad på med hjälp av information från andra kliniker som har haft 

eller skall ta hand om patienten. För att alla kostnader i en vårdprocess skall kunna tas i 

beaktande behöver flera olika kliniker ingå i examensarbetet. 

Detta examensarbete kan även klassas som ett kvalitativt, normativt arbete som helhet, dock 

kan vissa delar klassas på andra sätt. Syftet med arbetet är att ta fram en kalkylmall, här skall 

numeriska värden in i en mall för att få fram en summa men det praktiska tillvägagångssättet 

för att ta fram mallen kommer till stor del att vara kvalitativt då det krävs en djupare förståelse 

för att skapa mallen. Den normativa aspekten grundar sig i att det finns en del grundläggande 

kunskap om hur en vårdprocess ser ut och hur den skall kostnadsberäknas och kalkylmallen 

kommer att utgöra en hjälp för att genomföra beräkningarna. Detta kan ses som en vägledning 

för beräkningarna. 

3.2 METODANSATS 

Vill en forskare ha möjlighet att studera en avgränsad del av ett problem på djupet är en 

fallstudie lämplig som metod. En fallstudie är begränsad i tid och kan även användas för att 

följa upp andra studier eller som en förundersökning för att få fram de viktiga parametrarna 

inför en större studie. Gemensamma och unika egenskaper för en organisation samt individerna 

i ett studerat system skall identifieras och belysas i en fallstudie samt hur samspelet fungerar. 

Vissa kritiker menar att en fallstudie kan vara svår att använda vid generaliseringar då studien 

är begränsad i omfång och tid. Att göra generaliseringar utifrån ett litet studerat system kan ge 

felaktiga slutsatser. Fallstudien tar ej hänsyn till andra aspekter som finns utanför systemet men 

som kan påverka det. I en fallstudie är det vanligt förekommande att författaren vill ha en bred 

och verklighetstrogen bild av verkligheten som möjligt och därför samlas information in med 

olika karaktär. (Bell, 2006. Patel & Davidsson, 2012) 

Detta arbete är av fallstudiekaraktär som kanske i ett senare skede kan leda till en större 

undersökning om hur totala vårdkostnaden skall beräknas för flera olika processer. 

Examensarbetet är både begränsat i tid och resurser vilket medför att det studerade systemet 

inte kommer att vara särskilt stort men förhoppningsvis kan generaliseringar göras och med 

detta kan kalkylmallen användas av andra klinker för beräkning av totala vårdkostnaden för en 

annan vårdprocess. 
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3.3 METODKRITIK 

Den tillgängliga tiden och de ekonomiska resurserna som finns till buds för examensarbetet 

begränsar vilka metoder som finns att nyttja för att uppfylla examensarbetes syfte. Då detta 

arbete är konkret jämfört med andra möjliga frågeställningar har en del metodteorier om andra 

forskningsinriktningar inte ens beaktats, till exempel vilken världssyn och kunskapssyn som 

författarna förhåller sig till eller djupare frågeställningar som vad forskning och vetenskap 

egentligen är.  

Då de tre nyttjade källorna för metodkapitlet är samstämmiga om vad det finns för olika 

inriktningar och ansatser samt hur datainsamling kan genomföras anses det att trovärdigheten 

för teorierna om metodiken är hög.  

Rapporten har även lästs av olika yrkeskategorier som jobbar med någon av de tre 

hjärtprodukterna och kommenterat olika aspekter och upplägg. Detta har bidragit till en extra 

granskning av innehållet så att det stämmer med verkligheten. 

Under examensarbetet har även en halvtidsopponering samt en slutopponering genomförts av 

en annan studentgrupp samt handledare, vilket bidrar till att höja rapportens trovärdighet 

genom att det akademiska innehållet och upplägget har granskats kritiskt av andra personer.  

För att få en hög trovärdighet i en rapport finns det tre mått som måste beaktas. Dessa är 

reliabilitet, validitet samt objektivitet. 

Reliabilitet 

Det första måttet avser möjligheten för andra forskare att upprepa forskningen så som den är 

beskriven och då erhålla samma resultat (Bell, 2006). För att säkerställa reliabiliteten finns det 

olika verktyg att använda. Björklund och Paulsson (2010) nämner två verktyg, triangulering och 

kontrollfrågor. För detta examensarbete innebär triangulering att flera olika personer har 

intervjuats för att säkerställa till exempel att kartläggningen är gjord på ett korrekt sätt. 

Kontrollfrågor har använts vid intervjuerna av de olika personerna för att säkerställa att alla 

intervjupersoner redogör för samma process. 

Validitet 

En annan aspekt för att erhålla hög trovärdighet av rapporten är hur validiteten är. Validitet kan 

likställas med giltighet och innebär ett mått på om rapporten verkligen svarar på den fråga som 

är sagd att besvaras. (Bell, 2006; Björklund & Paulsson, 2010) Seminarieboken (Björklund & 

Paulsson, 2010) nämner olika perspektiv som en metod att öka validiteten, till exempel 

triangulering. Denna rapport skall besvara syftet men skulle rapporten i slutändan svara på 

frågan vad en enskild hjärtoperation kostar skulle validiteten vara låg då detta inte är 

frågeställningen. 

Objektivitet 

Det sista måttet på en trovärdig rapport är objektivitet. Detta avser hur författarnas värderingar 

påverkar en studie. (Björklund & Paulsson, 2010) Författarna till examensarbetet avser att vara 

så objektiva som möjligt i arbetet med att ta fram en kalkylmall, vilket till stora delar har 
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uppnåtts då författarna inte jobbar inom organisationen och inte har personliga kontakter med 

klinikerna sedan tidigare. Objektiviteten har ökats genom att författarna inte är insatta i de 

medicinska aspekterna och har genom detta kunnat se andra möjligheter och problem som en 

insatt person tar för givet eller avfärdar på grund av kulturen på arbetsplatsen. Genom att 

tydliggöra olika valmöjligheter och motivera de val som gjorts ökar författarna rapportens 

trovärdighet, precis som Björklund och Paulsson (2010) nämner. 

En nackdel med att inte vara insatt i vårdprocessen innebär att författarna måste förlita sig till 

de beskrivningar och förklaringar som ges. Dessa beskrivningar och förklaringar kommer att 

vara färgade av den person som förklarar och beskriver förloppet och härigenom kan en del av 

objektiviteten gå förlorad. För att motverka detta har författarna intervjuat flera olika personer 

och yrkeskategorier för att få en så bred bild som möjligt och motverka en enskild persons 

inverkan på resultatet.  

3.4 DATAINSAMLINGSMETODER 

Ju större en undersökning blir desto mer restriktioner och juridiska frågeställningar kan komma 

fram som medför problem för att undersökningen skall kunna vara möjlig att genomföra. I 

mindre undersökningar kan ett informellt tillstånd från ansvarig chef eller administratör räcka 

långt. (Bell, 2006) 

Då detta examensarbete genomförts vid ett av Sveriges större sjukhus medförde detta att 

författarna rörde sig i miljöer där många människor arbetar och vårdas. Detta ställde krav på att 

författarna höll på integritet och anonymitet då det kan röra sig om känslig information som 

inte skall komma andra personer till känna. De patienter som intervjuades har fått ta ställning 

till om författarna får namnge dem i examensarbetet, annars har informationen anonymiserats. 

Exakt hur detta påverkat examensarbetet är svårt att avgöra men genom generaliseringar och 

anonymisering har förhoppningsvis examensarbetet inte påverkats av sekretessen. 

3.4.1 Litteraturstudier 

Till grund för den teoretiska referensramen har en litteraturstudie genomförts som utgör 

grunden för kommande analyser och slutsatser. Detta examensarbete skall förankra sina 

analyser och slutsatser i befintlig teori. I Seminarieboken av Björklund och Paulsson (2010) 

beskrivs böcker, broschyrer och tidskrifter vara litteratur och information som är sekundärdata, 

det vill säga att de uppgifter som finns i litteraturen är framtagna för ett annat syfte än det 

författarna har med sitt examensarbete. Till litteraturstudier räknas även den information som 

idag går att få genom internet. Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt att ha i åtanke när det gäller 

hur informationen skall hanteras. Patel och Davidsson (2012) skriver att författaren måste ta 

ställning till när och var ett dokument har tillkommit samt varför och syftet med detta, under 

vilka omständigheter dokumentet tillkom är en annan frågeställning. Ytterligare ett viktigt 

ställningstagande vid källkritik är upphovsmannen till dokumentet, vem var författaren samt 

vilken relation hade författaren till det som finns beskrivet i dokumentet. Litteraturstudien kan 

vara både effektiv och billig vilket är en styrka vid begränsade resurser. (Björklund & Paulsson, 

2010) 
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3.4.2 Intervjuer 

Alla typer av utfrågningar kan klassas som intervjuer, antingen det sker genom personlig 

kontakt, mejlkontakt eller genom telefon. Den viktiga skillnaden mot litteraturstudier är att vid 

intervjuer får författaren tillgång till primärdata. (Björklund & Paulsson, 2010) En fråga kan ha 

dubbeltydighet vid en intervju men det kan ge en mer nyanserad bild då den intervjuade 

personer kan beskriva skillnaderna, intervjuaren kan även ställa följdfrågor beroende på hur 

respondenten svarar. (Bell, 2006; Björklund & Paulsson, 2010)  

En intervju kan ha förberetts på olika sätt och det talas ibland om den strukturerade, den semi-

strukturerade, den ostrukturerade och den fokuserade intervjun. Den strukturerade intervjun har 

alla frågor färdiga med svarsalternativ och ger en liten möjlighet till följdfrågor. Den 

strukturerade intervjun är viktig då det är väsentligt att alla respondenter svarar på samma 

frågor och jämförelsen är viktig. De andra intervjuteknikerna ger mer utrymme till följdfrågor 

och flexibilitet. Den ostrukturerade intervjun ger respondenten maximalt utrymme att svara 

inom. I en intervju kan frågorna vara mer eller mindre ledande, men det bör undvikas att leda 

respondenten alltför mycket. Den semi-strukturerade intervjun är mer låst i sin utformning än 

de andra två teknikerna. Det finns dock inga givna direktiv om när en intervju är fokuserad, 

semi-strukturerad eller ostrukturerad. (Bell, 2006; Björklund & Paulsson, 2010) 

Oavsett vilken teknik intervjuaren använder så behöver denna vara påläst och känna till 

grundläggande fakta och ha ett mål och syfte med intervjun för att den skall kunna bidra med 

något till rapporten, annars kan det vara lätt hänt att en intressant och spännande intervju inte 

tillför rapporten någonting. (Bell, 2006; Björklund & Paulsson, 2010) 

3.4.3 Observationer  

Observationer kan vara användbara då man vill veta om människor verkligen 

gör det de säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger. (Bell, 2006 s.187) 

Observatören behöver på förväg veta vad som skall observeras samt vad som är intressant att 

veta och även varför observationen kommer att ge den data observatören behöver. Vid en 

observationsstudie är det viktigt att ha i åtanke att observationen blir påverkad av observatören 

oavsett hur objektiv denne försöker vara. Alla människor är olika och fokuserar på olika saker 

samt filtrerar bort olika saker. Finns det flera observatörer kan de olika områdena delas upp så 

att fokus blir smalare eller att observatörerna lagt upp en plan för observationen och sedan 

sammanställer de olika observatörernas iakttagelser. Precis som med intervjuer leder 

observationer till primärdata och kan delas in i ostrukturerade samt strukturerade. Bell (2006) 

skriver att den ostrukturerade observationen kan vara användbar då syftet med observationen är 

klart eller då observatören vill generera hypoteser. Som tidigare nämnts färgas observationen 

av den som genomför studien och ytterligare en klassificering är deltagande eller objektiv. I 

den deltagande observationen deltar observatören i det som skall observeras och risken för att 

observationen färgas av observatören är större. Denna teknik kan ge en helt annan synvinkel på 

det observerade men en nackdel är att information kan försvinna från helheten då observatören 

kan vara upptagen med just det som denne är delaktig i. Den objektiva observatören står 

utanför det som sker och iakttar och registrerar händelserna. (Bell, 2006)  
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Beroende på vad observatören skall observera finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till och 

det är om observatören skall vara känd av det observerade systemet. Beroende på vad som skall 

observeras är det mer eller mindre enkelt att vara en okänd observatör. (Björklund & Paulsson, 

2010) 

Björklund och Paulsson (2010) nämner en nackdel med observationer och det är att de är 

tidskrävande men detta kan vägas upp av att metoden kan ge en mer objektiv information i 

vissa situationer. 

Objektiva och strukturerade observationer där observatören är känd har till viss del genomförts 

under detta examensarbete för att få en bättre bild av den vårdprocess som analyserats. Detta 

för att bekräfta de olika aktiviteter som ingår i processen samt få en bättre förståelse för varför 

vissa aktiviteter måste genomföras och varför i just en specifik ordning. 

3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Här beskrivs den arbetsmodell och de fyra faser som examensarbetet har delats upp i, se Figur 

7. Avsnittet är uppdelat i de fyra faserna som arbetet innehåller; planeringsfas, 

datainsamlingsfas, analysfas och slutfas. 

För att först skapa en bild över examensarbetet och det som skulle behöva göras gjordes ett 

planeringsunderlag innehållande produktval, metodval, avgränsningar, förstudie och 

uppgiftsprecisering (planeringsfas). Detta följdes av att data utifrån planeringsfasen samlades in 

genom intervjuer, observationer och befintliga datasystem, vilket resulterade i ett 

beräkningsunderlag samt en flödeskartläggning, empiri, över de utvalda produkterna 

(datainsamlingsfas). Vidare bidrog den insamlade datan till att en kostnadsberäkning kunde 

genomföras, följt av en känslighetsanalys och en utvärdering av kalkylmallen (analysfas). 

Innan en överlämning slutligen kunde göras gjordes även en generalisering av mallen samt en 

sammanställning av olika slutsatser (slutfas). 
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Figur 7: Schematisk beskrivning av examensarbetets olika faser med tillhörande moment. (Egen) 
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3.5.1 Planeringsfas 

Arbetsmodellens första fas, planeringsfasen, består av sex 

moment, se Figur 8. Denna fas utgjorde examensarbetets 

grund.  

Förstå uppgiften 

För att förstå examensarbetets uppgift anordnades ett första 

möte på HMC där ekonomichefen för HMC, Jan Norgren, 

Fysiologiska klinikens ekonom Susanna Ljunggren och 

universitetslektor Håkan Aronsson närvarade. Här 

definierades ursprungsuppgiften och vilka kliniker som 

skulle ingå och examensarbetets handledare presenterades, 

Aronsson vid universitetet och Ljunggren vid US. Då 

författarna till denna rapport har en teknisk-ekonomisk 

bakgrund följdes det första mötet av ett antal mindre möten 

med handledaren på US och ett flertal ostrukturerade 

observationer på Fysiologiska kliniken, för att bättre förstå vårdens arbetssätt och struktur. Vid 

mötena med handledaren presenterades delar av vårdens aktuella kalkyleringsmetoder och hur 

de fungerade. Vid de inledande observationerna inom FysKlin där främst en förståelse för 

sjukvården och tillvägagångssätten studerades fick författarna en bra grund inför det 

kommande arbetet. Allt eftersom arbetets uppgift blev tydligare kunde dess syfte och 

verksamhetsbeskrivning ta form.  

Produktval 

Ett första preliminärt val av produkter gjordes tillsammans med Kardiologens ekonom Gitt 

Olsson i samband med en ostrukturerad intervju på US. Här gick Olsson igenom LiO:s 

kostnadsberäkningsmetoder samt visade två produkter vars kostnader hon idag visste inte 

stämde överens med verkligheten. Därefter genomfördes en ostrukturerad intervju med 

överläkare Niels-Erik Nielsen vid Kardiologen och då stärktes det preliminära valet samt så 

bestämdes det att ännu en produkt skulle analyseras. Att ostrukturerade intervjuer varit aktuella 

beror på att intervjuernas innehåll varit diffust innan själva intervjutillfället inträffat, vilket 

gjort det svårt att förbereda intervjuerna. Dock anser författarna att arbetet ändå inte förlorat 

reliabilitet då det i efterhand visat sig att rätt fakta kommit från rätt personer med hjälp av 

Ljunggren. Att inte fler än tre produkter valdes beror delvis på att arbetet varit tidsbegränsat 

och att inte fler produkter hade hunnits undersökas. Ytterligare en orsak till att få produkter 

valdes, var att en mer detaljerad kartläggning och kalkylmall kunde tas fram för färre 

produkter. Risken finns dock att någon annan produkt skulle varit mer representativ för en 

generalisering, men då två välinsatta personer intervjuats och varit med i beslutet av produktval 

anses detta vara tillräckligt för att arbetet inte ska förlora reliabilitet. 

Metodval 

Parallellt med produktvalet gjordes även val av metod för hur all nödvändig data skulle samlas 

in för att kunna svara på examensarbetets syfte. Det började med att strukturerade 

Figur 8: Planeringsfasens 
ingående delar. (Egen) 
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litteratursökningar gjordes för referensramen. Då examensarbetet på ett tidigt stadium hade 

ABC-kalkylering och flödeskartläggning som grundläggande verktyg gjordes 

litteratursökningen med hänsyn till detta. För ABC-kalkylering gjordes en förnyad sökning 

utifrån doktorand Malin Wigers forskning om hur totala vårdkostnader skall beräknas och för 

flödeskartläggning gjordes en ny sökning med koppling till vården, se bilaga 2 för ytterligare 

information om litteratursökningen. Abstrakten i de funna artiklarna lästes igenom och en ny 

gallring genomfördes. De artiklar som hade relevanta abstrakt lästes därefter igenom 

övergripande och ytterligare gallring skedde innan det slutligen bestämdes vilka artiklar som 

skulle användas i arbetet. Även sökningar i Hum-Sam bibliotekets register vid Linköpings 

Universitet utfördes samt att gamla examensarbeten nyttjades som källor för att hitta 

användbara referenser inom de sökta områdena. Källorna som använts i examensarbetet har 

dokumenterats så noggrant som möjligt för att det inte skall finnas något tvivel om vad som har 

använts och varifrån informationen kommer. När det gäller den insamlade litteraturen har en 

strävan varit att i största möjligaste mån hitta minst två källor inom samma område för att öka 

trovärdigheten. Vid några tillfällen har det dock inte funnits några andra källor att tillgå som 

kunnat stärka eller ifrågasätta inhämtad data. 

Intervjuerna som har utförts i samband med arbetet har varit av olika strukturer. I arbetets 

planeringsfas var dessa ostrukturerade då det var svårt att förbereda intervjuerna på grund av 

bristande kunskap inom området. Därför bestämdes det att de skulle få vara ostrukturerade trots 

att arbetets reliabilitet kunde försämras. Däremot valdes det att datainsamlingsfasens intervjuer 

skulle vara semistrukturerade för att inte viktig information skulle gå förlorad. Vid den mer 

utförliga kartläggningen i datainsamlingsfasen var det viktigt att inga steg skulle missas och 

därför var vissa frågor förberedda medan många frågor även fick komma spontant. Syftet med 

att ha intervjuer som datainsamlingsmetod var främst att samla in data för att kunna göra 

kartläggningen av de olika produkterna. Intervjuer genomfördes med de olika 

personalkategorierna utmed hela vårdprocessen. Se bilaga 3 för grunden till de 

semistrukturerade intervjuerna. 

Observationerna genomfördes på samma sätt för de tre produkterna som ingår i 

examensarbetet. Till förstudien var observationerna ostrukturerade och i datainsamlingsfasen 

var de semi-strukturerade. De syftade till att kartlägga de olika produkterna och vilka aktiviteter 

som utfördes och av vem. Då det var olika personer men samma personalkategori som ingick i 

de olika produkterna kartlades de olika personalkategorierna för respektive produkt. 

Observationer genomfördes inom hela vårdprocessen men med tyngdpunkt på de delar som 

skedde på Seldinger. Se bilaga 4 för underlag till de semistrukturerade observationerna. 

Avgränsningar 

När uppgiften presenterades för författarna var den redan till viss del avgränsad. Bland annat 

var det redan bestämt att ett fåtal produkter skulle studeras för att eventuellt senare generalisera 

mallen. Produkterna skulle följas från det att en remiss inkommer till Kardiologen tills dess att 

patienten skrivs ut, se Figur 9, då det är denna process som LiO kan debitera ett annat landsting 

för. Vissa patienter har ett något mindre system, detta kommer redogöras för vidare i 

uppgiftspreciseringen. 
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Figur 9: Övergripande avgränsning av systemet. (Egen) 

Genom de ostrukturerade intervjuerna med ekonom Olsson och överläkare Nielsen fastställdes 

det vilka produkter som skulle granskas och det studerade systemets gränser blev tydligare. 

Tillsammans med handledaren vid LIU fördes en diskussion främst avseende 

uppgiftspreciseringen och de gjorda avgränsningarna för examensarbetet. I början av rapporten 

gjordes en avgränsning från de medicinska aspekterna av produkterna då det inte bidrar till att 

svara på syftet. Ytterligare avgränsningar har gjorts när det gäller specifika moment men de tas 

upp i samband med det specifika momentet. 

Förstudie 

Då författarna som tidigare nämnts har en teknisk-ekonomisk utbildning bestämdes det att en 

förstudie var nödvändig för att bättre förstå de valda produkterna och det kalkyleringssystem 

som används inom LiO, se bilaga 5 för underlag till förstudie. Förstudien genomfördes 

parallellt med avgränsningen då de exakta avgränsningarna blev tydligare i samband med de 

observationer som genomfördes under förstudien. I samråd med handledare bestämdes det i ett 

tidigt skede att en övergripande kartläggning av de tre produkterna skulle göras i samband med 

förstudien. Genom vidare diskussioner bestämdes det även hur författarna skulle dela upp 

jobbet i samband med observationerna av de olika ingreppen, samt att programmen 

CostPerform och KPP skulle studeras mer ingående för att deras uppbyggnad skulle tydliggöras 

och författarna skulle lära sig hantera systemen. Förstudien inleddes med att ett PTMV-ingrepp 

iakttogs genom en ostrukturerad observation samt att inblandade yrkeskategorier, se bilaga 6, 

vid ingreppet delvis utfrågades genom ostrukturerade intervjuer. Därefter observerades två 

Mitraclips-ingrepp och ett TAVI-ingrepp på samma sätt. Samtliga data som samlades in 

antecknades av båda författarna för att information inte skulle missas. De data som samlades in 

kunde sedan användas för att genomföra en övergripande kartläggning av de tre produkterna 

som presenteras i förstudien. 

Uppgiftsprecisering 

Efter att förstudien och avgränsningar gjorts kunde uppgiften preciseras. Här användes den 

teori som samlats in i litteraturstudien tillsammans med insamlad data från förstudien för att 

formulera de frågor som arbetet byggs upp av. Frågorna berörde huvudområdena ABC-

kalkylering och kartläggning som därefter delades upp i mindre delar för att skapa frågor med 

relevans för examensarbetets syfte.  

Besök vid 
vårdcentral, 

remiss  skrivs 

Remiss 
inkommer till 
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Undersökning 
vid FysKlin 
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3.5.2 Datainsamlingsfas 

Examensarbetets andra fas, datainsamlingsfasen, se Figur 10, 

bestod av fyra delar. Här samlades data in för att besvara de 

frågor som formulerats i uppgiftspreciseringen.  

Intervjuer 

För att samla in data till den mer detaljerade kartläggningen av 

de tre produkterna genomfördes intervjuer med de personer 

som var inblandade i en specifik produkts flöde. Intervjuerna 

var mestadels semi-strukturerade, se bilaga 7, men ibland även 

ostrukturerade. Författarna anser att den information som fås 

via intervjuer är den mest trovärdiga informationen. Detta på 

grund av att de personer som intervjuas i flödet dagligen ser hur 

detta fungerar och därmed är experter inom sina områden.  

Upplägget för de tre produkterna var att börja datainsamlingen i samband med ingreppet på 

Seldinger, där igenom fick författarna direkt kontakt med patienten, läkarna samt övrig 

personal som behövdes i samband med ingreppet. Ingreppet vid Seldinger är det skede i 

vårdprocessen som är det mest resurskrävande vad avser personal och utrustning och innebar 

en bra startpunkt för kartläggningen och datainsamlingen. Därefter kunde patienten följas 

vidare i processen och kartlägga de aktiviteter som behövdes genom intervjuer. De aktiviteter 

som skedde innan ingreppet kartlades främst genom intervjuer med personal och patient men 

vid något enstaka tillfälle så genomfördes även observationer. Vidare utveckling av motivering 

till detta kommer i kapitel 7. Efterhand blev intervjuerna mer och mer strukturerade för att 

säkerställa och bekräfta alla ingående aktiviteter. Vid intervjuerna ställdes alltid kontrollfrågor 

för att säkerställa att rätt information samlades in och att författarna hade uppfattat svaret 

korrekt, vilket bidrar till ökad trovärdighet för arbetet. 

Observationer 

Även observationer gjordes i samband med intervjuerna för att förstå flödets uppbyggnad och 

för att författarna själva skulle se vad som sker och inte bara lita på det som sades i samband 

med intervjuerna. Detta ökar arbetets trovärdighet och blir en form av triangulering. 

Observationerna var mestadels semi-strukturerade men ibland även ostrukturerade. Upplägget 

för observationerna följer samma upplägg som intervjuerna då det vid samtliga 

observationstillfällen gavs möjlighet att ställa frågor och genom detta blev intervjuer och 

observationer starkt kopplade till varandra. Det motsatta sambandet att varje intervju ledde till 

en observation av det som diskuterades stämmer inte då en del intervjuer skedde i fikarum eller 

på kontor och författarna kunde då inte genomföra någon observation.  

Datasystem 

För att samla in data till kostnadsberäkningarna användes datasystemet CostPerform 

tillsammans med ekonomi- och KPP-kuber. I CostPerform undersöktes vilka kostnader som 

fanns att tillgå för varje produkt. Att flera metoder används för att undersöka samma sak leder 

till ökad trovärdighet för arbetet. 

Figur 10: 
Datainsamlingsfasens 
ingående delar. (Egen) 
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Empiri 

Den datainsamling som skedde genom intervjuer, observationer och datasystemen resulterade i 

arbetets empiri och en aktivitetskartläggning av de tre produkterna från att en remiss mottagits 

av kliniken till dess att patienten skrivs ut.  

3.5.3 Analysfas 

Arbetets analysfas, se Figur 11, består av tre delar och här analyserades den 

data som samlats in i datainsamlingsfasen. I det första steget, kalkylering, 

delades resurser in i olika poster och därefter bestämdes lämpliga 

fördelningsnycklar utifrån redan befintliga tillsammans med teori kring 

ABC-kalkylering. Resurserna, i form av kostnader, fördelades sedan först 

direkt till produkterna och därefter ut på de olika aktiviteterna för att 

slutligen fördelas vidare till produkterna och ge en totalkostnad. I 

känslighetsanalysen diskuterades vad som kan ha påverkat kalkylens 

resultat, men även vad som kunde ha gjorts annorlunda vad gäller gjorda 

antaganden och val av olika fördelningsnycklar. I det sista steget i 

analysfasen utvärderades den gjorda mallen. Här jämfördes den nya 

totalkostnaden med den gamla och utifrån känslighetsanalysen diskuterades 

hur rättvisande den nya mallen är för varje produkt. Mer utförlig 

beskrivning av tillvägagångssättet kommer att redovisas i samband med 

analysen för att tydligare koppla ihop metoden och resultatet av analysen. 

3.5.4 Slutfas 

Examensarbetets fjärde och sista fas, se Figur 12, består av tre delar. I 

generaliseringsmomentet diskuterades huruvida de tre valda produkternas 

förändringar, vad gäller fördelningsnycklar och därmed avvikelse från 

tidigare totalkostnad, kan generaliseras och användas för andra produkter. 

Vidare drogs slutsatser angående generaliseringsmöjligheter, produkternas 

nya fördelningsnycklar och produkternas nya kostnader. I slutsatserna togs 

även hänsyn till den gjorda känslighetsanalysen samt trovärdigheten i de 

nya siffrorna. Slutligen skedde en överlämning till uppdragsgivaren i form 

av en datorskriven rapport och en muntlig redovisning av arbetets mest 

intressanta delar samt hur den nya kalkylmallen skall användas.  

Figur 11: 
Analysfasens 
ingående delar. 
(Egen) 

Figur 12: Slutfasens 
ingående delar. 
(Egen) 
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4. REFERENSRAM 

De teorier som examensarbetet kommer att förankra sina beräkningar och resultat i kommer att 

presenteras i detta kapitel. Inledningsvis kommer en kortfattad introduktion till totalkostnadsanalys att 

redogöras för och därefter teorier kring ABC (Activity Based Costing)-kalkylering och KPP (Kostnad 

Per Patient). Slutligen kommer olika kartläggningsteorier att presenteras. 
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Teorierna som detta examensarbete grundar sig på kommer ha stor tyngdpunkt på ett logistiskt 

perspektiv då logistiken genom åren har fått en ökad betydelse. Det finns flera orsaker till detta, 

men två av huvudpunkterna är att logistik utgör en större del av förädlingsvärdet och att tid och 

flexibilitet blir mer kritiska faktorer. Även den ökade globaliseringen och gränslösheten 

tillsammans med en fortsatt avreglering inom vissa områden har lett till att logistikens synsätt 

har fått en ökad genomslagskraft. (Storhagen, 2011) 

4.1 TOTALKOSTNADSANALYS 

Vid olika beslut påverkas kostnader på flera olika sätt 

inom en organisation, en del kostnader kan öka 

medan andra minskar. Att endast titta på en enskild 

kostnad vid ett beslutsfattande kan leda till att den 

totala kostnaden ökar trots att den enskilda kostnaden 

blev lägre vid beslutet. För att få en rättvisande bild 

av den faktiska kostnaden behöver alla kostnader 

analyseras som ingår i produkten och som kan 

komma att påverkas. Figur 13 visar de vanligaste 

kostnadsposterna ur ett logistikperspektiv, det viktiga 

är inte att alla kostnader kan klassificeras och kopplas 

mot någon av kostnadsklasserna utan det viktiga är att 

alla väsentliga kostnader tas med i analysen och inte 

lämnas utanför. (Oskarsson et al., 2009)  

De kostnadsposter som redovisas i nästa underkapitel 

är en grundläggande indelning gjord av Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, (2009) för att visa på 

behovet av att specificera kostnader så att allt tas med i 

beräkningarna. Då SKL ger ut riktlinjer för samtliga landsting om hur verksamheten skall 

bedrivas gäller det att nya mallar kan anpassas till givna riktlinjer för att kunna uppfylla ställda 

krav. (Ljunggren, 2012) 

4.1.1 Kostnadsposter enligt SKL 

SKL:s självkostnadskalkylering tar upp ett antal kostnadsposter som bör beaktas vid 

kalkylering inom sjukvården samt olika överväganden som behöver göras inom respektive 

kostnadspost. Detta underkapitel är hämtat från SKL (2009) och redovisas med hänsyn till var 

examensarbetet utförs och att totalkostnaden för de utvalda produkterna kommer att få sina 

kostnadsbidrag från motsvarande kostnadsposter. 

Personal 

Denna kostnadspost kan verka enkel att beräkna då det bara är att se vilken personal som är 

knuten till vilken produkt och aktivitet. Dock finns det en hel del andra kostnader som är direkt 

förknippade med lönen för personalen och som måste tas hänsyn till om alla kostnader skall 

fördelas på ett korrekt sätt. Arbetsgivaravgifter och pensionskostnader är två poster som 

eventuellt kan behöva justeras beroende på hur löne- och åldersfördelningen ser ut bland 

Figur 13: Totalkostnadsmodellen. 
(Oskarsson, 2009, sid 34) 
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personalen. Omkostnader för bland annat utbildning, resor, personalpooler, omplaceringar och 

semesterlöner är andra kostnader som är förknippade med personalen och som behöver 

klargöras hur de skall hanteras och fördelas. 

Lokaler 

Då en lokal hyrs är kostnaden enkel att identifiera men då lokalhyran debiteras internt är även 

kostnader för avskrivningar, ränta, underhåll, el, värme, vatten och försäkringar inräknade i 

kostnaden och beroende på vad kalkylen skall räkna med så behöver eventuellt posten justeras. 

En lämplig fördelning av kostnader kopplade till lokaler brukar baseras på den nyttjade ytans 

andel av den totala ytan. 

Administration och ledning 

 Gemensam administration och ledning är indirekta kostnader som skall fördelas ut på 

kalkylobjektet med hjälp av olika resursdrivare till olika aktiviteter eller direkt till 

kalkylobjektet. 

 Fullmäktige och styrelse tillhör allmän politisk verksamhet och myndighetsutövning 

och ska enligt SKL inte belasta enhetens självkostnad. En viss del av kostnaden kan 

dock vara berättigad och här gäller det då att hitta en rimlig fördelning som kan 

relateras till produktionen. 

 Ledning behövs för att verksamheten och produktionen skall fungera och ett riktigt 

rättvist fördelningssätt kan kräva djupa studier och kartläggningar. Dock kan denna post 

många gånger fördelas med ett grovt överslag med hjälp av personer med god insikt i 

verksamheten. 

 Ekonomiadministration ger stöd i form av till exempel bokföring, fakturering eller 

inkasso. Fördelningsnycklar kan exempelvis vara antal fakturor, antal verifikationer 

eller omsättning. 

 Personaladministration kan bland annat innebära löneadministration eller rekrytering 

och exempel på fördelningsnyckel kan vara antal anställda eller andel av lönesumma. 

 Inköp och förråd är en form av service som kan innefatta upphandling, 

tillhandahållande av ramavtal eller förrådsverksamhet och detta skall fördelas ut på 

kalkylobjekten. 

Övriga kostnader 

 Inventarier kan i vissa fall ge en felaktig bild av verksamhetens kostnader då det finns 

olika principer för hur inventarier skall redovisas och skrivas av. Om en del inventarier 

nyttjas av verksamheten till stor del kan en aktuell bedömning av nyttjandegraden vara 

lämplig att göra för en korrekt fördelning. 

 IT och telefoni kan redovisas som egna kostnader eller ingå i andra poster och fördelas 

genom antal användare, per dator, antal anknytningar eller trafikvolym. 

 Försäkring och riskhantering kan ibland vara inbakad i lokaler men oavsett var 

kostnaden finns så behöver den tas med i en självkostnadskalkyl. 

 Kontorsservice innefattar bland annat vaktmästeri, internpost, porto och kopiering. 

Denna kostnadspost kan vara svår att exakt mäta eller liten och en specifik uppdelning 

kostar mer än vad det ger och här kan schabloner vara lämpligt att fördela efter. 
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 Ränta på kapitalbindning kommer främst från anläggningstillgångar och inventarier. 

Den ränta som bör användas är organisationens genomsnittliga upplåningskostnad. 

 Information och marknadsföring behöver analyseras och se vilka kostnader som är 

produktionsstödjande och därefter hitta en lämplig nyckel eller schablon för fördelning. 

 Revision för granskning av verksamheten kan normalt fördelas genom kalkylobjektets 

kostnadsvolym. 

 Medlemsavgifter till SKL som är en arbetsgivarorganisation som tillhandahåller viss 

service till medlemmarna och bevakar vissa områden som är av intresse för 

medlemmarna. Fördelningsgrund för den verksamhet som kan anses vara 

produktionsstödjande kan grunda sig på andel medlemmar av antalet anställda eller 

lönesumma. 

 Risk och oförutsedda kostnader kan vara en sammanslagen post som kan hantera den 

generella kostnadsutvecklingen eller just oförutsedda händelser. Denna säkerhetspost 

kan ibland finnas inbakad i de övriga posterna. 

 ‖Onödiga‖ kostnader kan vara kostnader som en enhet kan tvingas ta på grund av att 

den större organisationen har fattat ett beslut som innebär en merkostnad för enheten 

jämfört med andra alternativ. Denna post kan vara att synliggöra denna kostnad när den 

egentligen hör hemma under någon av de nämnda kostnadsposterna. 

Ytterligare en anpassning av totalkostnadsmodellen till sjukvården som SKL (2009) inte tar upp 

är två kostnadsposter som i detta examensarbete kommer att ha stor inverkan på kostnaden 

nämligen externa undersökningar samt material och mediciner. 

4.1.2 Ytterligare kostnadsposter 

De kostnadsposter som SKL tar upp täcker in en stor del av alla kostnader och de två poster 

som nämns här under skulle säkerligen kunna ingå i någon post. Författarna av rapporten anser 

att det är två stora enskilda poster som borde synliggöras bättre och föreslår därför ytterligare 

två kostnadsposter som komplement till SKL:s uppdelning. 

Externa undersökningar 

Alla typer av undersökningar som den huvudansvariga kliniken inte utför själv utan köper in. 

Detta kan vara olika typer av laboratorieprover, röntgen eller fysiologiska undersökningar som 

den utförande kliniken sedan fakturerar den huvudansvariga kliniken. 

Material & Medicin 

Kostnaden för det material som opereras in i patienten samt förbrukas i samband med ingreppet 

ingår i denna post. Även kostnaden för den medicin som krävs före, under och efter ingreppet 

för att patienten skall bli frisk och undvika komplikationer räknas in i denna post. 

Den totala kostnaden inom respektive post skall sedan fördelas till respektive produkt på ett 

rättvist sätt och detta kan göras med hjälp av ABC-kalkylering. 
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4.2 ABC-KALKYLERING 

Under många decennier har påläggskalkylering varit den gällande kalkyleringsmodellen men i 

takt med att teknologin har utvecklats och att produkterna har fler tjänster kopplade till sig har 

kostnadsstrukturen förändrats. Figur 14 visar hur den generella kostnadsstrukturen har 

förändrats under 1900-talet, de exakta proportionerna mellan kostnadsslagen skiljer sig åt 

mellan branscher. Då mer direkt arbete har ersatts av maskiner på grund av teknikens 

utveckling har denna teknologikostnad ökat medan kostnaden för direkt arbete har minskat. 

Kostnaden för materialet har i förhållande till de andra kostnadsslagen inte förändrats nämnvärt 

därför anses denna kostnad vara oförändrad. Idag finns det även fler tjänster kopplade till 

produkter vilket har lett till att overheadkostnaderna har ökat. (Gerdin, 2009) 

 

Figur 14: Kostnadsstrukturens förändring under 1900-talet. (Gerdin, 2009, sid 17) 

Sjukvården idag befinner sig i två världar, den medicinska och den ekonomiska. I den 

medicinska världen skall en patient tas om hand och vårdas och då utgör de ekonomiska 

aspekterna ingen beslutsgrund för vilka åtgärder som skall sättas in. Den ekonomiska världen 

handlar om att få hela organisationen att överleva och ge alla patienter den vård de behöver. Ett 

sätt att minska avståndet mellan de två världarna och öka precisionen i 

självkostnadskalkyleringen är att använda ABC-kalkylering, Activity Based Costing, 

hädanefter benämnt endast ABC. (Ross, 2004) Detta är en allokeringsmodell som funnits sedan 

1980-talet och lämpar sig för såväl produktproducerande företag som tjänsteproducerande 

organisationer. Fördelen med att använda ABC är att modellen ger mer verklighetstrogna 

kostnader och därmed fungerar som ett bättre beslutsunderlag än många andra modeller. 

Modellen kopplar ihop direkta och indirekta kostnader för ett kalkyleringsobjekt på ett tydligt 

sätt. (Johansson, 2007) ABC underskattar inte heller lönsamheten för högvolymprodukter eller 

överskattar densamma för lågvolymprodukter, vilket till exempel påläggskalkylering ofta bidrar 

till. Då ABC utgår ifrån i vilken omfattning kalkylobjektet förbrukar resurser kan denna modell 

mer precist fördela en kostnad än andra modeller som istället utgår från schabloner eller mer 

övergripande fördelningsnycklar. (SKL, 2009; Geri & Ronen, 2005)  

ABC grundas i att aktiviteter förbrukar företagets eller organisationens resurser, oftast i form av 

pengar, genom olika resursdrivare. Aktiviteter förbrukas vidare av företagets eller 

organisationens kalkylobjekt, för att kunna avgöra i vilken omfattning ett kalkylobjekt 

förbrukar en aktivitet används aktivitetsdrivare. Resursdrivare och aktivitetsdrivare behövs för 

Tid 

Total-
kostnad 

Overheadkostnader 

Teknologikostnader 

 

Direkt arbete 

Direkt material 



30 
 

att avgöra hur kostnader ska fördelas till de olika aktiviteterna och kalkylobjekten för att ge en 

så rättvisande bild som möjligt. Se Figur 15 för en schematisk bild över ABC principen och 

avsnitt 4.2.1 för en mer utförlig beskrivning av de olika begreppen. (Gerdin, 2009; Nehler, 2005; 

Larsen & Skjoldborg, 2004; Ross, 2004) 

 

 
 

4.2.1 Begrepp inom ABC-kalkylering 

Inom ABC finns en del grundbegrepp, vilka grundbegreppen är och vilka krav som ställs skiljer 

lite mellan olika författare och även hur de benämns. De gemensamma begreppen är Resurser, 

Aktiviteter, Aktivitetsdrivare och Kalkylobjekt. Backgård (1993), Johansson (2007), Nehler 

(2005) och Ross (2004) använder endast dessa fyra begrepp samt att de benämner 

Aktivitetsdrivare som Kostnadsdrivare. I denna rapport kommer dock Gerdins (2009) definition 

av begreppen att följas, presenteras nedanför, men de gemensamma begreppen har samma 

innebörd enligt samtliga författare.    

Kalkylobjekt 

Kalkylobjektet är det objekt som är kostnadsbäraren, alltså det objekt som är grundorsaken till 

att kostnader uppkommer. Det kan vara en enskild produkt eller avdelning beroende på vad 

ABC-kalkylen har för syfte.  

Resurser 

Resurser är olika tillgångar ett företag eller organisation har till förfogande oftast uttryckt i 

monetära termer. Det kan röra sig om till exempel löner eller materialkostnader. Resurserna 

förbrukas på grund av att aktiviteter utförs. Resurserna kan delas upp i direkta och indirekta. 

Direkta kostnader 

Detta är kostnader för olika resurser som direkt kan bindas till det enskilda kalkylobjektet. Inga 

andra kalkylobjekt eller aktiviteter kan knytas till resursen.  

Figur 15: Schematisk bild över grunderna i ABC-kalkylering. (Gerdin, 2009, sid 65) 
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Resursdrivare 

Resursdrivare är den komponent som avgör hur delade resurser, indirekta kostnader, ska 

fördelas till aktiviteter som förbrukar samma resurs. Några exempel på resursdrivare är tid, 

antal eller yta. Genom att identifiera hur mycket tid personalen lägger på en viss aktivitet kan 

kostnader fördelas på ett rättvisande sätt. Resursdrivaren kan närmast liknas med de 

fördelningsnycklar som används vid påläggskalkylering. Se bilaga 11 för förslag på olika 

resursdrivare. 

Aktiviteter 

Aktiviteter är en handling eller process som förbrukar en viss mängd input för att skapa output 

utfört av människor eller maskiner, se Figur 16. En aktivitet kan betyda flera olika saker som 

till exempel en konkret handling som att borra ett hål eller mer övergripande försäljning. Det 

viktiga när aktiviteten definieras är att den kan producera samma output varje gång den 

genomförs. Är detta säkerställt så innebär det att samma resurser förbrukas varje gång och en 

rättvis fördelning kan sedan uppnås genom aktivitetsdrivaren.  

Definitionen av en aktivitet avgörs av företaget eller organisationens möjlighet att mäta och 

samla in data som krävs för en aktivitet. Kravet på precisionen i kalkylen och kostnaden för att 

samla in data som krävs avgör hur aktivitetsgränserna dras. Vissa specifika aktiviteter kan vara 

motiverade att antingen ha mer detaljerad upplösning på eller mer aggregerad. Det som styr är 

hur olika kostnader varierar på grund av aktiviteter som genomförs på olika nivåer. 

Aktiviteterna kan klassificeras på fyra nivåer enligt Cooper genom Nehler (2005, s. 61): 

 Enhetsnivå – aktiviteter som genomförs för varje enskild vara och beror således på den 

producerade volymen. 

 Batchnivå – aktiviteter som genomförs för varje producerad batch men oberoende utav 

antalet i varje batch. 

 Produktnivå – aktiviteter som kan kopplas till en specifik produkt men som är 

oberoende av volymen för respektive produkt. 

 Företagsnivå – aktiviteter som stödjer övergripande processer men som inte kan 

kopplas till någon specifik produkt. 

Aktivitetsdrivare  

Aktivitetsdrivare används för att fördela kostnader till kalkylobjektet och är ett mått på hur 

mycket av en viss aktivitet ett kalkylobjekt använder. Beroende på vad kalkylen skall visa 

behöver en avvägning göras mellan exempelvis om antalet gånger en aktivitet utförs eller 

tidsåtgången per aktivitetstillfälle skall vara aktivitetsdrivare. Även här kommer kalkylens 

precision att vägas mot kostnaden för att genomföra mätningen. Antalet aktivitetsdrivare avgörs 

   Aktivitet   Output   Input 

Figur 16: Aktiviteten som en resursomvandlingsprocess. (Gerdin, 2009, sid 66) 
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genom hur olika produkter tar aktiviteterna i anspråk. Nyttjar olika produkter olika mycket av 

aktiviteterna behöver fler aktivitetsdrivare användas än om produkterna nyttjar lika mycket av 

flera aktiviteter som i så fall kan slås ihop. 

Enligt Johansson (2007) och Backgård (1993) finns fem kriterier som aktivitetsdrivare måste 

uppfylla, Backgård nämner dock inte oberoendet mellan aktivitetsdrivarna. 

 De skall gå att mäta. 

 De skall kunna kontrolleras. 

 De skall vara oberoende av varandra. 

 De skall accepteras av organisationen. 

 De skall ha en tydlig koppling till kalkylobjektet. 

Dessa fem kriterier kan även appliceras på resursdrivarna med den skillnaden i sista punkten att 

den tydliga kopplingen skall vara till aktiviteten. Se bilaga 11 för förslag på olika 

aktivitetsdrivare. 

4.2.2 Fördelar och nackdelar med ABC-kalkylering  

ABC-kalkylering kan utgöra underlag för olika utvärderingar om en service skall utökas eller 

reduceras beroende på hur resurserna och aktiviteterna nyttjas av ett objekt. ABC kan även 

ligga till grund för hur en service skall utföras och av vem beroende på hur kostnaderna 

fördelas. (Ross, 2004) Enligt Geri och Ronan (2005) kan ABC hantera overheadkostnader på ett 

bra och tydligt sätt genom tydliga fördelningsnycklar. 

Gerdin (2009) menar att produkten av ABC-kalkylering enbart ger en ögonblicksbild av 

historiska data. En annan förutsättning är att hela verksamheten kan delas upp i aktiviteter och 

som tidigare nämnts att aktiviteterna kan upprepas och generera samma output. Aktiviteter i 

projektform är inte att föredra då ABC är mer inriktad mot verksamheter som har en rutin. 

ABC-kalkylen återspeglar inte framtida särintäkter och särkostnader som den är uppbyggd idag 

och kan i och med detta inte ge ett helt relevant beslutsunderlag vid olika handlingsalternativ. 

(Gerdin, 2009)  

Nehler (2005) tar upp ytterligare kritik som enligt honom flertalet författare ansluter sig till och 

det handlar om metodens fördelningsförmåga genom aktiviteter. Metoden kan generera 

felaktiga produktkostnader då ett felaktig antagande om linjära aktivitetskostnader används. 

Geri och Ronen (2005) samt Lievens et al. genom Demeere et al. (2009) skriver att denna nyare 

metod kräver mer tid och resurser för implementering och underhåll och därmed är det många 

företag som behåller de gamla, mer enkla modellerna, vid kalkylering. Ju större verksamheten 

är desto mer krävs för att modellen skall vara korrekt och denna resursåtgång för 

kalkyleringsmodellen utgör ett hinder för vidare spridning. (Demeere et al., 2009) Young (2007) 

är delvis av en helt annan åsikt, att när väl grovjobbet är gjort med att ta fram grunden till ABC, 

vilket är resurskrävande, så kan denna modell upprätthållas till en låg kostnad. 



33 
 

4.2.3 ABC-kalkylering inom vården 

Ett flertal av de olika artiklarna som ansågs relevanta i samband med litteraturstudien handlade 

om olika varianter av ABC eller ABC tillsammans med andra teorier som det har gjorts försök 

med inom vården i olika länder. Mackie (2006) redogör för en hybridmetod mellan ABC och 

GPK (Grenzplankostenrechnung) där ABC anses ha tyngdpunkten vid kontroll av aktiviteter 

medan GPK har fokus på förbrukade resurser. Denna hybridmetod innebar dock att hela 

ekonomisystemet gjordes om från grunden med nya och betydligt fler kostnadsställen. 

Kostnader och resurser kopplades ihop till olika outputs från aktiviteterna med egna 

kostnadsställen. (Mackie, 2006)  

Annan variant av ABC är TDABC – Time-driven ABC, som är en förenklad variant av ABC 

där endast uppskattningen av två parametrar används. Där den ena parametern är kostnaden för 

att tillhandahålla kapacitet och den andra parametern är tidsåtgången för att utföra en aktivitet. 

Fördelen med denna variant är att den är enklare att implementera och att den tydligt visar vilka 

aktiviteter som förbrukar tid och synliggör möjligheter för tidsförbättringar. (Demeere et al., 

2009) 

Flertalet artiklar som har studerat olika enheter inom vården har dock den vanliga ABC-

kalkyleringen som metod. Arnaboldi och Lapsley (2005), Paulus et al. (2002) och Krug et al. 

(2009) har alla samma metodupplägg som Gerdin (2009) presenterar med de olika begreppen 

och dess innebörd. 

4.2.4 Metod för ABC-kalkylering 

Efter att ett kalkyleringsobjekt är fastställt skall det beslutas om vilka resurser som på något sätt 

har koppling till objektet och som måste beaktas. Beroende på vad syftet är med kalkylmallen 

behöver noggrannheten bestämmas. Hög noggrannhet bör eftersträvas då kalkylen är till för en 

självkostnadskalkyl vid konkurrensutsättning. (SKL, 2009) De enklaste resurserna att fördela är 

de direkta som endast har med kalkylobjektet att göra och direkt belastar detta. De indirekta 

resurserna behöver bearbetas lite mer innan de kan fördelas till kalkylobjektet samt en 

gränsdragning behöver göras för vilka indirekta kostnader som skall tas med. I SKL:s (2009) 

anvisningar nämns till exempel främmande produktionskostnader, dessa är inte nödvändiga för 

produktionen, och kan bortses ifrån.  

Indirekta resurser eller overheadkostnader kan vara klinikledningen eller mindre kostnader som 

skulle kunna fördelas direkt men kostnaden för att ta fram den exakta fördelningen är för hög i 

förhållande till den totala kostnadsposten. Till exempel kan IT- och telefonitjänster lokaliseras 

till personalgrupper eller individer men den totala kostnaden på någon 1 000-lapp i relation till 

en kliniks totala omsättning medför att det inte är lönt att dela upp kostnaden exakt. (Young, 

2007) 

För att kunna bestämma aktiviteter och aktivitetsdrivare behöver en kartläggning av de olika 

produkterna genomföras för att de indirekta resurserna skall kunna fördelas till kalkylobjekten. 
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4.3 KARTLÄGGNING 

Enligt Olsson (2012) finns det flera olika varianter av kartläggningar; processkartläggning, 

resurskartläggning och organisatorisk kartläggning. Då detta arbete fokuserar på aktiviteter, och 

därmed processer, för att kunna analysera kostnader kommer de två sistnämnda 

kartläggningsvarianterna inte att diskuteras vidare. Först ges en grundläggande beskrivningen 

av vad en process är, följt av en beskrivning av processkartläggningar med avseende på olika 

visualiseringsformer. (Olsson, 2012) För att en kartläggning ska vara möjlig finns det två 

grundläggande krav; att systemet ska vara stabilt och att processerna ska upprepas tillräckligt 

många gånger för att kunna analyseras (Lumsden, 2012). 

4.3.1 Processkartläggning 

Melan (1997) menar att en organisation kan ses som ett produktivt system som producerar varor 

eller tjänster. Systemet består av en grupp oberoende komponenter som samarbetar för att 

uppnå ett slutobjekt, en produkt eller en tjänst. En organisation kan därför ses som ett system av 

processer, som i sin tur är system av delprocesser och som i slutändan består av aktiviteter. 

Enligt Oskarsson et al. (2009) finns det fyra krav som karaktäriserar en process och som 

Lillrank et al. (2011) och Lumsden (2012) mer eller mindre identiskt ansluter sig till. 

 En kedja av aktiviteter med en tydlig början och tydligt slut. 

 Är planerad och repetitiv. 

 Har tydliga mål, en beskrivning av alla ingående steg och vilka resultat som förväntas. 

 Omfattar flera aktiviteter inom flera funktioner. 

Enligt Melan (1997) kan en organisations processer delas upp i primära och stödjande 

processer. Primära processer påverkar direkt produktionen av produkter eller skapandet av 

tjänster medan de stödjande processerna stödjer de primära processerna så att de kan 

genomföras så effektivt som möjligt. Exempel på primära processer är kvalitetskontroller och 

inlagring medan exempel på stödjande processer är informationssystem och mänskliga resurser. 

(Melan, 1997) 

Ljungberg och Larsson (2001) använder istället uttrycken huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Huvudprocesser är de processer som beskriver en verksamhet och kan till 

exempel vara processer som skapar efterfrågan eller skapar affärer. Genom att enbart studera 

dessa kan en uppfattning skapas om verksamhetens viktigaste delar. Stödprocesser är istället 

processer som behövs för att verksamheten i sin helhet ska fungera och att huvudprocesserna 

ska fungera så bra som möjligt. Två exempel på dessa är fakturering till kunder och 

produktionsplanering. Ledningsprocesser behövs för att styra och koordinera verksamheten och 

kan till exempel vara att ledningen följer upp och korrigerar organisationen. (Ljungberg & 

Larsson, 2001) 

Då patienten är tätt integrerad med vårdprocessen behövs ett mer vårdanpassat synsätt för att 

till fullo kunna beskriva logistiken. Figur 17 är tänkt att illustrera detta: 
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Figur 17: Processen inom vården. (Lillrank et al., 2011, sid 196) 

De ord som finns i Figur 17 definieras enligt följande:  

 Vårdprocess (Process) – Hela processen som krävs för att patienten skall bli frisk. 

 Patientepisod (Patient episode) – Patientens väg genom vården, ur patientens 

perspektiv. 

 Hälsohändelse (Health event) – Till exempel förberedande medicinering inför ett 

ingrepp. 

 Servicehändelse (Service event) – Värdeskapande aktivitet tillsammans med patienten, 

kan ses som de enda punkter där patientepisoden och sjukvårdsprocessen möts. Ett 

enskilt serviceevent sker i regel på en enda enhet utan överlämningar. Patientens 

närvaro kan dock variera i event; en undersökning kan till exempel kräva att patienten 

befinner sig på plats, medan ett annat event kräver ett vävnadsprov som tidigare lämnats 

från patienten. 

 Förberedelser (Preparations) – Förberedelser som vårdgivaren utför utan patientens 

inblandning; som att till exempel förbereda operationsrum och verktyg. 

 Överlämnande (Handover) – Kan vara en förflyttning från en aktivitet till en annan; 

kan både vara en fysisk förflyttning, en vänteperiod eller en ren informations-överföring.  

(Lillrank et al., 2011) 

I detta examensarbete anses uppdelningen enligt Ljungberg och Larsson (2001) vara den mest 

användbara då den är mest detaljerad. Eftersom arbetet går ut på att identifiera så många 

kostnadsposter och aktiviteter som möjligt är en hög detaljeringsgrad att föredra för bästa 

resultat för kalkyleringsmodellen. Modellen enligt Lillrank et al. (2011) kommer att finnas med 

för att kunna placera in de olika processerna i rätt sammanhang i förhållande till patienten. 

4.3.2 Flödeskartläggning 

En flödeskartläggning är en visuell beskrivning av de ingående komponenterna och dess 

relationer i ett material- och informationsflöde. För att visualisera kartläggningen används ett 

antal symboler (Melan, 1997; Oskarsson et al., 2009). De vanligaste symbolerna enligt 

Oskarsson et al. (2009) kan ses i Figur 18 följt av en kort beskrivning.  



36 
 

 

Figur 18: De vanligaste symbolerna som använts vid flödeskartläggning.  

(Oskarsson et al., 2009, sid 175) 

Rektangeln: Symboliserar en operation, aktivitet eller avdelning. Ett exempel på en operation 

kan vara att en produkt går igenom ett steg i produktionen där den förädlas medan en aktivitet 

kan vara olika typer av kontroller av produkten som inte behöver innebära förädling och en 

avdelning en plats på företaget där någonting utförs.  

I detta arbete kommer rektanglarna symbolisera olika aktiviteter som en patient genomgår 

under behandlingstiden. Det kan vara aktiviteter som till exempel undersökningar, operationer 

eller vård på en avdelning. 

Triangeln: Symboliserar olika typer av lager som till exempel buffertlager eller 

färdigvarulager.  

Romben: Symboliserar besluts- eller kontrollpunkter, vilka är tillfällen i flödet där produkten 

kan ta olika vägar beroende på utfall av beslut.  

Romben kommer även i detta arbete symbolisera en besluts- eller kontrollpunkt som till 

exempel att läkaren bedömer ett provsvar för att kunna fatta beslut om vidare behandling. 

Cylindern: Symboliserar olika datasystem där information lagras, exempelvis en produkt som 

registreras i datasystemet vid ankomst.  

Den streckade pilen: Beskriver informationsflödet för till exempel datasystemet.  

Cylindern symboliserar sjukvårdens datasystem och den streckade pilen information till detta 

system. 

Den heldragna pilen: Beskriver produktens väg, det vill säga materialflödet, mellan 

exempelvis aktiviteter, lager och beslutspunkter.  

Den heldragna pilen symboliserar patientflödet och kan vara en fysisk förflyttning av patienten 

mellan avdelningar, att en patient byter behandling eller att patienten genomgår en ny aktivitet.  

För att kunna få ut så mycket information som möjligt av en process- eller flödeskartläggning 

gäller det att kartläggningen genomförs på ett strukturerat och metodiskt sätt.  
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4.3.3 Kartläggningsmetod 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att ta fram data för att kunna skapa en flödeskarta. 

Enligt Melan (1997) finns det tre olika sätt att samla in data på.  

 Genom att intervjua personer (processexperter) i flödet.  

 Genom att observationer görs av en processanalytiker. 

 Genom att översätta redan skrivna beskrivningar till en flödeskarta. 

Melan (1997) beskriver utförandet på följande sätt:  

1. Intervjua en processexpert för att identifiera det första (nästa) steget i flödet och 

illustrera med lämplig symbol enligt Figur 18. 

2. Identifiera alla delar som hör till denna symbol och koppla ihop den med en streckad pil 

för informationsflöde eller med en heldragen pil för materialflöde. I vissa fall berörs 

symbolen med flera pilar av olika karaktär.  

3. Fortsätt att intervjua processexperter för att hitta nästa steg och upprepa sedan (1) och (2) 

för detta. 

4. Rama in de delar av flödet som gemensamt tillhör en viss sektion i organisationen för 

att få kartan tydligare. Exempelvis kan alla aktiviteter, lager och beslutspunkter etc. som 

hör till samma funktion inom organisationen, exempelvis inköp ramas in i samma ruta.   

Ljungberg och Larsson (2001) beskriver huvudsakligen tre metoder för att samla in information 

till kartläggningen.    

 Walk through: De personer som utför kartläggningen går med längs flödet och 

intervjuar de personer som utför aktiviteter som ingår. Det går ofta relativt snabbt att få 

fram underlag för kartläggningen men nackdelen är att kartläggningen utförs subjektivt 

av de få personer som gör denna.  

 Virtuell walk through: Här sammankallas istället flera av medarbetarna i 

organisationen till ett gemensamt möte där varje person intervjuas om sin del.  

Fördelarna förutom de ovanstående är att fler personer får ta del av alla delarna i 

kartläggningen.  

 Kartläggningsteam: Här sammankallas flera personer från olika delar som i virtuell 

walk through, men syftet är att gemensamt frambringa kartläggningen. Genom att de 

medverkande validerar varandras tankar kan en mer objektiv bild av verksamheten fås 

fram än från de angivna metoderna. Dessutom finns möjlighet att skapa engagemang 

från medarbetarna då flera personer får medverka till kartläggningen.  

Utförandet beskrivs av Larsson och Ljungberg (2001) i följande åtta steg:   

1. Definiera syftet med processen samt dess start- och ändpunkt: Genom att förtydliga 

vad syftet med kartläggningen är kan omfattningen av denna komma att klargöras.   

2. Brainstorma fram aktiviteter: Här ges medarbetarna tillfälle att nämna och skriva ner, 

till exempel på post-it-lappar, de aktiviteter som ingår i flödet.  

3. Lägg dem i rätt ordning: Sedan skapas en ordning av aktiviteterna.  
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4. Slå samman och lägg till aktiviteter: Här slås aktiviteter som står för samma sak ihop 

och fler läggs till med nya namn om så behövs.  

5. Definiera objekt in och objekt ut: Det objekt som kommer in och det som kommer ut 

från varje aktivitet ska definieras. Genom att göra så underlättas förståelse och eventuell 

mätning av flödet.  

6. Se till att alla aktiviteter hänger ihop korrekt: Om kopplingen är tillfredsställande 

kan denna punkt hoppas över, i annat fall kan hända att en aktivitet glömts bort.  

7. Se till att alla aktiviteter ligger på samma detaljeringsnivå och har namn som 

speglar aktivitetens innebörd: Kontroll sker på huruvida aktiviteternas 

detaljeringsnivåer är enhetliga samt att namngivningen har gjorts utifrån varför 

aktiviteten utförs.  

8. Korrigera tills en tillfredsställande kartläggning är gjord: Metoden är iterativ på så 

sätt att korrigeringar behöver göras, till exempel lägga till, ta bort aktiviteter, förenkla 

eller detaljera vissa delar av flödet. Detta upprepas tills det att de medverkande har fått 

fram ett tillfredsställande resultat.  

Sörqvist (2004) redovisar sju steg för att genomföra en kartläggning som i det stora hela inte 

skiljer sig så mycket från Ljungberg och Larssons modell men författarna till examensarbetet 

har valt att bara redovisa en av modellerna då skillnaderna är minimala. Den största skillnaden 

är att Sörqvists sista punkt är Dokumentation vilket kan ses som en självklarhet annars är 

kartläggningen inte värd något. 

När en kartläggning görs är det stor sannolikhet att korrigeringar av tidigare steg kommer vara 

nödvändiga. Därför är det viktigt att vara medveten om att kartläggningen kanske måste ritas 

flera gånger. När kartläggningen är gjord kan flödena kvantifieras med hjälp av relevanta 

nyckeltal. Detta för att identifiera de viktigaste flödena för att sedan göra en mer noggrann 

flödeskartläggning inom dessa områden. (Oskarsson et al., 2009) 

Det är viktigt att bestämma hur noggrant kartläggningen ska göras (Oskarsson et al., 2009). 

Genom att klargöra syftet med kartläggningen kan en lämplig detaljeringsnivå fås fram. 

Visualiseringen bör inte innehålla varken för lite eller för mycket information, utan förståelse 

skapas bäst om kartläggningen innehåller viss sammanfattande information och att 

kompletterande och mer beskrivande information återfinns i ett separat dokument. (Ljungberg 

& Larsson, 2001)  

Processen eller aktiviteten bör ges ett relevant namn och ska i första hand spegla varför något 

görs och inte vad eller hur det görs. Namnet ska dessutom vara på rätt detaljeringsnivå så att 

läsaren får en uppfattning av vilka arbetsuppgifter som ingår i aktiviteten. Det kommer då att 

underlätta förståelsen för kartan för flera personer i verksamheten, även de som inte direkt är 

kopplade till en viss aktivitet. (Ljungberg & Larsson, 2001)   

Genom att fundera över möjliga misstag innan kartläggningen påbörjas kan dessa undvikas. 

Exempel på vanligt förekommande misstag är: 

 Att tidigt fördjupa sig i detaljer.  

 Att det tar lång tid att komma igång. 
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 Att kreativitet och produktivitet hämmas genom att tidigt försöka konstruera den 

perfekta kartan. 

 Att detaljeringsnivån inte är jämn över hela kartläggningen. 

(Ljungberg & Larsson, 2001) 

Då flödeskartläggningen i detta arbete genomförs inom sjukvården finns det olika aspekter som 

behöver belysas och som skiljer sig mot industrin. Följande kapitel redogör för några aspekter 

som är specifika för sjukvården enligt Mazur och Chen (2008).  

4.3.4 Kartläggning inom vården 

Mazur och Chen (2008) skriver att de av erfarenhet uppmärksammat att det är svårt och 

tidskrävande att samla in data på sjukhus. De anser därför att det är lättast att göra både en 

kvalitativ och kvantitativ undersökning genom följande datainsamlingsmetoder: 

 Direkta observationer: Vid intervjuer och studier av tidigare skrivna beskrivningar 

framgår ofta hur något borde fungera och inte hur det fungerar i verkligheten. Det är 

därför mycket viktigt att själv se hur det egentligen fungerar genom observationer. 

 Direkta konversationer: Här krävs det att rätt information ges och att personerna som 

intervjuas inte baserar sin information på gissningar och antaganden. Det bästa är att 

göra intervjuer på plats genom direkta konversationer. 

Då det kan vara svårt att samla in data på grund av det dynamiska samarbetet som uppstår vid 

observationer och intervjuer på ett sjukhus är det viktigt att systematiskt samla in och 

dokumentera information. Mazur och Chen (2008) skriver också att det som är viktigast att 

fokusera på är teknologi, processer och mänskliga resurser. Författarna beskriver även en 

metod för att på bästa sätt samla data och sedan överföra detta till en karta över nuläget för en 

sjukhusavdelning för att förstå avdelningens processer från den första uppgiften till den sista.  

 Att identifiera arbetsuppgifter. 

 Att beräkna tider för utfört arbete. 

 Att identifiera vilka mänskliga resurser som används och var. 

 Att undersöka hur lång tid olika uppgifter bör ta att genomföra. 

 Att visualisera förbindelser med eller flöden mellan andra avdelningar. 

 Att visualisera elektroniska informationsflöden. 

(Mazur & Chen, 2008) 

Med detta menar författarna att när en uppgift identifieras markeras denna på kartan 

tillsammans med fakta kring de övriga punkterna för att utan svårigheter kunna se allt som hör 

ihop med uppgiften. Sedan går fokus över på nästa uppgift och samma procedur utförs för den. 

Kartans delar behöver inte ritas i någon speciell ordning, utan det viktiga är att markera så att 

det lätt går att förstå i vilken ordning uppgifterna utförs på avdelningen. (Mazur & Chen, 2008)  
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5. FÖRSTUDIE 

I detta kapitel kommer examensarbetets förstudie att presenteras där de ingående produkterna har 

kartlagts övergripande. Vidare kommer även den fördjupade kunskapen om produkterna och 

organisationen kopplad till en patients vårdprocess samt de stödsystem som finns inom Landstinget i 

Östergötland att redogöras för.  
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I detta kapitel kommer först en övergripande beskrivning av patientens flöde att presenteras 

följt av en övergripande kartläggning av de olika yrkeskategorierna som ingår i de tre 

produkterna. Därefter kommer en kort presentation göras av datasystemen CostPerform och 

KPP som kommer att nyttjas i samband med arbetet. Informationen i detta kapitel bygger på 

observationer utförda av författarna samt intervjuer med deltagande personal i samband med 

ingreppen som redovisas i bilaga 6. Även en mindre intervju som var ostrukturerad hölls med 

sjuksköterskan Anette Jakobsson på Avdelning 8 vid Kardiologen. 

5.1 ÖVERGRIPANDE FLÖDE 

Utifrån den förstudie som utförts genom observationer och intervjuer har det framkommit att 

patientens väg i grova drag ser ut enligt Figur 19. En remiss inkommer till Kardiologen på US 

antingen från en vårdcentral i Östergötland, en vårdcentral i annat län eller från något annat 

sjukhus i landet. Kardiologen skickar sedan en kallelse till patienten som sedan får komma på 

en undersökning vid FysKlin. Då patienten kommer från Östergötland görs den första 

undersökningen vanligtvis en tid innan operation och behöver oftast inte upprepas igen dagen 

innan ingreppet. Vid utvärderingen av den första undersökningen fastställs diagnos och beslut 

om ingrepp tas. 

Kommer patienten från ett annat län eller annat sjukhus görs eventuellt en undersökning dagen 

innan själva ingreppet då läkarna som ska utföra ingreppet vill ha ultraljudsbilder enligt sina 

egna principer samt för att bekräfta den information som erhållits från annan vårdcentral eller 

sjukhus. Dessa patienter har redan gjort en första undersökning på annan ort då diagnos har 

fastställts och beslut om ingrepp har tagits.  

Patienten genomgår sedan en operation som följs av en efterkontroll. Om efterkontrollen visar 

goda resultat skrivs patienten ut från Kardiologen. 

I detta examensarbete kommer fokus ligga på de sex stegen som utgör patientens övergripande 

väg genom systemet, se figur 19. I detta kapitel ligger fokus på steget ‖Operation‖ för att bättre 

förstå de olika produkterna. I de kommande avsnitten, 5.2 – 5.4, beskrivs de olika produkterna 

med avseende på detta steg. 

 

 

Figur 19: Översiktlig beskrivning av patientprocessen i samband med ett ingrepp samt markering anger 
var fokus i detta kapitel finns. (Egen)  

Vid samtliga tillfällen valdes att följa ingreppet främst kopplat till BMA-personalen 

(BioMedicinsk Analytiker). Detta med hänsyn till att det är denna personalkategori som i 

Remiss 
inkommer till 
Kardiologen 

Undersökning 
vid FysKlin 

Utvärdering av 
undersökning 

Operation 
Efterkontroll 

vid FysKlin 
Utskrivning 
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huvudsak gör i ordning labbet inför ingreppet. Texten har även generaliserats genom att vid 

intervjuerna fråga hur det brukar vara och därmed inte fullständigt gå efter hur det såg ut vid 

observationstillfället. Detta beror på att det många gånger tillkommer extra personal som skall 

utbildas men som inte behövs för ingreppet samt att yrkeskategorierna alltid finns närvarande 

men det är olika personer som bemannar. 

5.2 PTMV 

Den 8 november 2012 genomfördes ostrukturerade, kombinerade observationer och intervjuer i 

samband med ett PTMV-ingrepp. Ingreppet skedde i Lab 2 vid Seldinger.  

Dagen innan ingreppet kommer patienten till Avdelning 8 på Kardiologen där inskrivning sker. 

Patienten får under eftermiddagen en del information och instruktioner kring det kommande 

ingreppet och eftervården. En del förberedelser så som medicinering och tvätt sker under 

eftermiddagen.  

På operationsdagen börjar BMA-personalen kl. 7.00 med alla förberedelser för att vara färdiga 

att ta emot en patient till kl. 8.15. I normala fall är det tre BMA som jobbar under denna timme. 

Efter att maskiner och utrustning är kontrollerade steriltvättar sig några BMA inför att 

verktygsvagnarna skall dukas upp. Det kan vara mellan ett till tre ingrepp de dagar ingrepp 

görs. Kardiologen har Lab 2 till förfogande varje onsdag och varannan torsdag för 

Hemoverksamhet, samlingsnamn för flera olika typer av ingrepp där PTMV ingår.  

Checklistor finns till personalens förfogande avseende vad som skall dukas upp beroende på 

vilket ingrepp som skall genomföras, men olika läkare föredrar olika sorters verktyg. Detta 

medför att endast generell och nödvändig utrustning dukas upp. Att i förväg plocka fram något 

verktyg som inte används är bara onödigt och innebär förbrukat material till ingen nytta. 

Samtliga vagnar för dagens ingrepp dukas upp så att de finns klara inne på labbet.  

Strax före kl. 8.00 kommer läkaren ner till Seldinger och kontrollerar att allt är klart och 

därefter ägnar läkaren och BMA 15 minuter till att gå igenom dagens alla ingrepp. I samband 

med genomgången tas särskilda saker upp som berör patienterna, exempelvis särskild 

medicinering eller sjukdomsbild, vilket kan påverka ingreppet.  

Patienten skall vara på Lab 2 kl. 8.15 och därefter steriltvättas områdena där katetrarna skall 

föras in av två BMA. Detta tar mellan 20-30 minuter och därefter är patienten och BMA-

personalen klara för att läkaren skall påbörja ingreppet. Exakt hur lång tid ett ingrepp tar går 

aldrig att säga då varje patient och ingrepp är unikt, men tre ingrepp planeras per dag.  

I normala fall är det fem personer som jobbar med patienten i samband med ingreppet. 

 En fysiologi- eller kardiologiläkare som utför ingreppet. 

 En radiologläkare som utför ingreppet. Behövs inte alla gånger beroende på vilken 

fysiologiläkare som utför ingreppet. 

 En steril BMA som assisterar läkarna vid ingreppet genom att tillhandahålla utrustning 

från verktygsvagnen.  

 Två icke-sterila BMA. Den ena utför ultraljud på patienten och assisterar de som 

genomför ingreppet. Den andra kontrollerar patienten genom datorerna utanför labbet.  
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När läkarna är nöjda med resultatet, utifrån ultraljudsundersökningarna utförda av BMA i 

samband med ingreppet, görs patienten i ordning för återtransport till Avdelning 8 på 

Kardiologen. När patienten transporterats bort från labbet städar BMA och förbereder inför 

nästa ingrepp, detta tar mellan 30-60 minuter beroende på hur ingreppet har gått och vad som 

väntar. En grundlig städning görs varje dag efter sista ingreppet så att labbet är klart för 

nästkommande dag. När ingreppet är klart går läkaren till en dator och skriver en rapport över 

ingreppsförloppet och vad som har gjorts, vilket tar cirka 30 minuter. Dagen efter görs ett 

ultraljud på FysKlin där resultatet av ingreppet kontrolleras och om det ser bra ut kan patienten 

få åka hem senare under dagen.  

Figur 20 redogör för läkarnas, BMA-personalens och patientens aktiviteter i samband med 

PTMV-ingreppet. 

Aktivitet  Patient Läkare BMA 

Inskrivning Avd 8 X   

Information dagen innan X X  

Uppstart och kontroller   X 

Förbereda vagnar   X 

Genomgång av dagen  X X 

Steriltvätt av patient X  X 

Ingrepp X X X 

Tillbaka till Avd 8 X   

Rapport efter ingrepp  X  

Städning efter ingrepp   X 

Figur 20: Översiktlig beskrivning av PTMV-ingreppets aktiviteter och vilka personer som deltar i 
respektive aktivitet. (Egen) 

5.3 MITRACLIPS 

Den 21 november och 5 december 2012 genomfördes ostrukturerade, kombinerade 

observationer och intervjuer av Mitraclipsingrepp. Ingreppen skedde i Lab 2 vid Seldinger.  

Dagen innan ingreppet kommer patienten till Avdelning 8 på Kardiologen och skrivs in. 

Patienten får under eftermiddagen en del information och instruktioner kring det kommande 

ingreppet. En del patienter kommer ytterligare en dag tidigare för kompletterande 

ultraljudsundersökningar vid FysKlin. 

Precis som vid PTMV-ingreppet börjar BMA-personalen kl. 7.00 med alla förberedelser för att 

vara färdiga att ta emot en patient till kl. 8.15. Det är fyra personer som jobbar under denna 

timme och det enda som skiljer PTMV och Mitraclips ingreppen åt, är den utrustning som tas 

fram. För Mitraclipsingreppet är det betydligt mer material som behövs. Arbetsmomenten och 

tidsåtgången skiljer sig lite åt mellan ingreppen men som en första översiktlig kartläggning så 

ser den första timmen likadan ut för Mitraclips som för PTMV. Vid Mitraclips görs endast två 

ingrepp per dag då den totala tiden för ett ingrepp är något längre samt svårare att förutsäga än 

för PTMV-ingreppet. Kardiologen har Lab 2 till förfogande varje onsdag och varannan torsdag 

för Hemoverksamhet, samlingsnamn för olika ingrepp där Mitraclips-ingrepp ingår. 
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Under den första timmen, samtidigt som BMA-personalen ställer i ordning Lab 2, jobbar även 

två narkossköterskor. De flyttar in och förbereder all nödvändig utrustning som behövs för att 

söva och kontrollera patienten under ingreppet. Lab 2 är inte utrustat för att kunna hantera 

patienter under narkos så all utrustning måste flyttas från Lab 3 till Lab 2 inför detta ingrepp.  

Patienten anländer till Lab 2 kl. 8.15 och det är narkossköterskorna som tar emot patienten 

tillsammans med en narkosläkare. Patienten förbereds sedan inför ingreppet och efter ungefär 

30 minuter är patienten sövd och klar för ingreppet. Därefter intuberas ett TEE, ultraljud genom 

matstrupen, vilket är anledningen till att narkos är nödvändigt vid detta ingrepp till skillnad från 

PTMV där ultraljud enbart sker utvändigt.  

I samband med ett Mitraclips-ingrepp är det totalt elva personer inblandade. 

 Två läkare, en kardiologläkare och en thoraxläkare som utför ingreppet. 

 En narkosläkare som stödjer narkossköterskorna samt för att kontrollera patienten och 

vid behov ordinera ny medicin. 

 En kardiolog/fysiolog/internmedicinare som kontinuerligt utför TEE-undersökningen av 

hjärtat för att assistera de två läkarna som utför ingreppet. 

 Två narkossjuksköterskor som byter av varandra under ingreppet och övervakar 

patienten genom tillförsel av narkos. 

 Tre sterila BMA. En assisterar läkarna i samband med ingreppet genom att 

tillhandahålla utrustning från verktygsvagnen. De andra två förbereder och 

funktionstestar Mitraclipset under övervakning av representanten från företaget. 

 En icke-steril BMA som assisterar samtliga som jobbar vid ingreppet. 

 En representant från företaget som tillverkar Mitraclips som övervakar och instruerar 

läkare och BMA hur ingreppet skall genomföras då ingreppet är relativt nytt. Denna 

personalkostnad ingår i kostnaden för materialet. 

När läkarna är nöjda med resultatet utifrån ultraljudsundersökningen är ingreppet färdigt och 

patienten görs i ordning för återtransport till THIVA eller THUVA för att övervakas under 

några timmar innan transport till Avdelning 8 kan ske.  

När patienten lämnat labbet städar BMA och förbereder inför nästa ingrepp, detta tar mellan 30-

60 minuter lite beroende på hur ingreppet har gått och vad som väntar. En grundlig städning 

görs varje dag efter sista ingreppet så att labbet är klart för nästkommande dag. Efter ingreppet 

går läkarna till en dator och skriver en rapport på vad som har gjorts.   

Någon dag efter ingreppet görs ett ultraljud på FysKlin där resultatet av ingreppet kontrolleras 

och om det ser bra ut kan patienten få åka hem senare under dagen. Figur 21 redogör för 

läkarnas, BMA-personalens, narkospersonalens och patientens aktiviteter som ingår i samband 

med Mitraclips-ingreppet.  
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Aktivitet Patient Läkare BMA Narkos 

Inskrivning Avd 8 X    

Information dagen innan X X   

Uppstart och kontroller   X X 

Förbereda vagnar   X  

Patient förbereds X   X 

Genomgång av dagen  X X  

Steriltvätt av patient X  X  

Ingrepp X X X X 

THIVA / THUVA X    

Rapport efter ingrepp  X X  

Städning efter ingrepp   X X 

Tillbaka till Avd 8 X    

Figur 21: Översiktlig beskrivning av Mitraclips-ingreppets aktiviteter och vilka personer som deltar i 
respektive aktivitet. (Egen) 

5.4 TAVI 

Den 6 december 2012 genomfördes ostrukturerade, kombinerade observationer och intervjuer 

av ett TAVI-ingrepp. Ingreppet skedde i Lab 3 vid Seldinger.  

En till två dagar innan ingreppet, beroende på hur de förberedande undersökningarnas kvalitet 

är, kommer patienten till Avdelning 8 på Kardiologen. Då genomförs en del kompletterande 

undersökningar så som ultraljudsundersökningar och TEE samt en röntgen av hjärtklaffarna 

som skall ersättas med implantatet. Patienten får dagen innan ingreppet en del information och 

instruktioner kring det kommande ingreppet. Lab 3 finns till förfogande för denna typ av 

ingrepp då en öppen operation kan bli aktuell under ingreppet vid eventuella komplikationer 

vilket Lab 3 är godkänt för.  

Precis som för PTMV och Mitraclips börjar BMA-personalen kl. 7.00 med alla förberedelser 

för att vara färdiga att ta emot en patient till kl. 7.45. Det är vanligtvis tre BMA som jobbar 

under denna förberedelsetid. Samtidigt genomför narkospersonalen och operations-

sköterskorna, Op-ssk, sina förberedelser inför ingreppet för att allt skall vara klart tills patienten 

kommer. 

När patienten anländer krävs mer förberedelser innan själva ingreppet kan påbörjas. Bland 

annat tvättas patienten som vid de andra ingreppen men det sätts även in en pacemaker i 

patienten. Först en och en halv timme senare kan ingreppet påbörjas. I det observerade fallet 

sövdes inte patienten, men om så skett hade ytterligare tid utnyttjats för narkos innan ingreppet 

hade kunnat påbörjas. Om en patient sövs eller inte beror på patienten, men att enbart använda 

lokalbedövning blir mer och mer vanligt. 

Vanligtvis vid ett TAVI-ingrepp närvarar:  

 En kardiologläkare som utför själva ingreppet. 

 En kardiolog/fysiologläkare som utför själva ingreppet. 

 Två thorax-kirurger som utför själva ingreppet. 
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 Två sterila operationssköterskor som förbereder implantatet vid sidan om. 

 En steril BMA som assisterar läkarna som utför ingreppet med utrustning från 

verktygsvagnen. 

 Två icke-sterila BMA som assisterar med allt som behövs runt omkring ingreppet. 

 Två narkossköterskor som övervakar och förser patienten med lugnande och 

bedövningsmedel. 

 En narkosläkare som ordinerar lugnande och bedövningsmedel. 

 En kardiolog/fysiolog/internmedicinare som kontinuerligt utför ultraljud av patientens 

hjärta. 

Efter att alla förberedelser är gjorda med pacemakern och den är på plats så påbörjas själva 

ingreppet och det tar mellan 45 minuter och tre timmar beroende på om komplikationer uppstår 

eller inte.  

När ingreppet är avslutat förs patienten till antingen THIVA eller THUVA innan återtransport 

till Avdelning 8 sker, om några komplikationer uppstod under ingreppet är det THIVA som 

gäller. Även tillgången på sängplatser avgör var patienten hamnar, om THIVA är fullt vårdas 

patienten istället på THUVA. Här vårdas och övervakas patienten i ungefär åtta timmar innan 

återtransport sker till Avdelning 8. Patienten vårdas sedan i tre till fem dygn på Avdelning 8 

innan utskrivning sker. Innan utskrivning sker görs en efterkontroll av ingreppet genom ett 

ultraljud av hjärtat. 

Figur 22 redogör för läkarnas, BMA-personalens, narkospersonalen, operationssköterskornas 

och patientens aktiviteter som ingår i samband med ett TAVI-ingrepp. 

Aktivitet Patient Läkare BMA Narkos Op-ssk 

Inskrivning Avd 8 X     

Information dagen innan X X    

Uppstart och kontroller   X X X 

Förbereda vagnar   X   

Genomgång av dagen  X X   

Pacemaker X   X  

Förberedelse av 

implantat 

    X 

Steriltvätt av patient X  X   

Ingrepp X X X X  

THIVA / THUVA X     

Rapport efter ingrepp  X  X  

Städning efter ingrepp   X X X 

Tillbaka till Avd 8 X     

Figur 22: Översiktlig beskrivning av TAVI-ingreppets aktiviteter och vilka personer som deltar i 
respektive aktivitet. (Egen)  



47 
 

5.5 DATASYSTEM 

CostPerform är ett beräknings- och kalkyleringsverktyg som används av ekonomerna inom 

LiO. De olika kostnadsposterna som finns inom verksamheten finns där grafiskt återgivna med 

vad de är uppbyggda av. Utifrån de ekonomiska enheter som finns inom klinikerna kan 

systemet visa vilka olika kostnader som finns under varje enhet samt vad de består av. Som 

exempel kan vårdtjänsten Röntgen nämnas, denna vårdtjänst innehåller flera olika delar som 

röntgenenheten tillhandahåller. Vad respektive enhet har köpt från röntgen går att lokalisera. 

Det går även att se vad de olika produkterna har för olika röntgenkostnader kopplade till sig. 

Däremot var de olika produkterna har gett upphov till sin kostnad är något som kopplas genom 

personnummer och inget som syns i CostPerform.  

Kostnad per patient, KPP, är ett nationellt verktyg som används av Sveriges landsting för 

patientorienterad ekonomisk verksamhetsuppföljning. Detta verktyg visar var i organisationen 

kostnader uppkommer samt vilka resurser som använts. KPP är i grund och botten en typ av 

ABC-kalkylering där verksamhetens kostnader ska fördelas ut på vårdtjänster och 

vårdkontakter. I och med detta kan kostnader visas på olika organisatoriska nivåer, exempelvis 

kan kostnader per enhet, diagnos, ålder eller kön fås fram. Då KPP-verktyget är en form av 

pivot-tabell finns det en hel del olika kombinationsmöjligheter för att studera olika saker. Det 

går till exempel att få fram vad en specifik enhet har för kostnader kopplat till olika 

undersökningar eller läkemedel. Motsvarande saker går även att få fram för de olika 

produkterna, kalkylobjekten. Verktyget används bland annat för ekonomisk uppföljning, för 

jämförelse mellan olika vårdgivare eller som underlag vid budgetering. All vård som 

landstingens enheter producerar eller registrerar ska kostnadsberäknas och ingå i KPP. (KPP, 

2012)  
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6. UPPGIFTSPRECISERING 

I detta kapitel kommer examensarbetets uppgift att preciseras med hjälp av referensramen och 

inhämtad data från förstudien. Uppgiftspreciseringen kommer att resultera i ett antal konkreta 

frågeställningar som författarna behöver besvara för att kunna uppfylla arbetets. 
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6.1 SYFTE 

Examensarbetets syfte och förtydligande presenterades i avsnitt 1.2. Examensarbetets uppgift 

kommer i detta kapitel att preciseras utifrån syftet och gjorda avgränsningar samt kopplas till 

den teori som finns i referensramen. Nedan upprepas arbetets syfte. 

Syftet med examensarbetet är att skapa en kalkylmall för hur den totala 

vårdkostnaden skall beräknas för hjärtprodukter samt att beräkna den 

totala vårdkostnaden för tre utvalda hjärtprodukter. 

6.2 NEDBRYTNING AV SYFTET OCH AVGRÄNSNINGAR 

För att examensarbetets syfte skall kunna besvaras kan det med fördel brytas ner i mindre 

beståndsdelar vilket ger att arbetet blir mer strukturerat och lätthanterligt. I detta avsnitt 

kommer därför syftet brytas ner samt de olika avgränsningar som nämnts att förtydligas. 

6.2.1 Systemavgränsningar 

Vårdkostnaden för en patient kan innebära flera olika saker beroende på ur vilken synvinkel 

patienten studeras. Patienten kan studeras ur de olika klinikernas och vårdcentralernas 

synvinkel som patienten passerar under sin vårdprocess eller så kan ett mer övergripande 

systemsynsätt användas. En första avgränsning av examensarbetet kommer att bli utifrån var 

kalkyleringsmallen skall börja och sluta för vårdkostnadsberäkningen av en hjärtprodukt.  

I samråd med uppdragsgivaren har systemets första gräns satts till när en remiss inkommer till 

Kardiologen. Detta med anledning av att en del hjärtpatienter söker vård först hos en 

vårdcentral i Östergötland eller ett annat län och den kostnad som är förknippad med detta 

besök belastar inte HMC eller är något som HMC har kontroll över. En del patienter som 

kommer från andra län kan ha gjort de grundläggande undersökningarna där och behöver inte 

genomföra några ultraljudsundersökningar vid US, men ibland behöver en kompletterande 

undersökning genomföras. 

Systemets andra gräns är att kalkyleringen avslutas när patienten skrivs ut från Avdelning 8 på 

Kardiologen. En del patienter kommer behöva uppföljning av olika slag eller återkommer på 

grund av komplikationer medan andra klarar sig bra utan ytterligare kontroller. Detta skulle 

leda till att antalet möjliga varianter för mallen blir allt för stort samt att många kontroller kan 

genomföras utanför HMC och faller då utanför systemet, därför sätts gränserna för 

kalkylmallen här. I Figur 23 visas det studerade systemet. 
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Figur 23: Det studerade systemet. (Egen) 

De medicinska aspekterna av produkterna avgränsas helt från det studerade systemet. I denna 

avgränsning ingår bakomliggande orsaker till sjukdomsbilden och den medicinska 

bedömningen som avgör vilken patient som skall få genomgå ett ingrepp samt vad som avgör 

när en patient är klar för utskrivning.  

Även om flera patienter genomgår samma typ av ingrepp innebär det inte att alla har genomgått 

samma antal undersökningar eller att ingreppet tog lika lång tid. Varje patient är unik och att då 

ta hänsyn till varje möjlig aspekt för varje patient skulle ta alldeles för lång tid. I detta arbete 

finns inte resurser att beräkna kostnaderna för varje enskild patient. I och med detta kommer 

beräkningarna ske med genomsnittstider och det genomsnittliga antalet undersökningar som en 

patient för varje typ av ingrepp genomgått, där eventuella extremfall tas bort. Om en patient i 

framtiden skulle kosta mycket mer än vad prislappen säger, på grund av exempelvis 

komplikationer, kommer sjukhuset i dessa extrema fall få lägga på en summa på priset för just 

denna patient. Detta innefattar då enbart extrema kostnader då det genomsnittliga priset i 

vanliga fall innebär att vissa patienter kommer hamna lite över och andra under.  

Samtliga produkter registreras i vårddatalagret under Kardiologen eller Thorax och belastar 

respektive kliniks ekonomi. Inför eller i samband med ingreppet utförs olika undersökningar av 

andra kliniker. Andra kliniker bemannar även till viss del de olika ingreppen. Kardiologen får 

sedan en faktura från dessa kliniker för kostnaden av undersökningen eller personalen i 

samband med ingreppet. Detta arbete kommer att avgränsas från hur fakturorna är uppbyggda. 

Kostnaden från fakturorna kommer däremot att tas med som direkta kostnader till 

kalkylobjekten. 

Ytterligare avgränsning som gjorts är att enbart tre produkter ska studeras. Dessa produkter är 

PTMV, Mitraclips och TAVI. 

Avgränsningar inom systemet kommer att presenteras i samband med beräkningarna. 
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6.2.2 Resursfördelning till kalkylobjekt 

I referensramen, avsnitt 4.2, beskrevs olika typer av ABC-kalkylering med hänsyn tagen till ett 

antal olika källor. I detta arbete kommer dock den traditionella ABC-kalkylering användas 

enligt Gerdin (2009) då ingen anpassning av modellen anses nödvändig i och med att grunden i 

CostPerform är baserat på traditionell ABC-kalkylering. Utifrån teorin har en arbetsmodell 

skapats för att säkerställa att inga steg missas samt för att tydliggöra på vilket sätt och i vilken 

ordning arbetet har utförts. Följande nio steg kommer att utgöra grunden för hur de olika 

resurserna i form av kostnader skall fördelas till de tre kalkylobjekten.  

1. Bestäm kalkylobjekt. 

2. Genomför en flödeskartläggning av kalkylobjektet. 

3. Bilda homogena aktiviteter och bestäm aggregationsnivå.  

4. Dela upp de totala kostnaderna i olika poster enligt totalkostnadsmodellen. 

5. Fördela de direkta kostnaderna. 

6. Bestäm resursdrivare. 

7. Fördela de indirekta kostnaderna till aktiviteterna. 

8. Bestäm aktivitetsdrivare. 

9. Fördela kostnaderna från aktiviteterna till kalkylobjekten. 

I det första steget ska det beslutas kring vad som ska utgöra kalkylobjekt och vad som skall 

bära de olika kostnaderna. När objekten är bestämda blir nästa steg att göra en 

flödeskartläggning för var och en av dessa, innehållande deras aktiviteter från det att det 

studerade systemet börjar till dess att det upphör. Innebörden av detta är alltså från det att 

remiss inkommer till Kardiologen till dess att patienten skrivs ut från Avdelning 8. När en 

kartläggning gjorts för var och ett av objekten ska dessa även slås samman till en gemensam 

flödeskarta för att lättare kunna se likheter och vad som skiljer dem åt. När alla aktiviteter har 

identifierats blir det tredje steget att skapa homogena aktiviteter, det vill säga genererar samma 

output varje gång (Gerdin, 2009). I detta steg ska även aggregationsnivån bestämmas. Det 

innebär att flera aktiviteter kan slås samman till en aktivitet eller att någon aktivitet behöver 

delas upp mer. Enligt Gerdin (2009) är det varken bra att ha för få eller för många aktiviteter. 

Innan kostnaderna kan börja fördelas måste de delas upp i olika poster, vilket ger det fjärde 

steget. Kostnaderna kommer att delas upp enligt SKL:s (2009) kostnadsposter som nämndes i 

avsnitt 4.1.1 samt de två ytterligare kostnadsposterna som nämndes i avsnitt 4.1.2. 

Kostnadsposterna blir ‖Personal‖, ‖Lokal‖, ‖Externa Undersökningar‖, ‖Material & Medicin‖, 

‖Administration och Ledning‖ samt ‖Övrigt‖. Genom posterna blir fördelningen till 

kalkylobjekten och aktiviteterna mer synbara och därmed lättare att fördela. När kostnaderna 

fördelats till de olika posterna ska sedan de direkta kostnaderna fördelas till kalkylobjekten. 

Exempel på direkta kostnader är direkt lön eller direkt material som relativt enkelt kan 

åskådliggöras för varje objekt och därmed någorlunda enkelt fördelas. 

De kostnader som inte direkt kan fördelas till ett kalkylobjekt måste i första hand fördelas till 

aktiviteterna. Detta görs med hjälp av resursdrivare, vilka ska identifieras i arbetsmodellens 

sjätte steg. De indirekta kostnader som inte kan fördelas med hjälp av drivare kommer att 

fördelas schablonmässigt i detta arbete. När resursdrivarna identifierats blir det sjunde steget att 

fördela kostnaderna till varje aktivitet. I det åttonde steget ska aktivitetsdrivare identifieras för 
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att i det sista steget kunna fördela aktivitetskostnaderna till kalkylobjekten. Här ska det också 

avgöras om aktiviteten skall fördelas lika eller proportionellt till kalkylobjekten.  

Stegen i arbetsmodellen leder till olika typer av frågor för att stegen ska kunna uppfyllas. Dessa 

frågor beskrivs i kommande avsnitt. 

6.2.3 Preciserad frågeställning 

Utifrån arbetsmodellen som presenterades i avsnitt 6.2.2 är det första steget att bestämma 

kalkylobjekten. Dessa kalkylobjekt måste vara representativa för den kalkylmall som skall 

skapas samt vara någorlunda likartade för att en generell kartläggning skall vara möjlig att 

genomföra. Detta ger arbetets första fråga. 

Fråga 1: Vilka produkter skall väljas som lämpliga kalkylobjekt? 

Utifrån det beskrivna systemet i avsnitt 6.2.1, Systemavgränsningar, behöver skillnader mellan 

de olika produkterna klargöras. I detta arbete har det valts att framhäva dessa skillnader, men 

även likheter, genom att göra en flödeskartläggning av respektive produkt som ett andra steg 

efter det att kalkylobjekten valts. En flödeskarta är enligt Melan (1997) och Oskarsson et al. 

(2009) en visuell beskrivning av de ingående komponenterna och dess relationer i ett material- 

och informationsflöde. Författarna menar också att denna beskrivning görs med hjälp av 

symboler som exempelvis visualiserar aktiviteter, informationsflöden och beslutspunkter. Detta 

leder in på examensarbetet andra fråga som fokuserar på att finna dessa i flödet. 

Fråga 2: Vilka aktiviteter ingår i patientens väg från det att remiss inkommer till Kardiologen 

till dess att patienten skrivs ut för respektive produkt?  

I arbetet är det inte enbart patientens flöde som är i fokus, utan även allt annat som berör eller 

påverkar patienten och därmed bidrar till kostnader, därför kommer en flödeskartläggning göras 

som tar hänsyn till varje yrkeskategori som någon gång är inblandad i patientens vård. Detta 

innebär att en vidare analys måste göras utifrån de aktiviteter som identifierats genom fråga 2 

för att finna dessa inblandade yrkesgrupper. Detta ger fråga 3. 

Fråga 3: Vilka olika yrkesgrupper är kopplade till de olika aktiviteterna patienten genomgår för 

respektive produkt? 

När en flödeskartläggning gjorts för var och en av produkterna kommer de slås samman i en 

enda karta för att underlätta beräkningarna. För att kunna göra detta måste en medvetenhet 

skapas angående vilka aktiviteter som är desamma för produkterna och vilka som skiljer sig åt. 

Detta ger nästkommande fråga. 

Fråga 4: Vilka aktiviteter för de olika produkterna är likartade och vilka skiljer sig åt? 

För att underlätta kommande beräkningar säkerställs sedan aktiviteternas homogenitet samt 

vilka aktiviteter som kan aggregeras. För en lyckad ABC-kalkylering ska antalet aktiviteter 

varken vara för få eller för många, då detta ger en högre komplexitet på beräkningarna. Det är 

därför viktigt att noga överväga vilka aktiviteter som är lämpliga att slå samman eller ej. 

(Gerdin, 2009) Detta ger fråga 5. 
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Fråga 5: Vilka aktiviteter är lämpliga att aggregera? 

Då detta examensarbete till största del fokuserar på kostnader är även tiden som varje aktivitet 

upptar relevant. Genom att beräkna tider kan bland annat löner och andra kostnader lättare 

fördelas. Detta ger fråga 6. 

Fråga 6: Hur lång tid åtgår för varje identifierad aktivitet? 

Då den totala kostnaden för de tillgängliga resurserna skall analyseras i arbetsmodellens fjärde 

steg kommer, som tidigare nämnts, Oskarsson et al. (2009) modell avseende totalkostnad att 

ligga till grund för datainsamling. Utifrån Seldingers och Kardiologens resultaträkning kommer 

den totala kostnaden att analyseras och brytas ner i mindre kostnadsposter som kan kopplas till 

olika resurser. I ett första skede kommer den totala kostnaden brytas ner i de sex 

kostnadsposterna som redovisas i 4.1.1 och 4.1.2. Till hjälp för att utifrån resultaträkningen 

kunna bryta ner och analysera de olika kostnaderna kommer ekonomiprogrammet CostPerform 

att användas tillsammans med KPP-data. I detta program har LiO redan angivit hur olika 

kostnadsposter är uppbyggda. Denna nedbrytning av kostnaden för de tillgängliga resurserna 

leder till nästa fråga. 

Fråga 7: Vad finns det för olika resurser inom HMC för att bedriva verksamheten och hur är de 

redovisade och uppbyggda? 

Då kostnaderna för de tillgängliga resurserna har brutits ner och alla aktiviteter som är 

kopplade till de tre produkterna har kartlagts är det dags att fördela kostnaderna på ett rättvist 

sätt till aktiviteterna. Detta kommer att ske med hjälp av ABC-kalkylering enligt Gerdins (2009) 

definition. Då examensarbetet inte har till uppgift att optimera den nuvarande organisationen 

eller att förändra befintliga system så kommer de olika varianterna av ABC som Mackie (2006) 

och Demeere et al. (2009) tar upp inte att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Då SKL till 

stor del påverkar hur LiO arbetar kommer även de riktlinjer som SKL (2009) tar upp att utgöra 

basen för hur empirin skall brytas ner och sedan analyseras. Sedan tidigare har en viss 

anpassning av totalkostnaden och kostnadsposterna gjorts till vården. 

Det femte steget i arbetsmodellen berör de direkta kostnaderna, vilka ska fördelas direkt till 

kalkylobjekten vid ABC-kalkyleringens första steg. Detta ger fråga 8. 

Fråga 8: Hur skall de kartlagda resurserna från fråga 7 med direkt koppling till ett kalkylobjekt 

fördelas?   

De kostnader som inte direkt kan fördelas till kalkylobjekten måste i första hand fördelas till 

aktiviteterna med hjälp av resursdrivare och i andra hand fördelas till kalkylobjekten med hjälp 

av aktivitetsdrivare. (Gerdin, 2009) Detta ger följande fyra frågor, vilka alla svarar på 

arbetsmodellen fyra sista steg. 

Fråga 9: Vilka olika resursdrivare finns det? 

Fråga 10: Hur skall de olika indirekta resurskostnaderna fördelas till aktiviteterna med hjälp av 

resursdrivarna i fråga 9?  
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Fråga 11: Vilka olika aktivitetsdrivare finns det? 

Fråga 12: Hur skall de olika aktivitetskostnaderna fördelas till kalkylobjekten med hjälp av 

aktivitetsdrivarna i fråga 11? 

De kostnader som inte helt självklart kommer kunna fördelas till varken aktiviteter eller 

kalkylobjekt måste fördelas med hjälp av schabloner. Detta ger fråga 13. 

Fråga 13: Vilka kostnader måste fördelas med hjälp av schabloner och hur ska dessa kostnader 

fördelas? 

Efter att de 13 frågorna som presenterats är besvarade och analyserade behöver en utvärdering 

göras för att tydliggöra kalkylmallens robusthet. Följande fyra frågor är till för att utvärdera den 

framtagna mallen och motivera vissa val samt tydliggöra varför mallen ser ut som den gör. 

Reflektionsfrågorna kommer att redogöras för i ett eget kapitel efter resultatet. 

Fråga 14: Är de framtagna aktiviteterna representativa för all verksamhet inom HMC eller 

enbart inom Kardiologen? Finns det ytterligare aktiviteter som resurser skall fördelas ut till 

men som inte examensarbetet har tagit hänsyn till? 

Fråga 15: Finns det fler resurser som borde tas med i kartläggningen som i dagsläget finns 

under andra kliniker men som borde finnas under Kardiologen istället? 

Fråga 16: Hur bra är den framtagna mallen för de studerade produkterna? Vad kan det finnas 

för felkällor? 

Fråga 17: Kan den framtagna mallen generaliseras för att vara användbar till andra produkter? 

6.3 SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTSPRECISERINGSFRÅGOR  

Fråga 1: Vilka produkter skall väljas som lämpliga kalkylobjekt? 

Fråga 2: Vilka aktiviteter ingår i patientens väg från det att remiss inkommer till Kardiologen 

till dess att patienten skrivs ut för respektive produkt?  

Fråga 3: Vilka olika yrkesgrupper är kopplade till de olika aktiviteterna patienten genomgår för 

respektive produkt? 

Fråga 4: Vilka aktiviteter för de olika produkterna är likartade och vilka skiljer sig åt? 

Fråga 5: Vilka aktiviteter är lämpliga att aggregera? 

Fråga 6: Hur lång tid åtgår för varje identifierad aktivitet? 

Fråga 7: Vad finns det för olika resurser inom HMC för att bedriva verksamheten och hur är de 

redovisade och uppbyggda? 

Fråga 8: Hur skall de kartlagda resurserna från fråga 7 med direkt koppling till ett kalkylobjekt 

fördelas?   

Fråga 9: Vilka olika resursdrivare finns det? 
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Fråga 10: Hur skall de olika indirekta resurskostnaderna fördelas till aktiviteterna med hjälp av 

resursdrivarna i fråga 9?  

Fråga 11: Vilka olika aktivitetsdrivare finns det? 

Fråga 12: Hur skall de olika aktivitetskostnaderna fördelas till kalkylobjekten med hjälp av 

aktivitetsdrivarna i fråga 11? 

Fråga 13: Vilka kostnader måste fördelas med hjälp av schabloner och hur ska dessa kostnader 

fördelas? 

6.4 SAMMANSTÄLLNING AV REFLEKTIONSFRÅGOR 

Fråga 14: Är de framtagna aktiviteterna representativa för all verksamhet inom HMC eller 

enbart inom Kardiologen? Finns det ytterligare aktiviteter som resurser skall fördelas ut till 

men som inte ingår i arbetet? 

Fråga 15: Finns det fler resurser som borde tas med i kartläggningen som i dagsläget finns 

under andra kliniker men som borde finnas under Kardiologen istället? 

Fråga 16: Hur bra är den framtagna mallen för de studerade produkterna? Vad kan det finnas 

för felkällor? 

Fråga 17: Kan den framtagna mallen generaliseras för att vara användbar till andra produkter.  
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7. FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 

Den fördjupade kartläggningen av de tre produkterna som skall analyseras redovisas först, därefter 

kommer produkternas nedbrytning i aktiviteter att redovisas. Slutligen kommer de tillgängliga 

resurserna för de tre produkterna utifrån Kardiologen att kort redogöras för. 

  



57 
 

7.1 FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING AV PRODUKTERNA 

I följande fem avsnitt kommer en fördjupad kartläggning av de tre produkterna att redovisas 

inför kommande uppdelning i aktiviteter och sammanställd flödeskarta, endast tillägg utifrån 

förstudien kommer att presenteras. Utifrån den förstudie som har gjorts har vidare intervjuer 

med olika yrkeskategorier genomförts för att säkerställa att den första kartläggningen är korrekt 

samt att komplettera kartläggningen med aktiviteter före och efter ingreppet. Se bilaga 8 för 

vilka personer och yrkeskategorier som har intervjuats vid vilka tillfällen. 

Gemensamt för de tre produkterna 

När en remiss inkommer till Kardiologen sker först en granskning där ansvarig läkare gör en 

bedömning, denna första granskning tar cirka 30 minuter. Ibland sker även en konsultation med 

andra läkare. Beroende på om patienten är hemmahörande i Östergötland eller inte finns olika 

tillvägagångssätt. 

Om patienten är hemmahörande i Östergötland behöver ansvarig läkare ibland först träffa 

patienten för att bättre kunna avgöra vilken undersökning som behövs. I några fall skickas 

remissen tillbaka till remittenten utan åtgärd och i vissa fall är det tydligt vilken undersökning 

som behövs. Därefter genomförs en eller flera undersökningar vid FysKlin eller andra kliniker 

för att fastställa diagnos.  

Om patienten kommer från ett annat län är ofta någon form av undersökning redan gjord och en 

granskning av materialet sker. Behövs kompletterande undersökningar, görs detta genom att 

remitterande landsting får genomföra fler undersökningar som sedan granskas på nytt. 

Den granskning som sker efter undersökningen, görs flera gånger i samråd med andra läkare 

för att säkerställa att rätt åtgärd görs beroende på diagnos, detta gäller främst Mitraclips och 

TAVI. Detta sker bland annat vid så kallade video- eller TAVI-ronder som hålls en gång i 

veckan där experter inom olika områden träffas för att rådgöra angående en patient, i snitt 

ägnas det ungefär 10 minuter per patient och fyra till sex läkare är närvarande. Eventuellt kan 

fler undersökningar bli aktuella om underlaget inte är tillräckligt bra eller om andra 

frågeställningar uppkommer i samband med granskningen. Då inga fler undersökningar krävs 

för att fastställa diagnos och vilket ingrepp som krävs, tas det ett medicinskt beslut om 

patienten skall genomgå ett ingrepp eller inte. Om det beslutas att patienten ska genomgå ett 

ingrepp sätts patienten upp på väntelistan med en prioritering beroende på hur akut situationen 

är. Ansvarig läkare har i samband med olika bedömningar och konsultationer lagt ner ungefär 

fyra timmar direkt på en patient. Utöver detta tillkommer det indirekt läkartid för ansvarig 

läkare samt även direkt tid för de andra läkarna som deltar i de olika konsultationerna och 

ronderna där flera läkare deltar. 

Därefter kallas patienten till Avdelning 8 för inskrivning en till två dagar innan ingreppet skall 

ske. Fram till denna tidpunkt har patienten till största del väntat och inte varit aktiv i 

vårdprocessen förutom vid de undersökningar som har skett. Efter inskrivningen genomgår 

patienten i majoriteten av fallen ytterligare en ultraljudsundersökning och därefter tas en del 

prover på samtliga patienter för att säkerställa den nuvarande hälsan, vilket tar cirka en timme. 

Under eftermiddagen och kvällen innan ingreppet kommer ansvarig läkare förbi och pratar och 
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informerar patienten vilket tar cirka 30 minuter. Vad gäller TAVI och Mitraclips kommer även 

narkosläkaren förbi under cirka en halvtimme för att prata med patienten och ordinera medicin 

inför ingreppet.  

PTMV 

Utöver det som finns beskrivet i förstudien för PTMV har en del kompletteringar tillkommit. 

Läkaren läser på om patienten och de kommande ingreppen för dagen under cirka 30 minuter 

innan dagens genomgång med BMA-personalen. När PTMV-ingreppet startar är samtlig 

personal låst till labbet under tiden det pågår, i snitt tar ingreppet fyra timmar. När läkarna 

anser att resultatet av ingreppet är tillräckligt bra, avslutas ingreppet och vårdpersonal från 

Avdelning 8 kommer och hämtar patienten. 

När läkaren är klar med ingreppet påbörjas skrivandet av ingreppsrapporten vilket tar cirka 30 

minuter och BMA städar salen efter ingreppet och förbereder inför nästa ingrepp. BMA-

personalen behöver närmare 60 minuter för att hinna med allt. 

Patienten vårdas på Avdelning 8 där en del uppföljningsundersökningar genomförs under dagen 

och natten för att kontrollera patienten. Följande dag genomförs en ultraljudsundersökning för 

att kontrollera resultatet av ingreppet och om det ser bra ut så blir patienten utskriven under 

dagen. Det är ovanligt att PTMV patienterna vårdas mer än ett dygn efter ingreppet. 

Mitraclips 

Mitraclips-patienter som inte har genomfört sina tidigare undersökningar vid US kommer alltid 

två dagar innan ingreppet och skrivs in för att dagen efter genomgå ytterligare 

ultraljudsundersökning. 

Läkarna läser på om dagens patienter och ingrepp under ungefär 30 minuter. När alla 

förberedelser är klara har BMA och ansvarig läkare för ingreppen en genomgång av dagens 

patienter och ingrepp. 

När Mitraclips-ingreppet har startat är samtlig personal låst till labbet under tiden ingreppet 

pågår, i snitt tar ett ingrepp fyra till fem timmar, de olika yrkeskategorierna har inga andra 

patienter att ta hand om under ingreppet. Hade ingreppet skett på thoraxoperation hade 

narkosläkaren kunnat övervaka mer än en patient men detta är inte fallet vid ingrepp på 

Seldinger. När läkarna anser att resultatet av ingreppet är tillräckligt bra avslutas ingreppet och 

patienten väcks. En av narkossköterskorna tillsammans med vårdpersonal från THIVA eller 

THUVA kör sedan patienten till någon av intensivvårdsavdelningarna. Om det blir THIVA 

eller THUVA beror på tillgången på vårdplatser samt patientens kondition efter ingreppet men i 

majoriteten av fallen transporteras patienten till THUVA. 

När läkarna är klara med ingreppet påbörjar de skrivandet av ingreppsrapporten vilket tar cirka 

45 minuter och BMA städar salen efter ingreppet och förbereder inför nästa ingrepp. BMA-

personalen behöver närmare 60 minuter för att hinna med allt. För att den kvarvarande 

narkossköterskan skall hinna med att städa och förbereda allt under en timme så kommer en 

undersköterska från Thorax ner till Seldinger och hjälper till. 
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Patienten vårdas under två till fyra timmar på THIVA eller THUVA där kontinuerlig 

övervakning sker av patienten, sedan transporteras patienten tillbaka till Avdelning 8 där olika 

uppföljningsundersökningar genomförs under dagen och natten. Följande dag genomförs en 

ultraljudsundersökning för att kontrollera resultatet av ingreppet. Antalet vårddygn efter 

ingreppet varierar men en generell medicinsk bedömning är att genomsnittiden är fyra dagar. 

TAVI 

Ytterligare en yrkeskategori har identifierats i samband med ingreppet, perfusionist (ansvarar 

för hjärt-lungmaskinen). Perfusionisten börjar dagen kl. 7.30 och förberedelserna tar ungefär tio 

minuter, därefter är en perfusionist knuten till Lab 3 i samband med hela ingreppet, det är inte 

ofta kompetensen behövs men den måste finnas tillgänglig. Perfusionisten kan göra andra saker 

under tiden ingreppet pågår om behovet inte finns, men inte delta i andra ingrepp som binder 

upp kompetensen. Om perfusionisten har behövts i samband med ingreppet tar det ungefär 30 

minuter att städa och göra i ordning utrustningen för perfusionisten efter ingreppet och cirka tio 

minuter att skriva rapport efter ingrepp.   

Operationssköterskorna börjar dagen kl. 7.00 eller 7.30 och deras förberedelser tar ca 20 min. 

Operationssköterskorna bruka även göra en del förberedelser dagen innan ingreppet då de 

plockar i ordning morgondagens material. Detta brukar ta cirka 15-20 min. Om ingreppet 

innebär att en kateter förs in via ljumsken brukar två sköterskor närvara. Förs katetern istället in 

i hjärtat direkt genom bröstkorgen närvarar tre sköterskor.  

För samtlig personal innebär förberedelserna att även göra i ordning utrustning som kan 

behövas i samband med ett öppet ingrepp om behov uppstår. Lab 3 är godkänt för att öppna 

ingrepp skall kunna genomföras, ett öppet ingrepp innebär att bröstkorgen öppnas i stället för 

att ingreppet sker med hjälp av katetrar. 

Under ingreppet är samtlig personal låst till operationssalen så länge ingreppet pågår, i snitt 

fyra till fyra och en halv timmar. När läkarna anser att resultatet av ingreppet är tillräckligt bra 

så avslutas ingreppet, därefter väcks patienten av narkospersonalen. En av narkossköterskorna 

tillsammans med vårdpersonal från THIVA eller THUVA kör sedan patienten till någon av 

intensivvårdsavdelningarna. Om det blir THIVA eller THUVA beror på tillgången på 

vårdplatser samt patientens kondition efter ingreppet men i de flesta fallen blir det först en 

stund på THIVA och därefter en stund på THUVA. 

När läkarna är klara med sina uppgifter på operationssalen påbörjar de skrivandet av 

ingreppsrapporten som tar ungefär 45 minuter att skriva för kardiologen och thoraxkirurgen. 

BMA och narkospersonal städar salen efter ingreppet och förbereder inför nästa ingrepp. BMA-

personalen behöver närmare 60 minuter för att hinna med allt. För att den kvarvarande 

narkossköterskan skall hinna med att städa och förbereda allt under en timme så kommer en 

undersköterska från Thoraxkliniken ner till Seldinger och hjälper till. Operationssköterskorna 

har vid det här laget hunnit städat undan efter sig och vid flera ingrepp påbörjar de 

förberedelserna inför nästa. 

Under två till fyra timmar övervakas patienten kontinuerligt på någon av avdelningarna för att 

sedan transporteras tillbaka till Avdelning 8 där olika uppföljningsundersökningar genomförs 
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under dagen och natten. Följande dag genomförs en ultraljudsundersökning för att kontrollera 

resultatet av ingreppet. Antalet vårddygn efter ingreppet variera lite men en generell medicinsk 

bedömning är att genomsnittiden är fem vårddagar. 

Övriga aktiviteter som kan kopplas till produkterna 

Personal från Thorax, oftast en undersköterska, inventerar förråden två gånger i veckan på 

Seldinger och beställer sedan thoraxpersonalens behov. På måndagar läggs ungefär en timme 

och torsdagar ungefär 30 minuter på inventering och beställning. Av denna tid kan ungefär 5 

minuter kopplas direkt till Mitraclips och 10 minuter till TAVI. I denna tid ingår även 

uppackning när varorna kommer. Inventeringen av de narkotiska preparaten görs av en 

sjuksköterska vid två tillfällen varje vecka men tidsåtgång kopplat till de olika produkterna går 

inte att avgöra då det är i stort sett samma preparat oavsett produkt. BMA-personalen 

inventerar även med jämna mellanrum de olika förråden för de tre produkterna. Denna 

indirekta tidsåtgång är så pass liten samt att exakt avgöra vad de olika produkterna kräver 

medför att det inte är relevant att kartlägga djupare.  

7.2 GEMENSAM FLÖDESKARTA 

Efter den fördjupade kartläggningen av de tre produkterna tillsammans med förstudien har en 

gemensam flödeskarta, se bilaga 9, tagits fram där de två aktiviteterna förberedelse inför 

ingrepp samt själva ingreppet för de tre produkterna fått utgöra egna delar då det skiljer för 

mycket för att likställa dessa. Övriga delar av den sammanställda flödeskartan med de 23 

aktiviteterna är representativ för de tre produkterna. 

7.3 ENHETER MED KOPPLING TILL DE TRE KALKYLOBJEKTEN 

De enheter som kommer att ingå i kommande analys från Seldinger och Kardiologen 

presenteras i tabell 1. Urvalet av enheter har gjorts efter vad som framkommit genom 

konsultationer med Olsson och Nielsen för att kunna ta bort enheter som inte alls har med de 

tre kalkylobjekten att göra, totalt finns det 19 ekonomiska enheter inom Seldinger och 24 

enheter inom Kardiologen utifrån CostPerform. 

Seldingerenheten Kardiologiska Kliniken 

Gemensamt Seldingerenheten Gemensamt Kardiologiska kliniken 

Lab 2 PCI-hemo rum 135 Mottagning Kardiologiska kliniken 

Lab 3 Hybrid-Lab rum 143  Gemensamt Vårdavdelning 

Hemodynamik Avdelning 7 Kardiologiska kliniken 

Mitraclips Avdelning 8 Kardiologiska kliniken 

 HIA 

 Timanställda Kardiologiska kliniken 

 Avd HIA postop US LabRos 

 Avd 7 Kardiol fr IV US LabRos 

 Avd 8 Kardiol fr IV US LabRos 

 Avd HIA från IV US LabRos 

Tabell 1: De ingående enheterna för Seldinger respektive Kardiologen. (Egen) 
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8. BERÄKNINGAR 

Detta kapitel kommer först att redogöra för hur resurserna har delats in efter totalkostnadsmodellen 

samt en del vidare avgränsningar inom systemet som har uppkommit vid beräkningen av det insamlade 

underlaget. Därefter presenteras en fördjupad redogörelse över hur de tillgängliga resurserna har 

fördelats till kalkylobjekten antingen direkt eller indirekt genom de kartlagda aktiviteterna. 
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8.1 INDELNING AV RESURSER I TOTALKOSTNADSMODELLEN 

Seldingers och Kardiologens kostnader redovisas i resultaträkningen genom tre kostnadsposter 

i tabell 1 i bilaga 12 respektive 13, med röd, gul och blå färgmarkering. Dessa kostnader har 

sedan med hjälp av CostPerform och landstingets ekonomikub strukturerats om så att de istället 

redovisas för respektive enhet och huvudkontoklass, nivå ett med numrering X, se tabell 2 i 

bilaga 12 och 13. De totala personalkostnaderna (kontoklass 4) redovisas i tabell 3 uppdelat per 

yrkeskategori. Därefter presenteras respektive kontoklass (5-8) på nivå två, med numrering XX, 

uppdelat för respektive ingående enhet, i tabell 4-7 i tidigare nämnda bilagor. I samtliga 

tabeller, bortsett från tabell 2, finns Seldingers respektive Kardiologens totala kostnad för 

respektive konto med som jämförelse till vad de berörda enheterna har för del av totalen. 

Utifrån totalkostnadsmodellen som presenterades i 4.1 har en 

mindre modifiering gjorts då det inte har varit möjligt att 

sortera ut specifika administrations- och ledningskostnader. 

Denna post har istället ersatts av ‖Data & IT‖, då kostnader 

av denna typ varit mer uppenbara. Totalkostnadsmodellen 

som kommer att utgöra grunden för vidare beräkningar 

presenteras i Figur 24. 

Efter att ha studerat samtliga ingående kontoklasser för 

Seldinger och Kardiologen på nivå två samt underliggande 

nivåer för att säkerställa att kontoklassen placeras i rätt 

kostnadspost har en uppdelning av kontoklasserna gjorts i de 

sex kostnadsposterna, se bilaga 14 för indelning av 

kontoklasser i kostnadsposter. De kostnader som varken går 

att koppla direkt till ‖Personal‖, ‖Lokaler‖, ‖Externa 

undersökningar‖, ‖Material & Medicin‖ samt ‖Data & IT‖ 

har lagts under ‖Övrigt‖.  

8.2 AVGRÄNSNINGAR INOM SYSTEMET 

De intäkter som är kopplade till Seldinger och Kardiologen är ej medtagna i arbetets 

beräkningar då syftet inte är att göra en budget, utan att se vad de olika produkterna kostar. 

Därför har endast kontoklass 4-8 att analyserats, vilka representerar kostnader. 

De kostnader som finns redovisade för respektive kontoklass har behandlats som korrekta med 

motiveringen att det inte är rimligt att kontrollera alla konteringar på alla konton. Dock har 

kostnader som varit uppenbart felaktiga korrigerats och därför har ibland data från KPP 

använts. Efter samtal med Ljunggren och Olsson bekräftar de att eventuella felaktigheter som 

finns är försumbara och det väsentliga är totalkostnaden, hur totalkostnaden är fördelad på de 

olika kontona är inte av intresse i detta fall.  

Under vissa konton finns ibland ett positivt resultat vilket innebär att kontot har en större intäkt 

än kostnad. Dessa har inte tagits bort från beräkningarna då det inte skulle vara rimligt att gå 

igenom alla konton på alla nivåer och sortera ut alla intäkter.  

Figur 24: Valda kostnadsposter 
som ingår i modellen. (Egen) 
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Vid uppdelningen av kontoklasserna till kostnadsposterna har gränsen dragits vid att presentera 

nivå två. Högre eller lägre kontoklasser kommer inte att analyseras på djupet då de antingen 

blir för grova eller för detaljerade. Enda undantaget är kontoklass 4, personalkostnader, där 

endast den totala kostnaden på högsta nivå granskats och där kostnaden istället har delats upp i 

yrkeskategorier. 

Alla kommande beräkningar kommer att utgå från Kardiologen, vilket innebär att kostnader 

från andra klinker kommer att hanteras som direkta genom KPP. Det vill säga att personal-, 

undersöknings- samt vårdkostnader som är förknippade med andra kliniker än Kardiologen inte 

kommer att analyseras då det kommer på faktura.   

8.3 FÖRDELNING AV RESURSER DIREKT TILL KALKYLOBJEKT 

De kostnader som kan fördelas direkt till respektive kalkylobjekt finns inom de tre 

kostnadsposterna ‖Personal‖, ‖Externa Undersökningar‖ och ‖Material & Medicin‖. Detta med 

avseende på avgränsningen att inte granska fakturor från andra kliniker, utan antagandet att 

dessa är korrekta. Personalkostnader för personal som tillhör en annan klinik har hämtats 

genom KPP som direkta kostnader som ingår i ‖Externa Undersökningar‖, se bilaga 15. I bilaga 

15 finns även direkta kostnader för material, ultraljudsundersökningar, röntgenundersökningar 

med mera som kan kopplas till respektive kalkylobjekt. 

Personal 

Största delen av personalkostnaderna för Kardiologens personal har kunnat fördelas direkt till 

kalkylobjekten genom den direkta tid varje personalkategori lägger på varje kalkylobjekt. 

Tiderna som kategorierna lägger på produkterna kan ses i bilaga 10. För att få fram 

lönekostnaden per timme hämtades först respektive yrkeskategoris totala antal timmar genom 

HR-kuben, se Tabell 2. Därefter behövde Kardiologens uppdelning av yrkeskategorier 

synkroniseras med HR-kubens kategorier, se Tabell 3. Kostnaderna för de yrkeskategorier som 

fick tillhöra samma kategori adderades, för att sedan divideras med antalet arbetade timmar per 

år utifrån HR-kuben, se Tabell 4.  

Yrkeskategori Timmar 

Läkare 67 006 

Sjuksköterskor 113 177 

Övrigt 69 326 

Medicinskteknisk personal 890 

Social 6 496 

Drifttekniker  1 595 

Administration  7 210 

Tabell 2: Antalet arbetade timmar för yrkeskategorierna inom Kardiologen år 2012. (HR-kub, 2013) 
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Kardiologens 
yrkeskategorier 

Tilldelad kategori 
enligt HR-kub 

01 Läkare Läkare 

04 ST-läkare Läkare 

05 Underläkare AT Läkare 

06 Underläkare Läkare 

07 Professorer Läkare 

19 Sjuksköterskor Sjuksköterska 

29 Usk/skötare m.fl. Övrigt 

39 Medicinteknisk personal Medicinteknisk personal 

39 Medicinteknisk personal Medicinteknisk personal 

49 Paramedicinsk personal Social 

79 Driftservicepersonal Driftpersonal 

89 Administrativ personal Administration 

91 Övrig personal Övrigt 

Tabell 3: Uppdelning av Kardiologens yrkeskategorier enligt HR-kubens kategorier. (Egen) 

 Timmar Totalkostnad Kostnad/tim 

Läkare 67 006 -45 184 383 -674 

Sjuksköterska 113 177 -35 457 884 -313 

Övrigt 69 326 -17 818 325 -257 

Medicinteknisk personal 890 -483 642 -543 

Social 6 496 -1 648 998 -254 

Driftpersonal 1 595 -322 191 -202 

Administration 7 210 -1 809 829 -251 

Tabell 4: Totala antalet arbetade timmar (HR-kuben), totala lönekostnaderna (Bilaga 13, tabell 3) samt 

beräknad timlön för yrkeskategorierna (Egen). 

De direkta personalkostnaderna har fördelats till respektive kalkylobjekt genom de tider som 

angivits i bilaga 10 och genom den beräknade timlönen i tabell 4 för yrkesgruppen kardiolog 

(läkare) för samtliga ingrepp, samt yrkesgruppen fysiolog (läkare) för Mitraclips och TAVI.  

På vårdavdelningarna finns en låg läkarkostnad registrerad då läkarna utgör en gemensam 

resurs och majoriteten finns registrerat under de gemensamma personalkostnaderna. De 

gemensamma personalkostnaderna har inte tagits med vid fördelningen till aktiviteter då en 

direkt personalkostnad istället har beräknats och kostnaden kommer från nämnda konto. I och 

med detta har den indirekta kostnaden för yrkeskategorierna tagits hänsyn till i de direkta 

kostnaderna som fördelats till ingreppen genom att lägga på extra tid för utfört arbete. Detta har 

även gjorts för fysiologen som deltar vid Mitraclips och TAVI. Bild tre i bilaga 16 visar de 

direkta kostnaderna till respektive kalkylobjekt. 
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8.4 FÖRDELNING AV RESURSER TILL AKTIVITETER 

De kostnader som inte kunde fördelas direkt behövdes istället fördelas med hjälp av 

aktiviteterna som togs fram genom flödeskartläggningen i förstudien och empirin, se bilaga 9. 

Fördelningen av resurser till aktiviteterna har skett separat för Seldinger respektive 

Kardiologen då kostnaderna för dessa visade sig vara så pass olika att en sammanslagning ej 

var möjlig. En kostnadspost i taget fördelades till de aktiviteter som ianspråktog avsedd post. 

Härefter beskrivs mer utförligt vilka antaganden som varit nödvändiga och hur fördelningen 

gjorts för varje kostnadspost för Seldinger respektive Kardiologen. I bilaga 16, första bilden, 

visas de kostnader som finns kvar i respektive kostnadspost efter att de direkta kostnaderna har 

fördelats och som sedan fördelades till aktiviteterna. 

Efter djupare analys av den sammanställda kartläggningen, bilaga 9, har de 23 aktiviteterna (blå 

rektanglarna) minskat i antal till 15 stycken. De tre rutorna med ‖Undersökning‖ avser samma 

sak fast i olika skeden av processen och representeras av en aktivitet. Aktiviteterna ‖THIVA‖ 

och ‖THUVA‖ har slagits ihop då en särskiljning inte har gått att få på ett bra sätt. 

‖Inskrivning‖ och ‖Transport av patient‖ har strukits då aktiviteten blev för liten och ingår 

istället i ‖Avd 8‖ eller ‖THIVA/THUVA‖. De två aktiviteterna ‖Förberedelser‖ och ‖Ingrepp‖ 

som är kopplade till respektive produkts ingrepp har blivit en gemensam aktivitet 

‖Förberedelser & Ingrepp‖. I denna nya aktivitet har även aktiviteten ‖Genomgång av dagen‖ 

bakats in då detta är en del av ingreppet. Detta ger att kvar finns 15 aktiviteter för kommande 

analys. 

8.4.1 Personal  

Seldinger 

Då ingen personal från Seldinger är inblandade i de utvalda kalkylobjekten, kommer dessa 

kostnader inte tas med i beräkningarna varken när det gäller direkta eller indirekta kostnader. 

Objekten kommer alltså inte heller få bära några av de gemensamma personalkostnaderna för 

Seldinger. Därför har denna post inga kostnader att fördela. 

Kardiologen 

Då de klinikgemensamma kostnaderna under personalposten består av personal som 

exempelvis enbart genomför ingrepp eller arbetar över flera avdelningar och därmed inte kan 

kopplas till en specifik avdelning har de direkta personalkostnaderna som redogjordes för under 

avsnitt 8.3.1 antagits komma från denna post och därför uteslutits ur kommande beräkningar. 

Författarna till arbetet antar att de indirekta kostnader som ska belasta kalkylobjekten finns med 

i de gemensamma kostnaderna för vårdavdelningarna eller redan finns registrerade på 

respektive avdelning. 

De indirekta personalkostnaderna som inte har kunnat kopplas direkt till kalkylobjekten har 

fördelats till aktiviteterna ‖Mottagning‖ och ‖Avd 8‖. Detta innebär att ‖Mottagning‖ får bära 

sina egna kostnader samt att personalkostnader kopplade till vårdavdelningarna slås ihop för att 

sedan fördelas. Detta innebär att personalkostnaderna för Avdelning 7, Avdelning 8 samt HIA 

tillsammans med gemensamt för vårdavdelningarna slagits samman. Den totala kostnaden har 

sedan fördelats ut till respektive avdelning i förhållande till antalet vårddygn som 
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avdelningarna genererar. HIA viktas dubbelt mot antalet vårddygn då avdelningen är mer 

personalkrävande. Avdelning 8 stängs på helger och helgdagar vilket ger att avdelningen är 

öppen 260 dagar varje år. Detta ger totalt 14 565 (365*(17+2*7)+260*13) vårddygn. Aktiviteten 

‖Avd 8‖ får därmed bära 22,3% (3 250/14 565) av de totala personalkostnaderna för 

avdelningarna. 

8.4.2 Lokaler 

Som en schablon kommer 46 arbetsveckor att ligga till grund för hur mycket labben kan nyttjas. 

De tre produkterna genomförs elektivt (planerat) vilket medför att en del sommarveckor och 

storhelger reducerar antalet tillgängliga tillfällen. 

Seldinger 

Vad gäller Seldingers lokalkostnader fördelades alla dessa till aktiviteten ‖Förberedelser & 

Ingrepp‖ då detta är enda tillfället som kalkylobjekten är i kontakt med denna enhet. I och med 

att ‖Förberedelser & Ingrepp‖ kommer vara unik för varje kalkylobjekt, kommer denna 

aktivitet inte kunna beräknas på samma sätt som de andra aktiviteterna. De andra aktiviteterna 

kommer bestå av en totalkostnad för just den aktiviteten, medan ‖ Förberedelser & Ingrepp‖ 

direkt kommer bestå av en kostnad per objekt. Lokalkostnaden som redan finns redovisad 

specifikt för Lab 2 och 3 anses vara välmotiverade vid djupare analys i CostPerform av de 

ingående värdena. I lokalkostnaden finns det direkt redovisat vad underhåll, städning och 

utrustning kostar. Därför summeras de redan färdig totalkostnaderna för labbet som finns i 

resultaträkningen för att sedan fördelas till objekten. 

De gemensamma lokalkostnaderna inom Seldinger kommer att fördelas på sju lab genom en 

schablon enligt Olsson. Då inga patienter registreras separat på labben är fördelningsgrunder 

som baseras utifrån patienter inte användbara. Storleken på labben med undantag för Lab 7 är i 

det närmsta lika och att då använda Olssons fördelningsnyckel anses motiverat. Lab 1-6 

tilldelades en lika stor del av lokalkostnaderna, 15,5%. Lab 7 däremot tilldelades enbart 7 % på 

grund av att detta lab i princip är hälften så stort som de andra.  

Kostnader som finns registrerade direkt på Lab 2 adderat med den del labbet ska bära av de 

gemensamma kostnaderna fördelades på de produkter som normalt nyttjar Lab 2. 

Hemoverksamheten, där PTMV och Mitraclips ingår, nyttjar labbet varje onsdag och varannan 

torsdag vilket ger att Hemoverksamheten nyttjar labbet 30 % av tiden. (1,5 dagar varje vecka, 

1,5/5 = 0,3). Därefter fördelades Hemoverksamhetens lokalkostnader ut till de olika produkterna 

genom att produktens totala tidsåtgång delas med Hemoverksamhetens totala tidsåtgång. För 

PTMV innebär detta att tre ingrepp hinns med under en dag och under 2012 gjordes 25 ingrepp, 

vilket ger att PTMV nyttjar Lab 2, 8,33 (25/3) dagar per år. Då Hemoverksamheten nyttjar Lab 

2, 1,5 dagar i veckan i 46 veckor innebär detta att PTMV således skall bära 12,1 % (8,33/69) av 

Hemoverksamhetens lokalkostnad.  

Förra året utfördes 17 st Mitraclips-ingrepp med fördelningen varannan gång ett ingrepp/dag 

och varannan gång två ingrepp/dag. Dock så bokades labbet hela dagen åt ingreppet oavsett om 

ett eller två ingrepp gjordes. Alltså görs matematiskt sett ett och ett halvt ingrepp varje gång ett 

Mitraclips görs. Detta ger att Mitraclips nyttjade Lab 2, 11,33 (17/1,5) dagar per år och bär 

således 16,4 % (11,33/69) av Hemoverksamhetens lokalkostnad. 
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Kostnaden för Lab 3 kommer att fördelas på de produkter som normalt nyttjar Lab 3 enligt 

motsvarande resonemang som används för Lab 2. Förra året genomfördes 45 st TAVI-ingrepp 

och ett ingrepp nyttjar en halv dag av Lab 3. TAVI utförs alltså 22,5 (45/2) dagar per år och då 

labbet nyttjas 230 dagar per år ska TAVI-ingreppen således bära 9,8 % (22,5/230) av 

lokalkostnaden för Lab 3. 

Kardiologen 

Kardiologens lokalkostnader har fördelats till aktiviteterna ‖Mottagning‖ och ‖Avd 8‖ då det är 

vid dessa aktiviteter som kalkylobjekten nyttjar kardiologens lokaler. De gemensamma 

lokalkostnaderna fördelades först ut på de enheter som har en redovisad lokalkostnad, vilket 

innebär att mottagning, vårdavdelningar samt ALF/FoU fick bära en del av de gemensamma 

kostnaderna. Fördelningen av de gemensamma kostnaderna gjordes i förhållande till hur stor 

del respektive enhet har av den totala lokalkostnaden. När dessa beräkningar gjorts visade det 

sig att mottagning respektive vårdavdelningar kommer att bära 10,5 % respektive 87 % av de 

gemensamma lokalkostnaderna. 

Lokalkostnaderna för Avd 7, 8, HIA och de gemensamma vårdavdelningskostnaderna slogs 

samman då det inte gick att särskilja dessa eftersom de hade sina kostnader utspridda över 

varandra. Den totala lokalkostnaden inom vårdavdelningarna fördelades sedan på antalet 

sängplatser. Detta ger att aktiviteten ‖Avd 8‖, bär 35 % (13/37) av lokalkostnaden kopplad till 

vårdavdelningarna.  

Lokalkostnaden för aktiviteten ‖Mottagning‖ baserades på det som fanns redovisat direkt på 

enheten samt 10,5 % av de klinikgemensamma kostnaderna.  

8.4.3 Externa Undersökningar 

Seldinger 

Vad gäller Seldinger finns inga direkta kostnader att koppla till produkterna vad gäller externa 

undersökningar. Beräkningarna för de gemensamma kostnaderna har gjorts på samma sätt som 

för lokalkostnaderna. 

Kardiologen 

Externa undersökningar har kunnat kopplas till varje specifikt objekt genom KPP. Först 

fördelades de direkta kostnaderna till respektive kalkylobjekt. De externa undersökningarna 

kommer på faktura från andra enheter och dessa siffror har inte analyserats vidare utan antagits 

vara korrekta. I de direkta kostnaderna har bland annat kostnader för ultraljudsundersökningar, 

BMA, narkosläkare, narkossköterskor, röntgenundersökningar och radiolog tagits hänsyn till. 

Efter noga granskning av de kontoklasser som de externa undersökningarna är uppbyggda av 

gjordes ingen vidare fördelning av indirekta kostnader till aktiviteterna. De gemensamma 

kostnaderna under denna post var till synes ändå kostnader som borde kunna kopplas till 

specifika objekt och just därför borde de valda kalkylobjekten inte bära mer av dessa kostnader 

än de som direkt kunnat plockas ur KPP. De flesta relevanta kostnader borde ha kommit med 

genom de direkta kostnaderna. Andra kliniker som skickar faktura har sannolikt tagit hänsyn 

till exempelvis indirekt tid för den personal de hyrt ut till Kardiologen. 
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8.4.4 Material & Medicin 

Seldinger 

Först har direkta kostnader för kalkylobjekten kopplats med hjälp av KPP och kostnadsposten 

har strukits från Seldinger. De gemensamma kostnaderna för material och medicin har fördelats 

enligt samma princip som lokalkostnaden. 

Kardiologen 

Material kopplat till de olika objektens ingrepp kan direkt kopplas till respektive kalkylobjekt 

genom KPP, dessa kostnader har antagits vara korrekta efter samråd med Olsson. 

De gemensamma kostnaderna har fördelats över hur många vårdtjänster mottagning och 

vårdavdelningarna producerat under 2012 i förhållande till det totala antalet vårdtjänster, se 

antalet vårdtjänster i tabell 5. Detta gav att vårdavdelningarna skulle bära 34,2 % (155 393/453 

986) av de gemensamma kostnaderna medan mottagningen, skulle bära 58,1% (263 624/453 

986). Genom vidare beräkningar på samma sätt för att fördela dessa kostnader till Avdelning 8 

kom aktiviteten ‖Avd 8‖ att bära 30,2% (46 864/155 393) av vårdavdelningskostnaderna. 

 Antal 

vårdtjänster 

56800 Gemensamt kard klin  173 

56810 Mottagning kard klin  263 624 

56811 Hjärtsviktsmottagning  10 

56821 Avdelning 7 kard klin  72 258 

56822 Avdelning 8 kard klin  46 858 

56824 HIA   36 260 

56870 PCI   1 123 

56891 Avd 7 Kardiol fr IV US LabRos 7 

56892 Avd 8 Kardiol fr IV US LabRos 6 

56894 Avd HIA från IV US LabRos 6 

56895 Poliklinisk vård Seldinger 33 661 

568 Kardiologiska kliniken US  453 986 

Tabell 5: Antal vårdtjänster för Kardiologens enheter samt totalt. (KPP-kub, 2013) 

8.4.5 Data & IT 

Seldinger 

De gemensamma kostnaderna har fördelats ut på labben på samma sätt som kostnaden för 

‖Lokal‖ och ‖Material & Medicin‖ fördelades ut till kalkylobjekten.  

Kardiologen 

De gemensamma klinikkostnaderna fördelas, precis som för Material & Medicin, i förhållande 

till andelen vårdtjänster för mottagning respektive vårdavdelningar i förhållande till 

Kardiologens totala antal vårdtjänster. Denna fördelningsnyckel valdes då en vårdtjänst alltid 

kräver registrering och nyttjande av datorer och IT-system. Vårdavdelningarna bär genom 
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denna fördelning 34,2 % av de gemensamma kostnaderna medan mottagningen får bära 58,1 %. 

Vidare fördelning till ‖Avd 8‖ gjordes på samma sätt som för Mtrl & Medicin. Aktiviteten 

‖Avd 8‖, får bära 30,2 % av de gemensamma kostnaderna för vårdavdelningarna. 

8.4.6 Övrigt 

De övriga kostnaderna kan fördelas på flera olika sätt men då den totala kostnaden för 

kostnadsposten är förhållandevis liten har fokus inte lagts på att fördela kostnaderna korrekt till 

100 %. Samtliga kostnader inom Seldinger och Kardiologen har fördelats på samma sätt och 

med samma nycklar som användes för posten ‖Data & IT‖. 

8.5 FÖRDELNING AV AKTIVITETER TILL KALKYLOBJEKT 

Bild två i bilaga 16 visar vad respektive aktivitet har fått för kostnad som nu skall fördelas till 

kalkylobjekten. De 15 aktiviteterna som ingår i analysen kommer att presenteras tillsammans 

med aktivitetsdrivaren för hur kostnaden skall fördelas till kalkylobjekten. 

Granskning remiss 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen. Den eventuella lokalkostnad 

läkarens rum bör bära ligger under gemensamma kostnader och har redan fördelats. 

Mottagning 

Kostnaden för aktiviteten ‖Mottagning‖ har fördelats till kalkylobjekten med hänsyn till hur 

många patienter respektive objekt har som passerar genom mottagningen under ett år. 

Beräkningen bygger på antagandet att varje patient som genomgår ett ingrepp gör ett 

mottagningsbesök. 

Ingrepp Antal patienter 

PTMV 17 

Mitraclips 31 

TAVI 45 

Totalt för mottagningar 9394 

Tabell 6: Antal patienter för varje typ av ingrepp samt totalt för mottagningen. (KPP-kub, 2013) 

Undersökning 

Denna aktivitet innehåller endast direkta kostnader som redan fördelats till kalkylobjekten 

genom Externa Undersökningar. 

Bedömning 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen. 
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Inskrivning 

Då det visat sig svårt att särskilja kostnader för aktiviteten ‖Inskrivning‖ har denna aktivitet 

bakats in i kostnaden för aktiviteten ‖Avd 8‖. Det är i de flesta fall personal på någon av 

vårdavdelningarna som utför inskrivningen och denna aktivitet stryks därför. 

Information 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen. 

Förberedelser 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen.  

Förberedelser & ingrepp PTMV 

Denna aktivitet är specifik för PTMV på grund av att det inte var möjligt att göra en gemensam 

aktivitet för förberedelser och ingrepp för de tre kalkylobjekten. Detta innebär att denna 

aktivitet redan innehåller en totalkostnad för PTMV vad gäller förberedelse- och 

ingreppskostnader kopplade till ingreppsdagen och därför enbart behöver fördelas över antalet 

PTMV-ingrepp under ett år. 

Förberedelser & ingrepp Mitraclips 

Denna aktivitet är specifik för Mitraclips på grund av att det inte var möjligt att göra en 

gemensam aktivitet för förberedelser och ingrepp för de tre kalkylobjekten. Detta innebär att 

denna aktivitet redan innehåller en totalkostnad för Mitraclips vad gäller förberedelse- och 

ingreppskostnader kopplade till ingreppsdagen och därför enbart behöver fördelas över antalet 

Mitraclips-ingrepp under ett år. 

Förberedelser & ingrepp TAVI 

Denna aktivitet är specifik för TAVI på grund av att det inte var möjligt att göra en gemensam 

aktivitet för förberedelser och ingrepp för de tre kalkylobjekten. Detta innebär att denna 

aktivitet redan innehåller en totalkostnad för TAVI vad gäller förberedelse- och 

ingreppskostnader kopplade till ingreppsdagen och därför enbart behöver fördelas över antalet 

TAVI-ingrepp under ett år. 

Rapport 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen. 

Städning 

Denna aktivitet innehåller endast personalkostnader som redan fördelats till kalkylobjekten 

genom Externa Undersökningar. 

THIVA/THUVA 

På grund av att de inte gått att särskilja kostnader tillhörande THIVA och THUVA har dessa 

slagits samman till en aktivitet. Genom KPP har kostnader för dessa kunnat kopplas direkt till 
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kalkylobjekten och därmed finns ingen kostnad på denna aktivitet som skall fördelas vidare 

med hjälp av fördelningsnycklar. 

Avd 8 

Då de olika ingreppen spenderar olika mycket tid på Avdelning 8 blev fördelningsnyckeln 

vårddygn. Genom KPP kunde totala antalet vårddygn för varje kalkylobjekt identifieras och 

kostnaden fördelades i förhållande till totala antalet vårddygn Avdelning 8 har. För PTMV, 

Mitraclips och TAVI blev denna del 3,05% (99/3 250), 0,52% (62/3 250) respektive 1,38% (215/3 

250) av aktivitetens kostnad. 

Utskrivning 

Denna aktivitet innehåller endast direkta personalkostnader som redan fördelats till 

kalkylobjekten genom direkta personalkostnader för Kardiologen. 

Bild fyra i bilaga 16 visar vad respektive kalkylobjekt har fått för total kostnad samt vad ett 

ingrepp kostar enligt beräkningsmallen. 

8.6 BERÄKNAD PRODUKTKOSTNAD  

 Beräknad kostnad KPP-kostnad Skillnad (kr) Skillnad (%) 

PTMV 110 376 kr 103 367 kr 7 009 kr 6,8 % 

Mitraclips 356 669 kr 351 138 kr 5 531 kr 1,6 % 

TAVI 432 159 kr 419 389 kr 12 770 kr 3,0 % 

Tabell 7: Beräknad produktkostnad med hjälp av kalkylmallen. (Egen) 
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9. KÄNSLIGHETSANALYS 

I kapitlet förs en diskussion kring de olika valen författarna har gjort i samband med beräkningarna av 

den totala vårdkostnaden för de tre hjärtprodukterna. 
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9.1 KPP OCH COSTPERFORM 

KPP och CostPerform är de datasystem som har använts för att plocka ut de data som behövts 

för att göra de olika beräkningarna. Då arbetets datainsamlings- och analysfas till största del 

varade under LiO:s bokslutsperiod innebar detta att värden i KPP och CostPerform var under 

ständig förändring. I och med detta kan siffror ha ändrats efter det att beräkningar gjorts och 

produkternas värden kan ha blivit felaktiga. Dock är detta något som författarna varit medvetna 

om och därför vid ett antal tillfällen undersökt om data uppdaterats i dessa program, men då 

antalet värden som använts är stort finns ändå risken att siffror har uppdaterats utan att 

författarna har kunnat upptäcka detta. Detta är dock en mindre felkälla då totalkostnaden från 

resultaträkningen inte har förändrats, utan främst har förändringar gjorts var de olika resurserna 

finns redovisade på de olika kontona och hur fördelningen genom KPP och CostPerform har 

skett. 

Värden identifierades först i resultaträkningen för att därefter analyseras djupare i KPP och 

CostPerform. Problemet med detta har varit att dessa två program inte alltid innehåller samma 

siffror för samma typ av kostnadsbärare. Detta har inneburit att kostnader i vissa fall kommer 

från KPP och i andra fall från CostPerform, men till största delen kommer de direkta 

kostnaderna från KPP. Detta kan ibland ha lett till att fel siffror valts, att siffror förbisetts eller 

att vissa siffror kommit med i flera beräkningar. Denna risk anses ändå som låg då Olsson har 

rådfrågats angående vilken siffra eller vilket program som är det mest tillförlitliga i respektive 

fall. 

Ett annat problem i samband med beräkningarna var att olika enheter fanns med beroende på 

vilken data som analyserades. Till exempel kontoklass 5 för Kardiologen har 18 enheter som 

redovisar olika kostnader på de ingående kontona, men då antalet vårdtjänster för Kardiologen 

analyseras finns det endast 11 enheter som registrerar vårdtjänster. Detta innebär att enheter 

som redovisar en kostnad enskilt samtidigt registrerar en vårdtjänst under en annan enhet. Ett 

problem med detta är att ekonomiska enheter som inte berörde kalkylobjekten togs bort men 

motsvarande andel vårdtjänster som registrerats under en gemensam enhet inte har tagits bort 

då det inte har gått att göra. 

9.2 KOSTNADSPOSTER I TOTALKOSTNADSMODELLEN 

Utifrån resultaträkningens fem kostnadskonton har de olika ingående kontona på nivå två, med 

undantag för personalkostnaderna, placerats i någon av totalkostnadens poster. Denna placering 

har gjorts efter vidare analyser av de underliggande kontona. En mer exakt uppdelning av 

resurserna hade kanske varit att dela upp alla konton på lägsta nivå, nivå fyra. Detta har dock 

inte varit rimligt med hänsyn till antalet konton som då skulle hanteras. Störst behov av vidare 

uppdelning finns i kontoklasserna under posten ‖Övrigt‖, men då resurserna redan finns 

redovisade för respektive enhet har en första fördelning redan gjorts av resurserna. Ytterligare 

en orsak att inte gå djupare är att summan totalt sett i kostnadsposten ‖Övrigt‖ är mindre än 4 % 

av totalkostnaden och gemensamma kostnader i posten är mindre än 1,5 % av totalkostnaden. 

Eftersom totalsumman för resurserna i posten ‖Övrigt‖ är så pass låg och att de fördelas över 

antalet vårdtjänster anser författarna att eventuella fel i mallen på grund av denna uppdelning är 

försumbara då varje vårdtjänst får en låg kostnad. 
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För några konton inom klasserna 5-8 finns en positiv summa redovisad vilket innebär att 

intäkterna varit större än utgifterna. Anledningen till att dessa konton inte har modifierats är att 

alla gjorda transaktioner inte skulle ha kunnat följas upp för att sortera ut intäkterna. Orsaken 

till detta är att klinikerna av någon anledning har valt att redovisa både utgifter och intäkter på 

samma konto avseende samma tjänst. Intäkter borde egentligen redovisas under kontoklass 3 

men på grund av systemets komplexitet är detta antagligen det smidigaste. Författarna har dock 

inte forskat djupare i anledningen till detta utan valt att jobba med de siffror som finns 

redovisade i de olika kontoklasserna utifrån resultaträkningen. Att korrigera detta skulle 

antagligen innebära en grundläggande omstrukturering av hela ekonomisystemet. Att inte 

korrigera för intäkter innebär att kostnaden blir lägre än vad den egentligen är och för lite 

kostnader fördelas ut till objekten. Skulle författarna korrigera dessa enstaka konton som har 

större intäkter än kostnader, har ändå inte de konton, som har intäkter mindre än kostnaderna 

korrigerats. Kontot visar på en kostnad men innehåller även intäkter. Det ger att alla intäkter 

ändå inte kommer att filtreras bort, utan att alla transaktioner gås igenom för alla konton, vilket 

inte är rimligt. 

Vid en granskning för att se vad eventuella korrigeringar skulle medföra så studerade 

författarna samtliga konton på nivå tre. Det fanns 9 olika kontoklasser inom Seldinger och 

Kardiologen som hade en positiv summa registrerad på nivå tre. Tre av dessa ströks omgående 

då enheten antingen inte berörde de tre kalkylobjekten eller att summan var mindre än 1 000 

kronor. Ytterligare en enhet kunde strykas efter konsultationer då det visade sig vara en 

engångskorrigerad post mellan två kliniker och som författarna redan har tagit hänsyn till 

genom direkta materialkostnader för PTMV. Utan vidare analys neråt i systemet för de 

kvarvarande fem enheterna togs dessa intäkter bort så att kontoklassen på nivå två fick en 

korrigerad kostnad, samtliga justerade poster var gemensamma. 

Enhet Justerad kostnad Ny kostnad i posten 

Kardiolog, gemensamt klinik, konto 434 & 499 22 639 958 -148 005 168 

Kardiolog, gemensamt klinik, konto 561 797 851 -8 400 

Kardiolog, gemensamt vårdavdelning, konto 755 16 027 -243 541 

Seldinger, gemensamt Seldinger, konto 561 648  295 -955 158 

Tabell 8: Korrigerade kontoklasser. (Egen) 

De tre sistnämnda kontoklasserna innebar inga övriga förändringar i beräkningsunderlaget utan 

den förändrade kostnaden matades i stället in. Kontoklass 561 för Seldinger och Kardiologen 

avser läkemedelskostnader och konto 755 är utförda konsultuppdrag. Vad avser 

kostnadsjusteringen i personalkostnaderna innebar förändringen att timkostnaden från tabell 4 

för läkare ändrades från 674 kr/tim till 823 kr/tim. Kostnaden på cirka 22 miljoner kronor är 

ersättning för arbetskraft. Som helhet med samtliga justeringar blev resultatet ett nytt 

produktpris, se tabell 9. 
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 Nytt pris Gammalt pris LiO pris 

PTMV 112 432 110 376 103 367 

Mitraclips 360 124 356 669 351 138 

TAVI 436 274 432 159 419 389 

Tabell 9: Nytt produktpris efter kostnadsjusteringar. (Egen) 

9.3 FÖRDELNING AV DE GEMENSAMMA KOSTNADERNA INOM KOSTNADSPOSTERNA 

Seldinger 

Personalen som finns registrerad under Seldinger kan främst kopplas till polikliniks vård, vård 

som sker över dagen och till denna enhet kommer ingen patient från något av kalkylobjekten 

därför ströks posten från beräkningarna. 

De gemensamma kostnaderna inom Seldinger har fördelats genom en schablon där de sex stora 

labben bär lika mycket medan det sjunde labbet bär 7 % av kostnaderna. Denna schablon är 

hämtad från Olssons beräkningar. Eventuellt kan dessa kostnader fördelas utifrån antal ingrepp 

eller tidsutnyttjande för dessa. Nackdelen med antalet ingrepp är att det inte förs någon specifik 

statistik över de enskilda labben utan för respektive ingrepp eller kategori ingreppet tillhör. 

Detta beror på att de olika ingreppen och kategorierna hör hemma på olika kliniker och att 

Seldinger inte begår en egen verksamhet. Det är de olika klinikerna som hyr in sig på labben 

och därmed förs ingen specifik redovisning för Seldingerenheten. Ytterligare alternativ till 

fördelning kan vara att basera på yta, basera på en jämn fördelning över de sju labben eller 

basera på labbens enskilda kostnader i relation till de totala kostnaderna. Då inga patienter finns 

registrerade på Seldinger försvinner en hel del relevanta fördelningsnycklar och 

schablonfördelningen blir den mest relevanta i detta fall.  

Kardiologen 

Fördelningen av de gemensamma lokalkostnaderna inom Kardiologen har först fördelats 

mellan de enheter som har en redovisad lokalkostnad där respektive enhets andel av den totala 

lokalkostnaden har utgjort fördelningsgrund. Genom denna fördelning får ALF/FoU 

(forskningsverksamheten) bära en liten del av de gemensamma kostnaderna tillsammans med 

mottagning och vårdavdelningar. Hade antal vårdtjänster eller patienter använts hade ALF/FoU 

inte fått några gemensamma kostnader att bära då det inte finns några patienter kopplade till 

verksamheten. Lokalkostnaden är till största del oberoende av antal vårdtjänster eller patienter. 

För de övriga kostnadsposterna, exklusive personal, har antalet vårdtjänster legat till grund för 

fördelningen av de gemensamma kostnaderna. Beroende på hur många vårdtjänster respektive 

enhet producerar så får de bära motsvarande andel av de gemensamma kostnaderna. Genom 

denna fördelning kommer forskningsverksamheten inte att bära något då inga vårdtjänster finns 

registrerade här. Däremot kommer kostnaden bäras av alla patienter som passerar genom 

kliniken och till största del ger upphov till de gemensamma kostnaderna i de övriga 

kostnadsposterna. Att fördela över antalet patienter blir mer missvisande då en patient eller 

produkt kan ge upphov till flera vårdtjänster, att ta hänsyn till detta blir mer rätt. Att inte 

forskningsverksamheten bär något av de gemensamma kostnaderna kan diskuteras men att hitta 
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en bra fördelningsgrund som passar alla har varit svårt. Ett alternativ kan vara att 

forskningsverksamheten får bära motsvarande andel av de gemensamma kostnaderna som 

enhetens totalkostnad motsvarar av klinikens total eller en fast kostnad kopplad till 

forskningsverksamheten. Ser man på de kostnader som specifikt finns redovisade under 

forskning så är de små i jämförelse med övriga enheter och att då fördela ut enstaka 1 000-

lappar anses inte relevant. Många av de kostnader som finns under de andra kontoklasserna är 

starkt kopplade till antalet patienter och då är det mest relevant att de enheter som har patienter 

får dela på kostnaderna. Då detta skall vara grunden till en kalkylmall anser författarna att det 

mest rimliga är att fördela över vårdtjänster. Oavsett vilka val som görs kommer en exakt 

fördelning ej att kunna uppnås. 

9.4 FÖRDELNING AV RESURSER DIREKT TILL KALKYLOBJEKT 

Materialkostnaden för de olika produkterna har hämtats direkt från KPP eftersom kostnaden är 

baserad på exakta kostnadsanalyser av de enskilda objekten gjorda av Olsson och inblandad 

personal. KPP-kostnaden är även den specifikt registrerad utifrån fakturor som har kopplats till 

ett specifikt ingrepp genom patientens personnummer. Eventuella felaktigheter här är 

försumbara då alla olika undersökningar och prover kopplas till en patient med avseende på 

personnummer. 

Genom KPP-databasen har även de direkta undersökningskostnaderna för olika prover och 

undersökningar kunnat hämtas. Dessa kostnader har också hanterats som korrekta då författarna 

tidigt i arbetet gjorde en avgränsning från att vidare granska fakturor från andra enheter än 

Seldingerenheten och Kardiologen. En risk är att dessa kostnader kan vara felaktiga eller att en 

kostnad som författarna har räknat med kan vara inkluderad i fakturan från en annan klinik. 

Dock bedöms denna kostnadsskillnad haft liten påverkan eftersom de personer som räknar på 

dessa kostnader på de andra enheterna har en god kontroll över vad deras undersökningar i 

verkligheten kostar. 

I de direkta kostnaderna från de olika produkterna skulle kostnadsposterna som avser personal 

kunna bortses ifrån och istället skulle kostnaden kunna räknas fram på samma sätt som 

kardiologkostnaden utifrån de observationer som gjorts. 

För totalkostnaden för de tre kalkylobjekten utgör de indirekta kostnaderna cirka 1/4 för PTMV 

och cirka 1/6 för Mitraclips och TAVI, övriga kostnader är i och med detta direkta utifrån KPP. 

Utav de direkta kostnaderna för Mitraclips och TAVI utgör patientspecifikoperationsmaterial 

cirka 2/3 (65-70 %) av kostnaden detta medför att 5/9 (5/6 * 2/3) av total kostnaden utgörs av 

patientspecifikoperationsmaterial. Då författarna tidigare gjort avgränsning från att djupare 

studera de specifika fakturorna samt materialkostnaderna så är drygt 50 % av produktkostnaden 

redan fastställd genom KPP. 

Motsvarande resonemang för PTMV är svårt att föra på grund av den korrigeringsåtgärd som 

skett under 2012. Kostnadsposten för specifikoperationsmaterial för PTMV är cirka 66 000 

kronor vilket är lågt, men det finns en del materialkostnader inbakat i kostnadsposten FysKlin 

för PTMV, exakt hur mycket är dock inte känt.  
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9.5 FÖRDELNING AV RESURSER TILL AKTIVITETER 

När de olika kostnaderna skulle fördelas till aktiviteterna var det inte alltid självklart vilken 

nyckel som skulle användas. Vid några tillfällen fanns det dock flera alternativ som var möjliga 

och enstaka gånger var det svårt att hitta en nyckel över huvud taget. Detta innebär att andra 

nycklar hade kunnat användas i samband med fördelningen av resurser till aktiviteterna. 

Författarna till detta arbete har vid varje val av nyckel försökt analysera vilken nyckel som 

borde ge det mest rättvisa värdet, men andra nycklar kan också ha gett rättvisa värden. 

Kardiologen 

Viktningen av personalkostnaden för HIA då de indirekta resurserna fördelades kan 

ifrågasättas. HIA som är en intensivvårdsavdelning kräver mer personal och kompetens än en 

vanlig vårdavdelning. Ett beslut togs om att vikta utifrån antalet sängplatser och där HIA fick 

dubbelt påslag jämfört med avdelning 7 och 8. Anledningen till detta är att varje patient 

kontinuerligt övervakas av personal på HIA och inte genom elektroniks övervakning som på de 

andra avdelningarna. Att HIA skall viktas mer anser författarna som självklart men det är 

främst viktningskoefficienten, som vid en mer exakt beräkning, bör analyseras djupare. 

Lokalkostnaden som är förknippad med vårdavdelningarna har fördelats jämnt över antalet 

sängplatser. Detta med hänsyn till att de rena lokalkostnaderna inte är specifika för den vård 

som bedrivs vid enheten. Det är främst personal och utrustning som bidrar till skillnaden i 

kompetens mellan avdelningarna. Antalet patienter ansågs inte vara en lämplig 

fördelningsnyckel då vissa patienter stannar längre än andra och det ansågs då bättre att koppla 

kostnaden till sängplatsen.  

I de två sista kostnadsposterna ‖Data & IT‖ samt ‖Övrigt‖ har antalet vårdtjänster ansetts vara 

mer relevant att fördela efter då vissa kostnader uppkommer för varje patient oavsett om de 

nyttjar samma säng eller inte. En och samma patient kan även ge upphov till flera olika 

vårdtjänster och genom att fördela över vårdtjänster får en krävande patient bära mer av 

kostnaderna. 

9.6 FÖRDELNING AV AKTIVITETER TILL KALKYLOBJEKT 

Fördelningen av ‖Mottagning‖ som baseras på antalet besök bygger på antagandet att ett 

ingrepp ger upphov till ett besök. Det kan även finnas besök som inte leder till något ingrepp 

samt att en patient som får ett ingrepp genomför två besök eller inget alls. Författarna gjorde en 

avvägning och skulle statistik på detta gå att fås fram är troligen snittet cirka 1, vilket innebär 

att ett ingrepp ger upphov till ett besök. Ett annat alternativ skulle kunna vara att fördela över 

antalet vårdtjänster om det skulle fördela kostnader mer rättvist, valet gjordes dock att använda 

antal mottagningar. ‖Mottagning‖ har 9 394 patienter registrerade enligt tabell 6, medan tabell 5 

anger att det finns 263 624 vårdtjänster registrerade på ‖Mottagning‖. Detta ger att varje patient 

ger upphov till 28 vårdtjänster i snitt, men att hitta information om vad respektive produkt ger 

upphov till inom ‖Mottagning‖ har inte varit möjligt. 

Fördelningen av ‖Avd 8‖ baseras på antalet vårddygn som respektive produkt genererar. Att 

fördela över antal patienter skulle medföra att tidsaspekten inte tas med och patienter som 

stannar länge skulle då ge upphov till en för låg kostnad för produkten.  
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9.7 AVGRÄNSNINGAR 

I detta arbete valdes det att enbart djupare granska Kardiologens kostnader. Detta innebär att 

fakturor till Kardiologen från andra enheter inte analyserades, utan antogs vara korrekta. I och 

med denna avgränsning kan gjorda beräkningar ha blivit mindre tillförlitliga då dessa fakturor 

mycket väl kan ha innehållit felaktig information. De kostnader som en annan enhet har 

fakturerat ett visst kalkylobjekt kan också ha varit fördelade till detta objekt med en annan 

schablon eller annan fördelningsnyckel mot vad författarna till detta arbete skulle ha använt. 

Detta innebär att om en djupare analys av andra enheters kalkyleringar hade gjorts skulle de 

olika objektens kostnader antagligen sett annorlunda ut. Dock är det troligt att ingen väsentlig 

skillnad hade uppstått. Avgränsning hade exempelvis kunnat utökas till att även granska 

kostnader från FysKlin och Thorax då de största fakturorna till Kardiologen kommer därifrån. 
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10. RESULTAT 

Detta kapitel kommer sammanfatta rapporten i fyra övergripande underkapitel. Kartläggningen av 

kalkylobjekten kommer först att presenteras. Därefter presenteras kalkylmallen samt det resultat 

författarna erhöll för de tre kalkylobjekten baserat på beräkningarna. Slutligen kommer precisionen av 

resultatet att gås igenom. 
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För att tydligare redogöra för resultatet har syftet delats upp i två delar, vilka besvaras i 

kommande avsnitt. Avsnitt 10.1 och 10.2 behandlar resultat för den första delen av syftet som 

handlar om att skapa en kalkylmall och avsnitt 10.3 innehåller resultatet av den beräknade 

totalkostnaden för de tre produkterna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om resultatens precision. 

Nedan följer en upprepning av syftet från avsnitt 1.2.  

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en kalkylmall för hur den totala 

vårdkostnaden skall beräknas för hjärtprodukter samt att beräkna den totala 

vårdkostnaden för tre utvalda hjärtprodukter. 

10.1 RESULTAT AV KARTLÄGGNINGEN  

Baserat på förstudien och den fördjupade kartläggningen av de tre kalkylobjekten togs en 

generell flödeskarta fram. Den är generellt anpassad förutom de aktiviteter som rör de specifika 

ingreppen. Enligt författarna är flödeskartan även användbar som grund vid en 

kostnadskalkylering för andra produkter. Beroende på vilken noggrannhet som kalkyleringen 

skall ha kan fler och mer detaljerade aktiviteter vara nödvändiga, men som utgångspunkt är den 

användbar för ett brett spektrum av produkter. Den generella flödeskartan presenteras i bilaga 

9. Flödeskartan resulterade i 23 olika aktiviteter som senare i samband med beräkningarna 

minskades ner till 15. I samband med kostnadsberäkningen visade det sig att en del aktiviteter 

inte var lämpliga att ha som fristående delar utan fick integreras med andra aktiviteter samt att 

en hel del aktiviteter endast bestod av personalkostnader som beräknades direkt. En del av 

orsaken till detta hade att göra med författarnas okunskap om systemets komplexitet. En person 

som är mer insatt i systemet skulle kunna definiera aktiviteterna bättre i förhållande till hur 

resurserna finns allokerade. 

10.2 KALKYLMALL 

Efter det att en flödeskarta konstruerats enligt 10.1 identifierades lämpliga kostnader i 

landstingets ekonomikub. Med utgångspunkt i logistikens totalkostnadsmodell gjordes sedan en 

indelning av samtliga kostnadskonton i sex kostnadsposter efter analys av samtliga 

kontonivåer. I bilaga 14 presenteras indelningen av konton i kostnadsposter. Precis som med 

kartläggningen är indelningen av resurser starkt kopplad till hur noggrant kalkyleringen skall 

göras. Att dela in kontoklasserna på nivå tre eller fyra i kostnadsposterna skulle vara möjligt 

och skulle generera en mer exakt kostnad, dock skulle mer tid krävas. 

En stor del av totala vårdkostnaden sett utifrån Kardiologens perspektiv består av kostnader 

från andra kliniker som utfört undersökning, ingrepp och vårdtjänster i samband med patientens 

vårdprocess, samt även det specifika operationsmaterialet. Detta är då direkta kostnader som 

kan kopplas till objektet. Att inte veta exakt hur kostnaderna från de olika klinikerna är 

beräknade och vad som ingår, gör att en del kostnader kan vara felaktiga.  

Därefter skall de övriga kostnaderna fördelas indirekt via olika aktiviteter som ingår i det 

aktuella kalkylobjektets flöde med hjälp av resursdrivare och sedan vidare till kalkylobjektet 

genom aktivitetsdrivare. Se Figur 25 för en övergripande beskrivning över mallens ingående 

steg. 
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Härnäst beskrivs vad som skall ingå i respektive kostnadspost, vilka kostnader som kan kopplas 

direkt till kalkylobjekten, hur resurserna ska fördelas till aktiviteterna samt hur aktiviteternas 

kostnader ska fördelas till kalkylobjekten. 

10.2.1 Indelning av resurser och fördelning till aktiviteter 

Personal 

Kostnadsposten ‖Personal‖ innehåller samtliga kostnader i kontoklass 4 från landstingets 

ekonomikub. Personalkostnaderna delas upp i yrkeskategorier och divideras med totalt arbetad 

tid enligt HR-kuben för respektive yrkeskategori och detta ger lönekostnaden per timme.  

Kostnader förknippade med en specifik enhet får bära sina egna kostnader. Till exempel om det 

finns kostnader registrerade på Mottagning vid Kardiologen skall enbart mottagningen bära 

denna kostnad. Från de klinikgemensamma personalkostnaderna fördelas sedan lönekostnaden 

för de olika yrkeskategorierna som inte tillhör en specifik enhet direkt till kalkylobjekten 

baserat på bedömd tidsåtgång, både direkt och indirekt tid.  

Fördelningen av gemensamma kostnader kopplade till vårdavdelningarna sker genom att 

kostnaden i förhållande till andel vårddygn varje avdelning har av det totala antalet vårddygn 

ligger till grund för fördelningen. Avdelningar som är mer personalkrävande, som exempelvis 

HIA, viktas för att bära en större del av personalkostnaderna. 

Lokal 

I denna kostnadspost ingår kontoklasserna 60 och 61. De gemensamma kostnaderna fördelas 

över enheterna som skall bära en del av denna kostnad genom antingen en schablon eller 

enhetens kostnadsandel av de totala kostnaderna (exklusive gemensamt). Därefter fördelades de 

enhetsspecifika kostnaderna ut med del av gemensamt till de olika verksamheterna eller 

produkterna direkt i förhållande till hur mycket verksamheten eller produkten nyttjar lokalerna 

baserat på tid eller sängplatser. 

Externa Undersökningar 

Här ingår kontoklasserna 50, 53 och 55 från landstingets ekonomikub. Samtliga kostnader i 

denna post har vid olika analyser visat sig ha kopplingar till de direkta kostnader som redovisas 

Figur 25: Övergripande bild över kalkylmallens olika steg. (Egen) 
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från KPP med avseende på röntgen, anestesi, FysKlin samt även det direkta 

operationsmaterialet.  

Material & Medicin 

I denna post ingår kontoklasserna 56 och 57.  De gemensamma kostnaderna fördelas först till de 

enheter som ingår i kliniken genom en schablon eller genom andelen vårdtjänster varje enhet 

har av totala antalet vårdtjänster. De enhetsspecifika kostnaderna tillsammans med del av de 

gemensamma kostnaderna fördelas till aktiviteterna genom objektets andel av totaltiden eller 

genom aktivitetens andel av totala antalet vårdtjänster.  

Data & IT 

Här ingår kontoklasserna 62, 72 och 75 i ekonomikuben. De gemensamma kostnaderna fördelas 

till de enheter som ingår i kliniken genom en schablon eller genom andel av totala antalet 

vårdtjänster. De enhetsspecifika kostnaderna tillsammans med del av de gemensamma 

kostnaderna fördelas till aktiviteterna genom kalkylobjektets andel av totaltiden eller genom 

aktivitetens andel av totala antalet vårdtjänster. 

Övrigt 

Här ingår övriga kontoklasser inom kliniken som inte är placerade tidigare. De gemensamma 

kostnaderna fördelas till de enheter som ingår i kliniken genom en schablon eller genom andel 

av totala antalet vårdtjänster. De enhetsspecifika kostnaderna tillsammans med del av 

gemensamma fördelas till aktiviteterna genom kalkylobjektets andel av totaltiden eller genom 

aktivitetens andel av totala antalet vårdtjänster. 

10.2.2 Fördelning av aktiviteter till kalkylobjekt 

Personalkostnad 

De aktiviteter som endast har en personalkostnad kopplad till sig beräknas genom tidsåtgången 

för aktiviteten som framkommit i de olika kalkylobjektens flödeskartläggningar. Att totalt sett 

kartlägga till exempel all tid som personalen lägger på aktiviteten ‖Granskning remiss‖ kan 

vara svårt att genomföra. Därför görs ett påslag av indirekt tid på den direkta tiden när 

personalkostnaderna skall beräknas. I detta arbete har följande aktiviteter fått en direkt 

lönekostnad på detta sett. 

 Granskning remiss 

 Bedömning 

 Information 

 Förberedelser 

 Rapport 

 Utskrivning 

Mottagning 

Denna aktivitetskostnad fördelas över det totala antalet patienter som passerar mottagningen 

under ett år. Genom att sedan undersöka hur stor andel av dessa patienter som tillhör det 

aktuella kalkylobjektet fås en andel fram. Objektet får sedan bära motsvarande andel av 

kostnaden. 
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Undersökning 

Om en avgränsning från andra kliniker gjorts kommer denna aktivitetskostnad genom andra 

klinikers faktureringar för olika typer av utförda undersökningar. I dessa kostnader finns då 

även personalkostnaden från de andra klinikerna inkluderad, vilket innebär att 

personalkostnaden i samband med aktuella aktiviteter redan finns medtaget. Denna kostnad kan 

då kopplas direkt till det specifika objektet. 

Inskrivning 

Denna aktivitet utförs av personalen på vårdavdelningen och kommer att kopplas genom 

fördelningen av personalkostnader över antalet tillgängliga vårddygn varje avdelning har. 

Förberedelser & ingrepp för specifik produkt 

Denna aktivitet är specifik för kalkylobjektet och kommer att kopplas direkt. 

Städning 

Personalen som städar tillhör en annan klinik som avgränsats bort och dessa kostnader finns 

med på fakturorna från kliniken i samband med kostnaden för det aktuella ingreppet. Därmed 

gäller samma sak som under ‖Undersökning‖. 

THIVA / THUVA 

Intensivavdelningarna tillhör en annan klinik som avgränsats bort och dessa kostnader finns 

med på fakturorna från kliniken. Därmed gäller samma sak som under ‖Undersökning‖. 

Avd 8 

Kostnaden för att patienten vårdas på en avdelning fördelas genom samma förhållande som 

kalkylobjektets nyttjade andel av det totala antalet vårddygn för avdelningen.  

10.3 BERÄKNINGSRESULTAT 

I tabell 10 presenteras den kostnad som har beräknats utifrån kalkylmallen samt den kostnad 

som finns registrerad i KPP-systemet. Skillnaden mellan kalkylmallen och KPP redovisas både 

i kronor och i procent utifrån KPP-kostnaden. 

 Beräknad kostnad KPP-kostnad Skillnad (kr) Skillnad (%) 

PTMV 110 376 kr 103 367 kr 7 009 kr 6,8 % 

Mitraclips 356 669 kr 351 138 kr 5 531 kr 1,6 % 

TAVI 432 159 kr 419 389 kr 12 770 kr 3,0 % 

Tabell 10: Den kalkylerade kostnaden samt skillnaden i kronor och procent utifrån KPP-systemet. 
(Egen) 

Som en förenklad kalkylmall för att beräkna den totala vårdkostnaden för en produkt inom en 

komplex organisation innan historiskt underlag finns anser författarna att resultat är godtagbart 

som en indikation på vad den verkliga totalkostnaden är.  
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10.4 RESULTATENS PRECISION 

Som diskuterats i känslighetsanalysen, kapitel 9, finns kalkylmallens svagheter främst när det 

gäller valet av fördelningsnycklar och vid identifiering av kostnader från KPP och 

CostPerform. Fördelningsnycklarna anses inte vara en avgörande felkälla då dessa noggrant 

analyserats innan ett val av nyckel slutligen kunnat göras. Mallens största felkälla anses ligga 

identifieringen av kostnader, detta beroende på landstingets komplexa ekonomisystem för en 

som inte jobbar aktivt med systemen. Trots denna felkälla bedöms mallen vara tillräckligt 

tillförlitlig för att användas för en grov bedömning av totalkostnaden för olika typer av 

hjärtprodukter. 

Då en generell kartläggning har kunnat genomföras för alla aktiviteter förutom det som berör 

förberedelser och ingrepp, bör kalkylmallen fungera även på andra produkter än PTMV, 

Mitraclips och TAVI, så länge som denna aktivitet särbehandlas för varje produkt. En annan 

felkälla är också de intäkter som ibland finns registrerade under vissa konton. För en mer 

korrekt beräkning borde dessa plockas bort. Andelen intäkter jämfört med registrerade 

kostnader anses dock liten och borde inte påverka mallen och dess utfall avsevärt. I 

känslighetsanalysen förändrades kostnaderna med några tusenlappar för den enskilda 

produkten, majoriteten av justeringen bestod av ersättning för arbetskraft.  

Vad gäller beräkningarna av totalkostnaderna för de tre valda produkterna är den största 

felkällan att inga kostnader från andra kliniker än Kardiologen granskats. En mer rättvisande 

siffra hade erhållits om inte fakturor från andra kliniker plockats direkt från KPP, utan även de 

mer noggrant analyserats. 

Kalkylmallen och de framräknade totalkostnaderna för de tre hjärtprodukterna bedöms vara 

tillräckligt rättvisande för att användas vid en grov beräkning. En stor del av detta beror främst 

på att det specifika operationsmaterialet står för drygt 50 % av totalkostnaden. Vid jämförelsen 

med de kostnader som KPP beräknat och de kostnader som beräknats med hjälp av mallen, är 

skillnaden försumbar. Detta är en indikation på kalkylmallens precision. 
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11. REFLEKTION 

En reflektion över det genomförda examensarbetet vid Hjärt- och Medicincentrum på 

Universitetssjukhuset i Linköping. 
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I detta kapitel kommer de fyra reflektionsfrågorna, som presenterades i avsnitt 6.2.3, att 

diskuteras med hänsyn tagen till den framtagna mallen. Även en mer allmän diskussion 

kommer att föras kring det gjorda arbetet. 

11.1 REFLEKTIONSFRÅGOR 

Fråga 14: Är de framtagna aktiviteterna representativa för all verksamhet inom HMC eller 

enbart inom Kardiologen? Finns det ytterligare aktiviteter som resurser skall fördelas ut till 

men som inte examensarbetet har tagit hänsyn till? 

Fråga 15: Finns det fler resurser som borde tas med i kartläggningen som i dagsläget finns 

under andra kliniker men som borde finnas under Kardiologen istället? 

Fråga 16: Hur bra är den framtagna mallen för de studerade produkterna? Vad kan det finnas 

för felkällor? 

Fråga 17: Kan den framtagna mallen generaliseras för att vara användbar till andra produkter? 

Det finns säkert ytterligare aktiviteter som skulle behövas för att beskriva fler produkter på ett 

bättre sätt, men som dock inte ingår i de produkter som studerats. Författarna har dock inte 

lyckats identifierat någon sådan aktivitet. Den aktivitet som visat sig skilja sig mest mellan 

produkterna är aktiviteten ‖Ingrepp‖, vilken hänsyn tagits till för respektive produkt och därför 

inte slagits samman till en gemensam aktivitet. De flesta andra aktiviteterna har varit desamma 

för respektive produkt och enligt författarna borde dessa även vara desamma för andra 

produkter. 

När det gäller resurser som skall fördelas till olika produkter och var de hör hemma i 

organisationen finns det lika många synpunkter som inblandade personer och att exakt säga hur 

det skall vara är svårt. Det viktiga är att den enhet som äger produkten är den som avgör var till 

exempel kostnader för material skall bokföras och hur det sedan skall redovisas. 

Ekonomisystemet har fått anpassa sig efter den medicinska indelningen och det är inte alla 

gånger det smidigaste. Ett annat alternativ skulle vara att slå ihop Kardiologen och Thorax då 

mycket är gemensamt och gränsöverskridande, dock skulle detta bli en väldigt stor organisation 

och det finns säkert flera fördelar med den nuvarande, uppdelade, organisationen. Detta är 

ingen aspekt som författarna har haft för avsikt att analysera, endast en tanke. 

Författarna till rapporten anser att den framtagna mallen med de ingående aktiviteterna kan 

generaliseras för att beskriva andra produkter, inte bara inom HMC eller Kardiologen. Att utgå 

från mallen med de slutgiltiga 15 aktiviteterna som har använts i beräkningarna kan ge en 

övergripande bild och kartläggning av betydligt fler produkter än vad som studerats vid 

framtagandet av mallen. Mallens svagheter är att många kostnader plockas rakt av från KPP 

vad gäller kostnader från andra kliniker. Mallen vore mer pålitlig om även flera klinikers 

kostnadsberäkningar analyserades. Ändå anser författarna att mallen är tillräcklig pålitlig för att 

användas som en grov beräkning av olika produkters totala vårdkostnad innan historiskt 

underlag finns tillgängligt.  
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11.2 ALLMÄN REFLEKTION 

Att kostnadsberäkna en produkt inom sjukvården idag där flera olika kliniker är involverade är 

inte något som kan göras snabbt och enkelt. Det gäller att reda ut vilka kliniker som gör vad 

samt vad som verkligen ingår i fakturaunderlaget. Mycket av de fasta kostnaderna är relativt 

enkelt att fördela ut till olika kostnadsbärare men ju mer rörliga resurserna blir, desto mer 

komplext blir det att lokalisera kostnaden till rätt objekt. Personalkostnaderna är den resurs som 

är mest flexibel då samma person kan jobba inom flera olika områden och enheter. Att lägga 

ner tid och kraft på att utreda personalkostnaden för kalkylobjektet bör prioriteras. 

Spårbarheten för de olika kostnaderna i resultaträkningen är inte optimal att följa. En kostnad 

går att följa genom datasystemet CostPerform från en vårdtjänst till ett konto. Men att se vilken 

enhet inom kontot kostnaden registreras på eller vilket konto kostnaden som finns i KPP-

systemet kommer ifrån är inte enkelt. En del kopplingar görs automatisk på personnummernivå 

eller beroende på hur ekonomen själv har definierat vissa poster. 

Ett större och mer övergripande samarbete mellan olika kliniker om hur produkter skall 

kalkyleras bör eftersträvas. Det finns riktlinjer från SKL om hur verksamheten skall bedrivas 

men då flera olika ekonomisystem används och kostnadsberäkningar görs på lite olika sätt är 

det inte alltid självklart vad som verkligen ingår i en specifik kostnad.  

Den kostnadspost i totalkostnadsmodellen som var svårast att få till var personal. Eftersom det 

är mycket personal samt att flera olika kliniker är inblandade i vårdprocessen modifierades 

grunden till de medicinska PM som finns för produkterna med att lägga till rader där bedömd 

tidsåtgång för olika yrkeskategorier kan fyllas i, se bilaga 17. Då personalkostnaden är den 

kostnad som är mest rörlig och svårast att följa upp kan ett kombinerat medicinskt PM med 

tidsåtgång underlätta kommande beräkningar. 

För att få en större noggrannhet i kalkyleringen bör främst det specifika operationsmaterialet 

analyseras och kostnadsberäknas då denna kostnad står för drygt 50 % av totalen. Nästa stora 

kostnadspost är de externa undersökningarna som kan kopplas till produkten. Skulle en djupare 

analys av dessa två områden genomföras är mellan 68 – 83 % av totalkostnaden granskad 

(PTMV 68 %, Mitraclips 83 %, TAVI 77 %). Att verkligen ha kontroll på dessa två områden för 

de olika produkterna så är mer än 2/3 av totalkostnaden kontrollerad och korrekt. 

Landstinget är en stor och komplex organisation och för att verkligen analysera respektive 

produkt på djupet med alla ingående komponenter skulle betydligt mer tid behövas för att spåra 

hur alla kostnader redovisas. Den ursprungliga uppgiften att ta fram en kalkylmall för nya 

produkter är enligt författarna uppfyllt. Men för att gå på djupet och analysera om det verkligen 

är rätt kostnader som faktureras och ingår i respektive produkt skulle uppgiften behöva vara 

betydligt mindre. Den produkt som skall analyseras bör i så stor utsträckning som möjligt 

finnas inom samma klinik.  
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BILAGA 1. URSPRUNGLIGA UPPGIFTSBESKRIVNINGEN 

 

Ta fram en standard kalkylmall för kalkylering av nya produkter 

 

Överkurs:  

 Lämpliga kalkyleringsmedia 

 Dynamiska kalkylformulär 

 Koppling mot medicinska PM 

 Illustrationer 

 Kalkyleffektivitet 

 

Syfte: Att ha en mall att utgå ifrån när nya produkter ska kalkyleras 

där kostnaderna bygger på uppskattningar för att underlätta arbetet 

för ekonomerna, ”slippa uppfinna hjulet varje gång”. 

 

Svara på frågorna: 

Är en standardmall/checklista för ovanstående syfte ändamålsenligt? 

Hur kan/bör en sådan mall se ut, om svar ja? 

Vilka underlag kan användas, exempelvis medicinska PM, intervjuer 

med verksamheten, något annat? 

Vilka verktyg som är ändamålsenliga? 

Finns det någon koppling till modellen som används på Diagnostik 

centrum och FysKlin (CostPerform)? Beröringspunkter? Skillnader? 

Prova en eventuell mall på några praktiska exempel och se hur det blev.  
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BILAGA 2. LITTERATURSÖKNING 

 

Den första sökningen gjordes med Activity Based Costing eller ABC i kombination med fem 

andra sökord som har koppling till sjukvården. I Tabell 1 och Tabell 2 visas resultatet av 

sökningarna med de olika sökorden i olika kombinationer.  

Sökningen genomfördes 2012-09-28 i Business Source Premier med sökord i abstrakt och 

tillägget att artikeln skall vara minst fem sidor. Artiklarna skall även vara granskade genom 

att scholarly angavs som sökkrav. Det totala antalet träff i varje kategori redovisas samt även 

antalet unika träffar med respektive huvudord och till sist även det totala antalet unika träffar. 

Den första sökningen redovisas i Tabell 1. I Tabell 2 har sökningen begränsats ytterligare 

genom att alla artiklar skall vara från 2002 eller senare. 

 Care Health Healthcare Patient* Hospital Antal Unika 

Activity AND Based 

AND Costing 
18 17 12 10 13 70 39 

51 

ABC 18 19 13 6 10 66 36 

Tabell 1: Sammanställning av litteratursökning. (Egen) 

 

 Care Health Healthcare Patient* Hospital Antal Unika 

Activity AND Based 

AND Costing 
12 13 8 8 11 52 27 

36 

ABC 12 14 10 5 8 49 25 

Tabell 2: Sammanställning av mer begränsad litteratursökning. (Egen) 

Av de 51 unika träffarna i den första sökningen var det 32 som ansågs relevanta och av de 36 

unika träffarna i den andra sökningen var det 21 som ansågs relevanta, endast 19 av dessa gick 

att få tag på för vidare granskning. Första steget därefter var att titta igenom de 19 relevanta 

artiklarna från den andra sökningen. Då lästes artiklarna igenom mer övergripande och 

ytterligare en gallring skedde innan det slutligen fanns 10 artiklar kvar som sedan på ett eller 

annat sätt har används i studien. 

Sökningar gjorde även i Hum-Sam-bibliotekets register vid Linköpings Universitet med 

Activity Based Costing som sökord. Detta resulterade i 48 träffar och 7 av dessas träffar 

ansågs relevanta vid en första granskning. Två av de sju träffarna var äldre examensarbeten 

som främst kom att nyttjas som källa för att hitta andra referenser inom det sökta området. 
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BILAGA 3. UNDERLAG TILL INTERVJUER 

 

SYFTE 

Att intervjua ____________________ som är ______________________ vid ____________. 

MÅLET 

Att kunna säkerställa att författarna har uppfattat de olika ingående aktiviteterna i processen 

för ________________________ på ett korrekt sätt.  

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade där de övergripande frågorna syftar till att 

klargöra kartläggningen av de olika ingående personalgruppernas arbetsmoment och 

tidsåtgång. Intervjuerna kommer att vara kopplade till motsvarande observationer och därför 

kan vi inte på förhand avgöra om det finns möjlighet att intervjua alla personalkategorier i 

samband med observationen. En eventuell intervju i ett senare skede syftar då till att 

kontrollera att författarna har kartlagt observationen på ett korrekt sätt. 

Intervju med _____________________________ genomförd____________________ i  

samband med_____________________________av ___________________________. 

 

 Vilken är din uppgift i samband med (produkt) ? 

 Är du ensam om att utföra denna uppgift? 

 Hur ofta utför du denna uppgift? 

 Hur lång tid går åt varje gång uppgiften utförs? 

 Kan andra arbetsmoment du utför kopplas till produkten? 

 Hur många olika produkter deltar du aktivt i? 

 Vad gör du annars när du inte jobbar med produkten? 

 Hur skulle du beskriva de aktiviteter du utför i samband med (produkt)? 
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BILAGA 4. UNDERLAG TILL OBSERVATIONER 

 

SYFTE 

Att kartlägga ____________________ ur ______________________ perspektiv. 

MÅLET 

Att kunna bryta ner den observerade processen i olika aktiviteter som har samma innebörd 

varje gång processen utförs oavsett vilka personer som deltar i processen. 

Observation genomförd________________________ av_____________________________ 

Tidpunkt Vem Aktivitet Anteckning 
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BILAGA 5. UNDERLAG TILL FÖRSTUDIEN 

 

SYFTE 

Att författarna skall få en bredare och djupare kunskap om de ingående produkterna och 

organisationen. 

MÅL 

Efter genomförd förstudie skall de tre produkterna vara kartlagda på en övergripande nivå. 

Komplettering och justering av kartläggningen kommer behövas göra i ett senare skede främst 

med att definiera alla ingående aktiviteter. Kartläggningen skall tydliggöra de ingående 

aktiviteterna för respektive produkt på ett övergripande sätt för att i ett senare skede underlätta 

kompletteringen samt vilken yrkeskategori som utför aktiviteten. Om möjlighet och tid finns 

skall även tidsåtgången för aktiviteterna vara klargjord på en övergripande nivå. 

Förstudien kommer främst att ske genom observationer av de tre produkternas vårdprocess av 

en patient. En del intervjuer kommer eventuellt att genomföras för att säkerställa 

kartläggningen. 
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BILAGA 6. REDOVISNING AV PERSONAL I SAMBAND MED INGREPP  

 

PTMV 

Personal vid det ostrukturerade, kombinerade observations- och intervjutillfället den 8 

november 2012. 

 

Dagens personal bestod av följande personer: 

Överläkare Fysiologen: Eva Nylander 

Överläkare Kardiologen: Anders Bergström (utbildning) 

Överläkare Thoraxradiologen: Sven-Göran Fransson  

 

BMA: Helen Brundin (utbildning) 

BMA: Katarina Wärn 

BMA: Maria Törjesson Philgren 

Sjuksköterska: Miriam Johansson 

 

Mitraclips 

Personal vid det ostrukturerade, kombinerade observations- och intervjutillfället den 21 

november 2012. Efternamnen på en del personer missades tyvärr i samband med ingreppet. 

 

Överläkare Fysiologen: Jacek Baranowski 

Thorax kirurg: Gabriella Boano 

 

Överläkare Kardiologen: Lars Wallby  

Specialistläkare: Bo Lindgren (utbildning) 

 

BMA: Helen Brundin  

BMA: Katarina Wärn 

BMA: Maria Törjesson Philgren 

Sjuksköterska: Miriam Johansson 

 

Narkosläkare: Fredrik 

Narkossjuksköterska: Agneta 

Narkossjuksköterska: Jenny 

 

Överläkare Fysiologen: Eva Nylander 

Överläkare Kardiologen: Niels Erik Nielsen 

 

Företag: Robert 

Företag: 

 

 

 



II 
 

TAVI 

Personal vid det ostrukturerade, kombinerade observations- och intervjutillfället den 6 

december 2012. Tyvärr fanns inte möjlighet att i samband med ingreppet få reda på samtliga 

namn. 

Överläkare Fysiologen: Jacek Baranowski 

Överläkare Kardiologen: Niels Erik Nielsen 

 

Thoraxkirurg: 

Thoraxkirurg: 

 

Överläkare Kardiologen: Lars Wallby 

 

BMA: Helen Brundin  

BMA: Katarina Wärn 

BMA: Maria Törjesson Philgren 

 

Operationssjuksköterska: 

Operationssjuksköterska: 

 

Narkosläkare:  

Narkossjuksköterska:  

Narkossjuksköterska:  

 

Perfusionist: 
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BILAGA 7. UNDERLAG TILL FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 

 

INTERVJUFRÅGOR 

Fråga om tidsåtgång för varje punkt (generell tidsuppskattning för respektive fråga) 

 

Innan ingrepp: 

 Gör ni något inför ett ingrepp förutom det ni gör på själva operationsdagen?  

o Utför ni något som indirekt påverkar patienten? 

 Läser ni på om patienten? Hur? 

 Förbereds material? 

 Förbereds lokal? 

 Förbereds utrustning? 

 Fås information på något sätt? 

 Annat? 

o Utför ni något som direkt påverkar patienten? 

 Utför ni någon typ av behandling/undersökning på patienten? 

 Annat? 

 

Efter ingrepp: 

 Gör ni något efter ett ingrepp som påverkar en patient indirekt eller direkt? 

o Utför ni något som indirekt påverkar patienten? 

 Sprider ni vidare någon typ av information kring patienten? 

 Utför ni någon typ av rapportering? 

 Annat? 

o Utför ni något som direkt påverkar patienten? 

 Utför ni någon typ av behandling/undersökning på patienten? 

 Annat? 
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BILAGA 8. INTERVJUADE PERSONER TILL DEN FÖRDJUPADE KARTLÄGGNINGEN 
 

2013-01-10, kl. 08:15 

Niels-Erik Nielsen, Överläkare, Kardiologen 

Helen Brundin, BMA, FysKlin 

Katarina Wärn, BMA, FysKlin 

Maria Törjesson Philgren, BMA, FysKlin 

Miriam Johansson, BMA, FysKlin 

 

2013-01-10, kl. 14:00 

Daniel Johansson, Narkossköterska, Thorax 

 

2013-01-14, kl. 09:30 

Eva Nylander, Överläkare, FysKlin 

 

2013-01-14, kl. 13:00 

Lotta Dahlin, Narkossköterska, Thorax 

 

2013-01-21, kl. 10:00 

Torbjörn Karlsson, Ekonom, Resurscentrum Östergötland 

 

2013-01-22, kl. 13.00 

Magnus Rosén, Perfusionist, Thorax 

 

2013-01-24, kl. 11.00 

Susanna Ljunggren, Ekonom, FysKlin 

 

2013-01-25, kl. 10.00 

Patrik Hallingbäck, Operationssköterska, Thorax 

Kerstin Armgarth, Vårdenhetschef operation, Thorax 
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BILAGA 9. SAMMANSTÄLLD KARTLÄGGNING FÖR DE TRE PRODUKTERNA 
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BILAGA 10. KARTLAGD TIDSÅTGÅNG FÖR PRODUKTERNA 

 

 PTMV Bedömning Mottagning Rond Information 
Förberedelser 

innan 
Förberedelser 

samma dag 
Ingrepp Rapport Städning Utskrivning 

Kardiolog 0,5 0,5 0,17 0,5 2 0,5 4 0,5   0,75 

Narkosläkare                     

Radiolog     0,17               

Kirurg     0,17               

Fysiolog     0,17     0,5   4       

BMA           3 12    3   

 

Mitraclips  Bedömning Mottagning Rond Information 
Förberedelser 

innan 
Förberedelser 

samma dag 
Ingrepp Rapport Städning Utskrivning 

Kardiolog 0,5 0,5 0,17 0,5 2 0,5 4,5 0,75   0,75 

Narkosläkare       0,5   0,5 4,5 0,75     

Radiolog     0,17               

Kirurg     0,17               

Fysiolog     0,17     0,5 9       

BMA           4 18   4   

Narkossköterskor           2 9   2   

 

 TAVI Bedömning Mottagning Rond Information 
Förberedelser 

innan 
Förberedelser 

samma dag 
Ingrepp Rapport Städning Utskrivning 

Kardiolog 0,5 0,5 0,17 0,5 2 0,5  4,5 0,75   0,75 

Narkosläkare       0,5    0,5 4,5 0,75     

Radiolog     0,17               

Kirurg     0,17      1 9 0,75     

Fysiolog     0,17      1 9       

BMA           2,25 13,5   3   

Operationssköterskor         0,33 1,5 9   2   

Narkossköterskor      1,5 9  2  
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BILAGA 11. FÖRSLAG PÅ OLIKA RESURS- OCH AKTIVITETSDRIVARE 

 

FÖRSLAG PÅ RESURSDRIVARE 

 
 

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETSDRIVARE 

 
 

Udpa, Suneel. (1996) ―Activity-based costing for hospitals‖. Health Care Management 

Review. Summer 1996. 21 (3). ABI/INFORM Global. pg. 83-96.  
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BILAGA 12. UNDERLAG TILL RESURSFÖRDELNING INOM SELDINGERENHETEN 

Resultaträkning    

PE: 010 Hjärt- och medicincentrum 
  

Org. enhet: 56400 - 56499 
   

Bokf. period: 201201 - 201212, 
Årsbudget    

Transaktionstyp: Alla 
   

     
 Redovisning Helårs- Årsbudget % 

fr.o.m 201201 bedömning 

t.o.m. 201212  

         Verksamhetens intäkter     

               Patientavg sjukvård/tandvård -650 -3250 0 0 

               Försäljning sjukvård/tandvård 3 763 000 3763000 699000 538,3 

               Försäljning utbildning 0 0 0 0 

               Försäljning övriga tjänster 148 477 709 144281468 65633000 226,2 

               Statsbidrag 53 0 0 0 

               Bidrag för personal 0 0 0 0 

               Övriga bidrag 0 0 0 0 

               Försålt mtrl varor övr intäkt 0 0 5800870 0 

         S:a Verksamhetens intäkter 152 240 112 148041218 72132870 211,1 

         Verksamhetens kostnader     

            Personalkostnader     

               Lönekostnader -6 063 467 -3808397 -376000 1 612,6 

               Arbetsgivaravgifter -2 649 621 -1659912 -164312 1 612,6 

               Övriga personalkostnader -16 563 223 -16542000 -6402267 258,7 

            S:a Personalkostnader -25 276 311 -22010309 -6942579 364,1 

            Övriga kostnader     

               Kostnader för köpt verksamhet -1 690 721 -3539000 -3129967 54 

               Verksamhnära material o varor -89 097 490 -83214948 -71513000 124,6 

               Lämnade bidrag 0 0 0 0 

               Övriga verksamhetskostnader -19 373 577 -19293365 -16075838 120,5 

            S:a Övriga kostnader -110 161 788 -106047313 -90718805 121,4 

         S:a Verksamhetens kostnader -135 438 098 -128057622 -97661384 138,7 

               Avskrivningar -8 667 677 -8777000 -8711335 99,5 

      Verksamhetens Nettokostnader 8 134 337 11206596 -34239849 -23,8 

            Verksamhetens finansiella 
kostnader/intäkter 

    

               Finansiella kostnader -1 182 0 0 0 

            S:a Verksamhetens finansiella 
kostnader/intäkter 

-1 182 0 0 0 

   Resultat före extraordinära kostnader 8 133 155 11206596 -34239849 -23,8 

RESULTAT 8 133 155 11206596 -34239849 -23,8 

 

Tabell 1: Resultaträkning för Seldingerenheten 2012. 
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3 

Verksamhet 
intäkter 

4 Personal-
kostnader 

5 Kostnader 
köpt verksam., 

inköp av 
material, varor 

samt bidrag 

6 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

7 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

8 
Intäkt/kost
n utanför 

verksamhe
ts-

resultatet 

Kontoklass 

01056400 Gemensamt 
Seldingerenheten 

5 216 642 -149 323 -559 147 -3 849 076 -1 131 143 -170 -472 218 

01056401 Lab 1 PCI-
akut rum 133 

0 0 -135 072 -1 794 642 -1 852 030 0 -3 781 745 

01056402 Lab 2 PCI-
hemo rum 135 

633 501 0 -46 450 -2 089 977 -411 772 0 -1 914 699 

01056403 Lab 3 
Hybrid-Lab rum 143 

299 820 -3 695 100 -28 358 -1 994 781 -2 168 269 -166 -7 586 855 

01056404 Lab 4 
Röntgen-Lab 10 rum 
145 

0 -2 495 100 -591 -2 044 653 -1 370 102 -802 -5 911 249 

01056405 Lab 5 EP-
pace rum 153 

0 0 -1 016 -1 737 085 -2 106 198 0 -3 844 300 

01056406 Lab 6 EP-ST 
rum 155 

0 0 -2 078 -1 966 648 -491 373 0 -2 460 100 

01056407 Lab 7 C-
bågerum 

184 008 0 0 -164 306 -20 000 0 -298 

01056408 PCI ViN 0 -1 241 0 -1 097 0 0 -2 339 

01056410 PCI 48 331 666 -11 664 866 -21 671 276 -204 302 -266 191 0 14 525 028 

01056420 
Hemodynamik 

211 112 0 -174 501 -36 611 0 0 0 

01056425 Mitraclips 3 839 447 -518 400 -3 320 219 -827 0 0 0 

01056430 Kärlkirurgi 0 0 -7 922 143 -17 555 -22 989 0 -7 962 688 

01056440 Röntgen 
perifer 

33 216 535 0 -11 713 154 -190 286 -16 169 -44 21 296 879 

01056450 Pace och 
ICD 

0 0 -18 268 926 -110 682 -1 063 0 -18 380 672 

01056460 Ablation 44 553 967 -3 657 033 -15 649 660 -253 853 -307 782 0 24 685 637 

01056470 Poliklinisk 
vård 

3 387 448 -1 963 645 -100 636 -1 195 410 -127 756 0 0 

01056480 
Thoraxkirurgi 

12 365 963 -1 131 600 -11 159 421 -68 799 -6 143 0 0 

01056490 
Thoraxanestesi 

0 0 -35 557 0 -21 667 0 -57 224 

010564 
Seldingerenheten 

152 240 111 -25 276 310 -90 788 210 -17 720 599 -10 320 654 -1 182 8 133 154 

Tabell 2: Resultaträkning för Seldingerenheten 2012 uppdelat i respektive enhet och kontoklass. De 
grönmarkerade enheterna är de som berörs av de tre produkterna, övriga enheter kommer att bortses 
ifrån. 

 
4 Personal-
kostnader 

01056400 Gemensamt Seldingerenheten ( Blank ) -93 436 

19 Sjuksköterskor -55 886 

Yrkesgrupp -149 323 

01056403 Lab 3 Hybrid-Lab rum 143 ( Blank ) -3 695 100 

Yrkesgrupp -3 695 100 

01056425 Mitraclips ( Blank ) -518 400 

Yrkesgrupp -518 400 

Summa berörda enheter -4 362 823 

010564 Seldinger-enheten -25 276 310 

Tabell 3: Totala personalkostnaden för respektive enhet och yrkeskategori inom Seldingerenheten 
som berör de tre produkterna. 
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5 Kostnader för köpt 
verksamhet, inköp av 

material och varor 
samt bidrag 

  

55 
Verksamhanknutna 

köpta tjänst 

56 Läkemedel 
sjukvartik med 

mtrl 

57 Material 
och varor   

01056400 Gemensamt Seldingerenheten -125 101 -306 863 -127 184 -559 148 

01056402 Lab 2 PCI-hemo rum 135 0 -46 450 0 -46 450 

01056403 Lab 3 Hybrid-Lab rum 143 0 -28 358 0 -28 358 

01056420 Hemodynamik 0 -2 291 367 0 -2 291 367 

01056425 Mitraclips -281 556 -3 038 664 0 -3 320 220 

Summa berörda enheter -406 657 -5 711 702 -127 184 -6 245 543 

010564 Seldinger-enheten -1 550 026 -71 632 702 -17 464 787 -90 788 210 

Tabell 4: Totala kostnaden för respektive enhet, Seldingerenheten, inom kontoklass 5. 

         

6 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

  

60 Lokal- o 
fastighets-
kostnader 

61 
Material 
fastighet
und.håll 

62 Hyra av 
anläggnin
gstillgång 

64 
Förbrukn. 
inventarie 
o material 

65 
Reparation 

och 
underhåll 

67 
Transpor

t och 
frakter 

68 Rese-
kostnader 
i tjänsten   

01056400 Gemensamt 
Seldingerenheten 

-1 666 044 -1 992 -377 539 -208 205 -1 595 088 0 -208 -3 849 076 

01056402 Lab 2 PCI-
hemo rum 135 

-1 139 468 0 0 0 -950 510 0 0 -2 089 978 

01056403 Lab 3 
Hybrid-Lab rum 143 

-1 133 187 0 -8 233 -111 842 -741 521 0 0 -1 994 782 

01056420 
Hemodynamik 

0 0 0 0 -29 446 -7 166 0 -36 611 

01056425 Mitraclips 0 0 0 0 -828 0 0 -828 

Summa berörda 
enheter 

-3 938 699 -1 992 -385 772  -320 047 -3 317 393 -7 166 -208 -7 971 275 

010564 Seldinger-
enheten 

-9 979 850 -1 992 -480 162 -743 555 -6 483 404 -7 166 -23 373 -17 720 599 

Tabell 5: Totala kostnaden för respektive enhet, Seldingerenheten, inom kontoklass 6. 

Tabell 6: Totala kostnaden för respektive enhet, Seldingerenheten, inom kontoklass 7. 

 

        

7 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

  

72 Tele-/IT-
kommunikation 

o post 

75 Övriga 
tjänster 

76 Övriga 
kostnader 

78 Förlust 
avyttring 
anläggn-
tillgång 

79 Av-
skrivningar   

01056400 Gemensamt 
Seldingerenheten 

-40 506 -20 487 0 -23 887 -1 046 261 -1 131 141 

01056402 Lab 2 PCI-hemo 
rum 135 

0 -825 0 -178 895 -232 052 -411 772 

01056403 Lab 3 Hybrid-Lab 
rum 143 

-2 312 -253 903 0 0 -1 912 053 -2 168 268 

Summa berörda enheter -42 818 -275 215 0 -202 782 -3 190 366 -3 711 181 

010564 Seldinger-enheten -137 080 -1 165 153 -1 717 -349 026 -8 667 676 -10 320 654 
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Bokfört värde 
som värden 

  

8 Intäkt/kostn utanför 
verksamhetsresultatet 

01056400 Gemensamt Seldingerenheten -170 

01056403 Lab 3 Hybrid-Lab rum 143 -166 

Summa berörda enheter -336 

010564 Seldinger-enheten -1 182 

Tabell 7: Totala kostnaden för respektive enhet, Seldingerenheten, inom kontoklass 8. 
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BILAGA 13. UNDERLAG TILL RESURSFÖRDELNING INOM KARDIOLOGEN 

Resultaträkning    

PE: 010 Hjärt- och medicincentrum   

Org. enhet: 56800 - 56899    

Bokf. period: 201201 - 201212, Årsbudget   

     
 Redovisning Helårs- Årsbudget % 

fr.o.m 201201 bedömning 

t.o.m. 201212  

         Verksamhetens intäkter     

               Patientavg sjukvård/tandvård 1 913 233    1 940 000    1 845 000    103,7 

               Försäljning sjukvård/tandvård 301 770 694    307 615 264    314 605 652    95,9 

               Försäljning utbildning 104 400    15 000    8 000    1 305,0 

               Försäljning övriga tjänster 12 815 417    13 091 888    207 825    6 166,4 

               Statsbidrag 226 698    0    4 189 000    5,4 

               Bidrag för personal 263 771    365 000    150 000    175,8 

               Övriga bidrag 6 894 966    2 887 000    1 778 440    387,7 

               Försålt mtrl varor övr intäkt 67 483    1 000    148 000    45,6 

         S:a Verksamhetens intäkter 324 056 662    325 915 152    322 931 917    100,3 

         Verksamhetens kostnader     

            Personalkostnader     

               Lönekostnader -77 482 179    -80 084 140    -76 997 000    100,6 

               Arbetsgivaravgifter -32 524 471    -34 904 991    -32 533 000    100 

               Övriga personalkostnader 7 281 397    9 619 000    -1 553 000    -468,9 

            S:a Personalkostnader -102 725 252    -105 370 131    -111 083 
000    

92,5 

            Övriga kostnader     

               Kostnader för köpt verksamhet -149 689 841    -147 572 078    -87 273 764    171,5 

               Verksamhnära material o varor -19 598 685    -19 961 666    -24 968 710    78,5 

               Lämnade bidrag 0    0    0    0 

               Övriga verksamhetskostnader -38 894 620    -43 752 794    -46 901 910    82,9 

            S:a Övriga kostnader -208 183 146    -211 286 538    -159 144 
384    

130,8 

         S:a Verksamhetens kostnader -310 908 398    -316 656 669    -270 227 
384    

115,1 

               Avskrivningar -904 367    -1 432 000    -1 432 000    63,2 

      Verksamhetens Nettokostnader 12 243 897    7 826 483    51 272 533    23,9 

            Verksamhetens finansiella 
kostnader/intäkter 

    

               Finansiella kostnader -8 165    -5 000    -5 000    163,3 

            S:a Verksamhetens finansiella 
kostnader/intäkter 

-8 165    -5 000    -5 000    163,3 

   Resultat före extraordinära kostnader 12 235 733    7 821 483    51 267 533    23,9 

RESULTAT 12 235 733    7 821 483    51 267 533    23,9 

     

Tabell 1: Resultaträkning för Kardiologen 2012. 
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3 

Verksamhet 
intäkter 

4 Personal-
kostnader 

5 Kostnader 
för köpt 

verksamhet, 
inköp av 

material och 
varor samt 

bidrag 

6 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

7 Övriga 
verksamhets
-kostnader 

8 Intäkt/ 
kost 

utanför 
verksam
hetsresu

ltatet 

Kontoklass 

01056800 Gemensamt 
Kard klin 

268 059 370 -41 749 232 -62 167 749 -3 214 655 -18 419 518 -243 142 507 973 

01056810 Mottagning 
Kard klin 

1 943 843 -3 856 213 -30 528 856 -1 000 188 -311 588 -2 378 -33 755 381 

01056811 
Hjärtsviktsmottagning 

79 -8 800 -259 324 0 -139 0 -268 184 

01056820 Gemensamt 
vårdavdelning 

245 083 -82 482 -4 747 419 -3 461 621 -396 391 -1 904 -8 444 735 

01056821 Avdelning 7 
Kard klin 

24 108 126 -23 811 831 -13 622 401 -4 624 575 -1 973 228 -1 253 -19 925 164 

01056822 Avdelning 8 
Kard klin 

6 257 854 -7 048 512 -19 169 583 -2 597 392 -876 893 -599 -23 435 127 

01056823 Avdelning 
78 Kard klin 

12 336 000 -7 901 341 -153 110 -14 059 -308 056 0 3 959 432 

01056824 HIA 2 884 356 -12 830 687 -27 099 180 -148 690 -870 143 -84 -38 064 430 

01056825 
Timanställda Kard klin 

0 -389 523 0 769 -20 304 0 -409 058 

01056840 Elfys 0 -570 008 -7 501 -6 543 -241 150 0 -825 203 

01056841 
Elkonverteringar 

0 0 -150 012 0 0 0 -150 012 

01056880 Ambulans 
EKG 

0 0 0 -261 125 -9 840 0 -270 965 

01056884 Avd HIA 
postop US LabRos 

0 0 -188 907 0 0 0 -188 907 

01056891 Avd 7 
Kardiol fr IV US 
LabRos 

0 0 -85 911 0 0 0 -85 911 

01056892 Avd 8 
Kardiol fr IV US 
LabRos 

0 0 -100 936 0 0 0 -100 936 

01056893 Avd 78 
Kardiol f IV US 
LabRos 

0 0 -10 193 0 0 0 -10 193 

01056894 Avd HIA 
från IV US LabRos 

0 -4 000 -1 918 409 0 0 0 -1 922 409 

01056895 Poliklinisk 
vård Seldinger 

1 309 846 0 -7 682 823 0 -2 075 0 -6 375 051 

01056899 ALF FoU 6 912 101 -4 472 619 -1 394 761 -315 086 -727 933 -1 700 0 

010568 
Kardiologiska kliniken 
US 

324 056 661 -102 725 252 -169 288 525 -15 696 767 -24 102 219 -8 164 12 235 732 

Tabell 2: Resultaträkning för Kardiologen 2012 uppdelat i respektive enhet och kontoklass. De 
grönmarkerade enheterna är de som berörs av de tre produkterna, övriga enheter kommer att bortses 
ifrån. 
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Bokfört värde 
som värden 

4 Personalkostnader 
Fördelnig 
av (Blank) 

 
Kostnad / kategori 

( Blank ) -25 243 073,18   

01 Läkare -28 298 468,48 36,52% -37 517 882,79 

04 ST-läkare -3 180 138,52 4,10% -4 216 202,17 

05 Underläkare AT -15 987,09 0,02% -21 195,56 

06 Underläkare -1 376 680,25 1,78% -1 825 191,65 

07 Professorer -1 209 775,40 1,56% -1 603 910,53 

19 Sjuksköterskor -26 744 680,88 34,52% -35 457 883,64 

29 Usk/skötare m fl -13 435 759,39 17,34% -17 813 022,15 

39 Medicinteknisk  personal -80 587,62 0,10% -106 842,42 

39 Medicinteknisk personal -284 207,42 0,37% -376 799,92 

49 Paramedicinsk personal -1 243 783,58 1,61% -1 648 998,31 

79 Driftservicepersonal -243 018,00 0,31% -322 191,32 

89 Administrativ personal -1 365 092,48 1,76% -1 809 828,67 

91 Övrig  personal -4 000,00 0,01% -5 303,17 

Yrkesgrupp -102 725 252,29  -102 725 252,29 

Tabell 3: Totala personalkostnaden för respektive yrkeskategori inom Kardiologen samt 

personalkostnaden med (Blank) proportionellt fördelat till yrkeskategorierna. 

 

  

        

5 Kostnader för 
köpt 

verksamhet, 
inköp av 

material och 
varor samt 

bidrag 

50 Köpt 
sjukvård 

53 Köpt 
tandvård 

55 Verksamh-
anknutna 

köpta tjänst 

56 
Läkemedel 
sjukvartik 
med mtrl 

57 Material 
och varor 

01056800 Gemensamt Kard 
klin 

-2 957 660 -22 480 -59 700 844 797 851 -284 615 -62 167 749 

01056810 Mottagning Kard 
klin 

-20 521 0 -23 174 674 -7 328 545 -5 114 -30 528 856 

01056820 Gemensamt 
vårdavdelning 

-2 957 0 -284 788 -2 141 456 -2 318 217 -4 747 419 

01056821 Avdelning 7 Kard 
klin 

-4 502 -1 220 -9 479 444 -4 106 818 -30 416 -13 622 401 

01056822 Avdelning 8 Kard 
klin 

-42 072 0 -18 168 305 -959 206 0 -19 169 583 

01056824 HIA 0 0 -24 347 148 -2 538 375 -213 657 -27 099 180 

01056884 Avd HIA postop 
US LabRos 

0 0 -188 907 0 0 -188 907 

01056891 Avd 7 Kardiol fr 
IV US LabRos 

0 0 -85 911 0 0 -85 911 

01056892 Avd 8 Kardiol fr 
IV US LabRos 

0 0 -100 936 0 0 -100 936 

01056894 Avd HIA från IV 
US LabRos 

0 0 -1 918 409 0 0 -1 918 409 

Summa berörda enheter -3 027 712 -23 700 -137 449 366 -16 276 549 -2 852 019 -159 629 351 

010568 Kardiologiska 
kliniken US 

-3 040 116 -23 700 -146 626 024 -16 746 664 -2 852 020 -169 288 525 

 Tabell 4: Totala kostnaden för respektive enhet, Kardiologen, inom kontoklass 5. 
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6 Övriga 
verksamhets

kostnader 

60 Lokal- o 
fastighetsk
ostnader 

61 
Material 
fastighet
sunderh

åll 

62 Hyra av 
anlägg.-

tillgångar 

64 
Förbrukn
inventari

e o -
material 

65 
Reparation 

och 
underhåll 

66 
Kostnad 

för 
transportm

edel 

67 
Transpor

t och 
frakter 

68 
Resekost i 

tjänsten 

69 Info 
och PR 

01056800 
Gemensamt 
Kard klin 

-1 499 305 0 -895 273 -182 261 -443 367 -8 972 0 -179 594 -5 880 -3 214 655 

01056810 
Mottagning 
Kard klin 

-882 266 0 -62 359 -38 105 -9 418 0 0 -3 927 -4 110 -1 000 188 

01056820 
Gemensamt 
vårdavdelning 

-282 084 -2 654 -458 112 -610 720 -1 813 032 -1 126 -292 619 -879 -391 -3 461 621 

01056821 
Avdelning 7 
Kard klin 

-4 439 071 0 -6 500 -8 475 -11 680 0 -62 256 -96 591 0 -4 624 575 

01056822 
Avdelning 8 
Kard klin 

-2 560 484 0 -2 669 0 -4 550 0 -1 674 -28 013 0 -2 597 392 

01056824 HIA -13 484 0 -6 071 0 -118 070 0 -11 063 0 0 -148 690 

01056825 
Timanställda 
Kard klin 

0 0 0 0 0 0 0,00 769 0 769 

Summa 
berörda 
enheter 

-9 676 694 -2 654 -1 430 984 -839 561 -2 400 117 -10 098 -367 612 -308 235 -10 381 -15 046 352 

010568 Kard 
klin US 

-9 881 552 -2 654 -1 487 490 -870 959 -2 674 068 -10 098 -378 358 -381 202 -10 381 -15 696 767 

Tabell 5: Totala kostnaden för respektive enhet, Kardiologen, inom kontoklass 6. 

 

 

       

7 Övriga 
verksamhets

kostnader 

70 
Represen-
tation övr 
försäljkost 

72 Tele-/IT-
kommunik

ation o 
post 

73 
Försäkrings

avg övr 
riskkostnad 

75 Övriga 
tjänster 

76 Övriga 
kostnader 

79 Av-
skrivningar 

01056800 Gemensamt 
Kard klin 

-17 484 -555 714 -1 700 -17 495 625 -25 960 -323 033 -18 419 518 

01056810 Mottagning 
Kard klin 

0 -110 746 -17 427 -181 147 -2 267 0 -311 588 

01056811 
Hjärtsviktsmottagning 

0 0 0 -139 0 0 -139 

01056820 Gemensamt 
vårdavdelning 

0 -8 045 -37 868 -227 514 -239 -122 723 -396 391 

01056821 Avdelning 7 
Kard klin 

0 -95 154 -7 930 -1 822 402 -2 975 -44 765 -1 973 228 

01056822 Avdelning 8 
Kard klin 

0 -41 951 -3 620 -801 109 0 -30 212 -876 893 

01056824 HIA 0 -14 200 -7 490 -562 635 0 -285 817 -870 143 

01056825 Timanställda 
Kard klin 

0 0 0 -20 304 0 0 -20 304 

Summa berörda enheter -17 484 -825 810 -76 035 -21 110 736 -31 441 -806 550 -22 868 065 

010568 Kardiologiska 
kliniken US 

-17 484 -909 489 -78 110 -22 161 325 -31 441 -904 366 -24 102 219 

Tabell 6: Totala kostnaden för respektive enhet, Kardiologen, inom kontoklass 7. 
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8 Intäkt/kostn utanför 
verksamhetsresultatet 

01056800 Gemensamt Kard klin -243 

01056810 Mottagning Kard klin -2 378 

01056820 Gemensamt vårdavdelning -1 904 

01056821 Avdelning 7 Kard klin -1 253 

01056822 Avdelning 8 Kard klin -599 

01056824 HIA -84 

Summa berörda enheter -6 461 

010568 Kardiologiska kliniken US -8 164 

Tabell 7: Totala kostnaden för respektive enhet, Kardiologen, inom kontoklass 8. 
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BILAGA 14. UPPDELNING AV KONTOKLASSER TILL KOSTNADSPOSTERNA 

Personal Kontoklass Summa 

Seldinger 4 4 362 823 kr 

Kardiologen 4 89 772 483 kr 

Lokaler Kontoklass Summa 

Seldinger 60 3 938 699 kr 

Seldinger 61 1 992 kr 

Kardiologen 60 9 676 694 kr 

Kardiologen 61 2 654 kr 

Ext. Undersökning Kontoklass Summa 

Seldinger 55 406 657 kr 

Kardiologen 50 3 027 712 kr 

Kardiologen 53 23 700 kr 

Kardiologen 55 137 449 366 kr 

Mtrl & Medicin Kontoklass Summa 

Seldinger 56 5 711 702 kr 

Seldinger 57 127 184 kr 

Kardiologen 56 16 276 549 kr 

Kardiologen 57 2 852 019 kr 

Data & IT Kontoklass Summa 

Seldinger 62 385 772 kr 

Seldinger 72 42 818 kr 

Seldinger 75 275 215 kr 

Kardiologen 62 1 430 984 kr 

Kardiologen 72 825 810 kr 

Kardiologen 75 21 110 736 kr 

Övrigt Kontoklass Summa 

Seldinger 64 320 047 kr 

Seldinger 65 3 317 393 kr 

Seldinger 67 7 166 kr 

Seldinger 68 208  kr 

Seldinger 78 202 782 kr 

Seldinger 79 3 191 366 kr 

Seldinger 8 336 kr 

Kardiologen 64 839 561 kr 

Kardiologen 65 2 400 117 kr 

Kardiologen 66 10 098 kr 

Kardiologen 67 367 612 kr 

Kardiologen 68 308 235 kr 

Kardiologen 69 10 381 kr 

Kardiologen 70 17 484 kr 

Kardiologen 73 76 035 kr 

Kardiologen 76 31 441 kr 

Kardiologen 79 806 550 kr 

Kardiologen 85 6 461 kr 
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BILAGA 15. DIREKTA KOSTNADER FÖR PRODUKTERNA FRÅN KPP 

PTMV 

 

 

100100 Vårddygnskostnad Kard 378 095 99

100200 Vårdtillfällekostnad Kard 66 552 31

1000 Omvårdnad SV 444 647 130

110100 Läkarinsats SV Kard förd per Vdgr 152 292 99

110200 Läkarinsats SV Kard förd per Vtf 32 796 31

1100 Läkarinsats SV 185 088 130

120700 Sjukgymnastik SV 882 31

1200 Övr personalinsatser SV 882 31

205000 Anestesijourkostnad förd per VTF 4 619 31

2000 Anestesi 4 619 31

210300 Operation Perkutan valvulotomi 0 30

213000 Operationl Perkutan valvulotomi 0 30

2100 Operation 0 60

225000 Operatör förhindrad förd per VTF LB m op 0 31 Thorax

2200 Operatörsinsatser 0 31 4 619

230302 Intensivvårds poäng 6 740 13

2300 Intensivvård 6 740 13

259903 Anestesiåtg Thorax 3 600 2 THIVA/THUVA

2500 Åtgärder (ane, IVA, postop) 3 600 2 10 340

260000 Röntgenundersökningar 19 130 8

2600 Röntgen 19 130 8

270000 Klin fysundersökningar 2 195 402 158

2700 Klinfys 2 195 402 158

280002 Köpt klin transfusmed panalys 18 319 96

280003 Blod och blodkomponenter 4 883 5

2800 Immunologi 23 202 101

290200 Övr labundersökningar SV Kard förd per VTF 6 583 31

299001 Kemlab analyser 11 374 62 Ext. Undersökning

2900 Lab analyser 17 957 93 2 255 691

350300 Patspec mtrl Perkutan valvulotomi 66 858 30 Mtrl

3500 Patientspecifikt opmtrl 66 858 30 66 858

360100 Läkemedel SV Kard förd per VTF 6 661 31

360101 Läkemedel SV Kard HiA förd per VTF Kard 17 519 31

360160 Läkemedel PAH rekvisition 3 339 1

3601 Läkemedel Rekv Beh 27 519 63

360250 Läkemedel Recept Kard förd per Vtf/Lbsk 2 231 8

3602 Läkemedel Rec Apodos 2 231 8

380000 Elkonvertering 1 164 2

3800 Verksamhetsspecifika undersökn 1 164 2

390001 Utbildningsåtagande ST/AT 6 950 31

3900 Utbildningsåtagande AT/ST 6 950 31

890101 Klinikoverhead 66 414 34

890102 Klinikgemensamt, fördelade poster 73 301 34

890201 Centrumoverhead, fördelad kostnad -69 961 34

890202 Centrumoverhead, bokförd kostnad 155 292 34

8900 OH-kostnader 225 046 136

899901 Kalkyldifferens mot redovisn -26 640 34

8999 Kalkyldiffar -26 640 34

3 204 395 1 092Verksamhetskostnader patientfördelade

Antal 

vårdtjänster
Kronor

3602 Läkemedel Rec Apodos

3800 Verksamhetsspecifika 

undersökn

3900 Utbildningsåtagande 

AT/ST

8900 OH-kostnader

8999 Kalkyldiffar

2700 Klinfys

2800 Immunologi

2900 Lab analyser

3500 Patientspecifikt opmtrl

3601 Läkemedel Rekv Beh

2100 Operation

2200 Operatörsinsatser

2300 Intensivvård

2500 Åtgärder (ane, IVA, 

postop)

2600 Röntgen

Measures

as values

1000 Omvårdnad SV

1100 Läkarinsats SV

1200 Övr personalinsatser SV

2000 Anestesi

Thorax 
kostnaderna  
ligger under Ext. 
Undersökning vid 
beräkningarna.
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MITRACLIPS 

 

 

100100 Vårddygnskostnad Kard 236 787 62

100200 Vårdtillfällekostnad Kard 36 496 17

1000 Omvårdnad SV 273 283 79

110100 Läkarinsats SV Kard förd per Vdgr 95 375 62

110200 Läkarinsats SV Kard förd per Vtf 17 985 17

1100 Läkarinsats SV 113 360 79

120700 Sjukgymnastik SV 484 17

1200 Övr personalinsatser SV 484 17

200200 Anestesitid 43 224 2 626

201000 Anestesikostnad Thorax 0 1 035

205000 Anestesijourkostnad förd per VTF 2 533 17

2000 Anestesi 45 757 3 678

210100 Operationstid 79 868 2 347

213003 Operation Mitraclip 496 848 17

2100 Operation 576 717 2 364

221000 Operatörsminuter Th/Kärl 292 259 6 436

222045 Operatör PBE kod 32047 0 17

225000 Operatör förhindrad förd per VTF LB m op 0 17 Thorax

2200 Operatörsinsatser 292 259 6 470 914 732

230302 Intensivvårds poäng 87 096 168

2300 Intensivvård 87 096 168

241000 Thuvakostnad per poäng 35 408 116

2400 Postop 35 408 116

259903 Anestesiåtg Thorax 1 800 1 THIVA/THUVA

2500 Åtgärder (ane, IVA, postop) 1 800 1 124 304

260000 Röntgenundersökningar 4 683 6

2600 Röntgen 4 683 6

270000 Klin fysundersökningar 366 220 63

2700 Klinfys 366 220 63

280002 Köpt klin transfusmed panalys 13 198 59

2800 Immunologi 13 198 59

290200 Övr labundersökningar SV Kard förd per VTF 3 610 17

299001 Kemlab analyser 16 667 46 Ext. Undersökning

2900 Lab analyser 20 276 63 404 377

350201 Patspec mtrl Mitraclips 3 749 350 17 Mtrl

3500 Patientspecifikt opmtrl 3 749 350 17 3 749 350

360100 Läkemedel SV Kard förd per VTF 3 653 17

360101 Läkemedel SV Kard HiA förd per VTF Kard 9 607 17

3601 Läkemedel Rekv Beh 13 260 34

360250 Läkemedel Recept Kard förd per Vtf/Lbsk 2 789 10

3602 Läkemedel Rec Apodos 2 789 10

390001 Utbildningsåtagande ST/AT 3 811 17

3900 Utbildningsåtagande AT/ST 3 811 17

890101 Klinikoverhead 123 721 17

890102 Klinikgemensamt, fördelade poster 136 550 17

890201 Centrumoverhead, fördelad kostnad -130 329 17

890202 Centrumoverhead, bokförd kostnad 289 289 17

8900 OH-kostnader 419 231 68

899901 Kalkyldifferens mot redovisn -49 626 17

8999 Kalkyldiffar -49 626 17

5 969 354 13 326Verksamhetskostnader patientfördelade

Antal 

vårdtjänster
Kronor

3601 Läkemedel Rekv Beh

3602 Läkemedel Rec Apodos

3900 Utbildningsåtagande 

AT/ST

8900 OH-kostnader

8999 Kalkyldiffar

2600 Röntgen

2700 Klinfys

2800 Immunologi

2900 Lab analyser

3500 Patientspecifikt opmtrl

2100 Operation

2200 Operatörsinsatser

2300 Intensivvård

2400 Postop

2500 Åtgärder (ane, IVA, 

postop)

Measures

as values

1000 Omvårdnad SV

1100 Läkarinsats SV

1200 Övr personalinsatser SV

2000 Anestesi

Thorax 
kostnaderna  
ligger under Ext. 
Undersökning vid 
beräkningarna.
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TAVI 

100101 Vårddygnskostnad Thorax 582 876 215

100201 Vårdtillfällekostnad Thorax 45 448 45

1000 Omvårdnad SV 628 324 260

110101 Läkarinsats SV Thorax förd per Vdgr 35 759 215

110102 Läkarinsats SV Thorax förd per VTF 83 955 45

1100 Läkarinsats SV 119 714 260

120700 Sjukgymnastik SV Thorax per VTF m op 0 45

120701 Sjukgymnastik SV Thorax per VTF 35 888 45

1200 Övr personalinsatser SV 35 888 90

200200 Anestesitid 472 709 8 576

200201 Anestesikostnad förd per operation 158 037 45

201090 Anestesitillfälle 90 min 104 412 90

202700 Anestesivtf SSK 700 min 204 792 45

205000 Anestesijourkostnad förd per VTF 22 839 45

2000 Anestesi 962 789 8 801

210100 Operationstid 67 920 3 820

210200 Operationstillfällekostnad 553 562 45

210210 Operation TAVI-klaffar 1 766 457 45

210605 Perfusionskostnader TAVI 14 658 1

211566 Opmtrlkostnader förd per op Thorax 373 651 45

215002 Operationsplanering SSK Thorax 11 395 45

2100 Operation 2 787 643 4 001

220201 Indir Operatörskostn Thorax 44 398 45

221000 Operatörsminuter Th/Kärl 83 717 6 420

225000 Operatör förhindrad förd per VTF LB m op 0 45 Thorax

2200 Operatörsinsatser 128 115 6 510 3 878 547

230302 Intensivvårds poäng 1 484 853 2 725

2300 Intensivvård 1 484 853 2 725

241000 Thuvakostnad per poäng 255 486 837 THIVA/THUVA

2400 Postop 255 486 837 1 740 338

260000 Röntgenundersökningar 112 864 95

2600 Röntgen 112 864 95

270000 Klin fysundersökningar 430 320 246

2700 Klinfys 430 320 246

280002 Köpt klin transfusmed panalys 57 085 365

280003 Blod och blodkomponenter 80 331 103

2800 Immunologi 137 416 468

290201 Övr labundersökningar SV Thorax förd per VTF 33 173 45

299001 Kemlab analyser 103 167 194 Ext. Undersökning

2900 Lab analyser 136 340 239 816 939

350210 Patspecif mtrl TAVI-klaffar 10 264 500 45 Mtrl

3500 Patientspecifikt opmtrl 10 264 500 45 10 264 500

360101 Läkemedel SV Thorax förd per VTF 99 259 45

3601 Läkemedel Rekv Beh 99 259 45

360251 Läkemedel Recept Thorax förd per Vtf/Lbsk 479 12

3602 Läkemedel Rec Apodos 479 12

390002 Utbildningsåtagande ST/AT 5 212 45

3900 Utbildningsåtagande AT/ST 5 212 45

890101 Klinikoverhead 411 921 60

890102 Klinikgemensamt, fördelade poster 397 287 60

890201 Centrumoverhead, fördelad kostnad -97 057 60

890202 Centrumoverhead, bokförd kostnad 532 355 60

8900 OH-kostnader 1 244 506 240

899901 Kalkyldifferens mot redovisn 38 816 60

8999 Kalkyldiffar 38 816 60

18 872 522 24 979

1000 Omvårdnad SV

1100 Läkarinsats SV

1200 Övr personalinsatser SV

2000 Anestesi

Measures

as values

Antal 

vårdtjänster
Kronor

2600 Röntgen

2700 Klinfys

2800 Immunologi

2900 Lab analyser

2100 Operation

2200 Operatörsinsatser

2300 Intensivvård

2400 Postop

8900 OH-kostnader

8999 Kalkyldiffar

Verksamhetskostnader patientfördelade

3500 Patientspecifikt opmtrl

3601 Läkemedel Rekv Beh

3602 Läkemedel Rec Apodos

3900 Utbildningsåtagande 

AT/ST

Thorax 
kostnaderna  
ligger under Ext. 
Undersökning vid 
beräkningarna.
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BILAGA 16. ABC-KALKYLEN 

 

 
 
 

 

Seldinger Kardiolog Seldinger Kardiolog Seldinger Kardiolog Seldinger Kardiolog Seldinger Kardiolog Seldinger Kardiolog

0 0 -1 668 036 -1 499 305 -125 101 0 -434 047 513 236 -438 532 -18 946 612 -2 873 819 -1 188 494

0 -3 856 213 -1 139 468 -882 266 0 0 -46 450 -7 333 659 -825 -354 252 -1 361 457 -77 632

0 -82 483 -1 133 187 -284 738 0 0 -28 358 -4 459 673 -264 448 -693 671 -2 765 582 -2 881 501

0 -23 811 832 0 -4 439 071 0 0 0 -4 137 234 0 -1 924 056 0 -235 925

0 -7 048 512 0 -2 560 484 0 0 0 -959 206 0 -845 729 0 -68 668

-12 830 687 -13 484 0 -2 752 032 -582 906 -422 524

0 0 0 0 -20 304 769

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-4 000 0 0 0 0 0

ÖvrigtData & ITMtrl & MedicinExt. UndersökningLokalerPersonal

Aktiviteter Personal Lokaler Ext. Undersökning Mtrl & Medicin Data & IT Övrigt Summa

Granskning remiss 0

Mottagning -3 856 213 -1 040 024 -7 035 629 -11 368 103 -767 329 -24 067 299

Undersökning 0

Bedömning 0

Inskrivning 0

Information 0

Förberedelser 0

Förb. & Ingrepp PTMV -62 809 -871 -5 109 -3 091 -81 180 -153 060

Förb. & Ingrepp Mitraclip -68 888 -955 -4 712 -3 290 -86 417 -164 263

Förb. & Ingrepp TAVI -136 148 -1 897 -9 356 -32 519 -314 122 -494 042

Rapport 0

Städning 0

THIVA / THUVA 0

Avd 8 -9 768 412 -3 022 568 -3 658 908 -3 178 215 -1 210 893 -20 838 996

Utskrivning 0
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Direkta kostnader Personal Ext. Undersökning Mtrl & Medicin

PTMV -252 733 -2 260 310 -96 608 

Mitraclip -229 388 -1 319 110 -3 765 399 

TAVI -758 929 -4 695 486 -10 364 238 -10 264 500 

-66 858 

-3 749 350 

Mtrl & Medicin

Indirekta kostnader PTMV Mitraclip TAVI

Granskning remiss

Mottagning -43 554 -79 422 -115 289 

Undersökning

Bedömning  

Inskrivning

Information

Förberedelser

Förb. & Ingrepp PTMV -153 060 

Förb. & Ingrepp Mitraclip -164 263 

Förb. & Ingrepp TAVI -494 042 

Rapport

Städning

THIVA / THUVA -10 340 -124 304 -1 740 338 

Avd 8 -634 788 -397 544 -1 378 580 

Utskrivning

Summa indirekta kostnader -841 742 -765 532 -3 728 249 

Summa direkta kostnader -2 579 901 -5 297 848 -15 718 915 

TOTALT (direkt + indirekt) -3 421 643 -6 063 380 -19 447 164 

Antal ingrepp 31 17 45 

Kostnad /Ingrepp -110 376 -356 669 -432 159 
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BILAGA 17. UTKAST TILL MEDICINSKT PM INKLUDERAT TIDSÅTGÅNG 

 

Förberedelser innan ingrepp 
(Generell information) 

Patientinformation 

(Specifik information som patient skall ha)  

Ekokardiografi och rtg pulm 

(Vilka undersökningar skall beställas) 

Blodprov och EKG 

(Vilka prover skall beställas) 

Kontroller  

(Vilka kontroller skall göras) 

Dusch 

(Riktlinjer) 

Venflon (PVK)  

(Riktlinjer) 

ID-band 

(Riktlinjer) 

Svält 

(Riktlinjer) 

Op.kläder 

(Riktlinjer) 

Transport  

(Riktlinjer) 

Bedömd total tidsåtgång till förberedelser för olika yrkeskategorier kopplat till 

ingreppet 

Ansvarig läkare…………….. 

Andra läkare……………….. 

Övriga……………………… 

Farmakologisk behandling före ingreppet 
(Generell information) 

Waranbehandlade patienter 

(Riktlinjer) 

Icke Waranbehandlade patienter 

(Riktlinjer) 

Farmakologisk behandling under ingreppsdagen 
(Generell information) 

Premedicinering 

(Riktlinjer) 

Waranbehandlade patienter  

(Riktlinjer) 

Icke Waranbehandlade patienter 

(Riktlinjer) 
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Bedömd total tidsåtgång till ingreppet för olika yrkeskategorier (förberedelser, ingrepp, 

städning och rapport ingreppsdagen) 

Läkare………………………… 

BMA…………………………. 

Anestesiläkare………………… 

Anestesisköterskor……………. 

Övriga………………………… 

Farmakologisk behandling efter ingreppet 
(Generell information) 

Waranbehandlade patienter  

(Riktlinjer) 

Icke Waranbehandlade patienter 

(Riktlinjer) 

Eftervård 
(Generell information) 

Sängläge 

(Riktlinjer) 

Kompression  

(Riktlinjer) 

Infarter/utfarter  

(Riktlinjer) 

Smärtlindring  

(Riktlinjer) 

Nutrition 

(Riktlinjer) 

Prover/undersökningar 

(Riktlinjer) 

Övervakning  

(Riktlinjer) 

Bedömd total tidsåtgång till eftervård för olika yrkeskategorier 

Läkare…………………. 

Övriga…………………. 

Att observera efter ingreppet 
(Generell information) 

Hemgång  

(Generell information) 

Bedömd total tidsåtgång i samband med utskrivning för olika yrkeskategorier 

Läkare…………………… 

Övriga…………………… 

Uppföljning 
(Generell information) 
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BILAGA 18. FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR 

 

BMA – BioMedicinsk Analytiker. 

HIA – Hjärtintensivavdelning. 

HMC – Hjärt- och Medicincentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

LIO – Landstinget i Östergötland. 

PTMV – Percutaneous Transvenous Mitral Valvuloplasty, ballongvidgning av 

mitralisklaffarna. 

SSK – Sjuksköterska. 

TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation, implantat av aortaklaffar genom kateter. 

TEE - TransEsophageal Echocardiogram, ultraljud av hjärtat genom matstrupen. 

THIVA – Thorax Intensivavdelning. 

THUVA – Thorax Uppvakningsavdelning. 

US – Universitetssjukhuset Linköping. 

USK – Undersköterska. 


