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1. Slutsatser och rekommendationer 

De produktivitetsmått som undersöks i denna granskning används samtliga på 
övergripande nivå av landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och i 
viss mån på sjukhusnivå och kliniknivå. Produktivitetesmåtten som används för 
att beskriva utvecklingen inom akutsjukvården följs i huvudsak upp via tre 
skilda metoder, bokslutsmetoden, beställarens köpkraft och kostnad per DRG-
poäng (för en mer detaljerad redovisning se kapitel 3).  
 
De skilda metoderna visar en olikartad utveckling av produktiviteten vid de 
fyra granskade sjukhusen, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds 
sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. Under de senaste 
fem åren visar de tre metoderna följande för de granskade sjukhusen: 

• Bokslutsmetoden – ökad produktivitet med knappt fem procent 
• Beställarens köpkraft – minskad produktivitet med drygt fem procent 
• Kostnad per DRG-poäng – minskad produktivitet med 11 procent 

(exklusive Södertälje sjukhus AB då de endast rapporterat indata sedan 
år 2009) 

 
Revisionskontoret konstaterar att även om hänsyn tas till måttens olika syften 
går det inte att avgöra om produktiviteten har ökat eller minskat över den tid 
granskningen avser, dvs. perioden 2005-2009. Ett skäl är att vissa av måtten 
inte fångar in all vård. Eftersom måtten pekar åt olika håll försvårar det 
möjligheterna att styra och ställa krav på utvecklingen. Ägaren, beställaren och 
utförarna kan alla få det svar de önskar beroende på vilken metod som används.  
 
Vid granskningen har det framkommit att det inte sker någon fördjupad analys 
i syfte att mer ingående förstå orsaker till förändringar i produktiviteten vare 
sig från beställarens sida eller centralt från ägaren i landstinget. Analysarbetet 
behöver utvecklas så att relevanta bedömningar av produktivitetsutvecklingen 
kan göras på en djupare nivå och produktivitetsdata kan ligga till grund för 
beslut om exempelvis produktivitetshöjning.  
 
Kostnad per DRG-poäng1 speglar i dagsläget produktivitetsutvecklingen 
tydligast. Skälet är att måttet baseras på sjukhusens KPP-data2. Denna 
redovisning ligger även till grund för beräkning av vårdtyngd såväl enligt den 
nationella viktlistan som enligt landstingets egen viktlista. Inom Stockholm 
läns landsting används inte den nationella viktlistan utan en egen viktlista tas 
fram baserad på KPP-data från de fyra granskade sjukhusen i länet.  
 
Några av länets sjukhus, t. ex. S:t Göran rapporterar inte KPP-data till 
landstinget trots att det skulle utöka underlaget för landstingets viktlista. Detta 
skulle ge ökad information om kostnaden för produktion av olika vårdtjänster 
och kostnaden för behandlingen av olika diagnosrelaterade grupper (DRG). 
Revisionen bedömer att de granskade sjukhusen i stort uppfyller de minimikrav 

                                                      
1 DiagnosRelaterade Grupper är ett patientklassificeringssystem som används för 

verksamhetsbeskrivning i sjukvården. 
2 Kostnad Per Patient 
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som ställs i de nationella riktlinjerna för KPP-redovisning. Granskningen visar 
dock på skillnader mellan sjukhusen när det gäller sättet att beräkna kostna-
derna. Andelen patientunika kostnader bör utökas och inte utgöras av så stor 
andel schabloner. I flera fall saknas gemensamma och dokumenterade riktlinjer 
och rutiner för detta. I de fall riktlinjer och rutiner finns är inte tillämpningen 
säkerställd. 
 
Revisionen konstaterar att kvaliteten på verksamhetsrapporteringen och därpå 
följande kostnadsberäkningar kan förbättras för att skapa stabilare förutsätt-
ningar och ett bättre underlag för prissättning. Hur stora kvalitetsbristerna är i 
dag går inte att med säkerhet uttala sig om. För att åstadkomma jämförbarhet 
mellan sjukhusen behöver arbetet med medicinska revisioner också byggas ut 
för att säkerställa enhetlighet i registreringarna avseende DRG- och KPP-
redovisning. 
 
Dagens ersättningsmodell för akutsjukvården ger incitament att (till en viss 
nivå) genomföra aktiviteter som ger ersättning enligt DRG-pris. Revisionens 
bedömning är att dagens pris-/ersättningsmodell endast marginellt stödjer ett 
optimalt resursutnyttjande. Detta eftersom modellen inte fokuserar på de mål 
som sjukvården ska sträva mot. Ersättning ges istället för utförande av 
aktiviteter men inte för resultatet av dem. Det innebär emellertid inte att 
landstinget har ett ineffektivt resursutnyttjande avseende akutsjukvården. För 
att kunna avgöra hur effektivt de samlade resurserna nyttjas måste sjukvårds-
behoven hos befolkningen fångas och omsättas i beställningar av hälso- och 
sjukvård.  
 
I dagsläget används skilda metoder för att skildra produktiviteten i akutsjuk-
vården. Enligt uppgift från landstingsstyrelsens förvaltning ska ett samarbete 
påbörjas mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i detta 
avseende. För att förbättra möjligheterna till rättvisa jämförelser av produkti-
viteten bör hälso- och sjukvårdsnämnden även tydliggöra krav på stabilitet och 
kvalitet i DRG- och KPP-systemen. 
 

1.1 Rekommendationer 
 Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör tydliggöra 

syftet med mätning av produktivitet. För att förstå orsaken till föränd-
ringar i produktiviteten behöver analysarbetet utvecklas. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta fram gemensamma riktlinjer och 
rutiner för KPP-redovisningen. En större andel av kostnaderna bör 
kunna fångas patientunikt. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusen bör undersöka möjlighe-
ten att genom granskningar åstadkomma jämförbarhet mellan 
sjukhusen och för säkerställande av enhetlighet i registreringarna avse-
ende DRG- och KPP-redovisningen. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Förstudien visade att det finns vissa grundläggande problem i akutsjukvårdens 
kostnadsberäkningar och i inrapporteringen av vårddata. Inrapporteringen utgör 
bland annat en grund för landstingets produktivitetsberäkningar och för 
prissättning av den akutsomatiska vården. 
 
I landstingsfullmäktiges budget har produktivitet, effektivitet och möjligheter 
till jämförelser betonats ett flertal gånger. I nuvarande avtal för akutsjukhusen 
finns krav om effektivisering på två procent. Såväl prissättning som produkti-
vitetsberäkning för den akutsomatiska vården har svagheter. Någon samlad 
uppföljning av produktivitetsutvecklingen inom den akutsomatiska vården 
förefaller inte att ske. För att kunna bedöma produktivitetsutvecklingen för 
akutsjukvården och även för att kunna göra jämförelser på övergripande nivå 
såväl som på klinik- och sjukhusnivå behövs en korrekt och rättvisande 
hantering av såväl kostnads- som produktionsdata. 
 
För att beskriva produktivitetsutvecklingen använder sig landstinget i dag av 
flera skilda metoder beroende på vem som är avsändare och användare av 
informationen. Hur produktiviteten har utvecklats kan alltså redovisas på skilda 
sätt. Utifrån ett styrningsperspektiv är detta otydligt och gör det därmed svårt 
att bedöma kostnadsutvecklingen eller ställa krav på produktivitetsutveck-
lingen. 
 
Landstinget använder sig inte av den nationella viktlistan utan enheten för 
vårdinformatik (inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning) tar årligen 
fram landstingets viktlista som grundas på kostnadsdata från de fyra granskade 
sjukhusen. Syftet med viktlistan är bland annat att beskriva vårdtyngd och 
patientsammansättning (casemix), att redovisa produktion på ett enhetligt sätt, 
att beräkna produktivitet, att jämföra olika sjukhus och att utgöra grunden i 
debiteringssystemet. I dagsläget rapporterar inte alla sjukhus in data till enheten 
för vårdinformatik och registreringsrutiner och tillämpningar skiljer sig år 
mellan sjukhusen och även inom dessa. 
 
Dessa viktberäkningar ligger till grund för prissättningen, såväl för prisnivån 
totalt som för enskilda DRG. Detta gör att det är av stor betydelse att kostnads-
beräkningarna är korrekta och rättvisande. Om så inte är fallet kan följande 
problem/risker inträffa: 
 

• Under-/överfinansiering av akutsjukhusen genom felaktig prisnivå. 
• Felaktiga incitament t.ex. i användningen av dagkirurgi och öppen 

vård. 
• ”Manipulationsmöjligheter” kan finnas såväl i DRG-rapporteringen 

som i kostnadsberäkningarna. Detta har en direkt påverkan på den 
DRG-ersättning som erhålls. 
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Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: 
 

• Är produktivitetsberäkningarna och prissystemen i akutsjukvården 
utformade så att det går att bedöma kostnadsutvecklingen? 
 

Från den övergripande frågan kan följande delfrågor specificeras: 
 

1. Hur följs produktiviteten upp inom akutsjukvården?  
2. Vilka analyser görs som underlag för bedömning av 

produktivitetsutvecklingen?  
3. På vilket sätt stödjer landstingets prissystem ett optimalt resursut-

nyttjande? 
4. Sker verksamhetsrapportering och kostnadsberäkningar på ett sätt 

som ger bra underlag för prissättning? 
5. Hur är ansvar och uppdrag fördelade avseende produktivitets- och 

kostnadsberäkningar? 
 

Avgränsning 
Granskningen inriktas primärt mot akutsjukhusen. Granskningen har berört 
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, 
Södertälje sjukhus AB samt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den. 
 
Granskningen omfattar inte ersättningssystemet för den akutsomatiska vården. 
 
Revisionskriterier 

• Landstingsstyrelsens anvisningar för årsbokslut, bl.a anvisningar 
för produktivitetsuppföljningar vid akutsjukhusen 

• Nationella styrdokument avseende patientklassificeringssystem 
som användning för verksamhetsbeskrivning i sjukvården 

• Landstingets egna styrdokument avseende 
patientklassificeringssystem som användning för verksamhetsbe-
skrivning i sjukvården 

• Regelverk från enheten för vårdinformatik för registrering 
• Avtalen för akutsjukhusen 

 
Metod 
Granskningen har genomförts som en dokument- och underlagsstudie 
kompletterat med intervjuer. Substansgranskning av inrapporterade data 
och kostnadsberäkningar har genomförts avseende hur sjukhusen efterlever 
de principer för KPP-beräkning som utarbetats av SKL3. 
 
Granskningen har genomförts av projektledare Anna Häggqvist och pro-
jektmedarbetare Christin Huring vid revisionskontoret. För granskningen 
har Andreas Endredi och Njal Roomans från Ernst & Young anlitats. 

                                                      
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
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3. Produktivitetsmetoder och 
produktivitet? 

Produktiviteten inom akutsjukvården följs i huvudsak upp via tre skilda 
metoder, bokslutsmetoden, beställarens köpkraft och kostnad per DRG-poäng. 
I detta avsnitt beskrivs de olika metoderna för beräkning av produktiviteten. 

3.1 Bokslutsmetoden 

SLL Ekonomi och finans inom landstingsstyrelsens förvaltning genomför 
årligen i anslutning till bokslutet en uppföljning av produktiviteten inom 
landstingets olika verksamheter. Uppföljningen baseras på bokslutsdata 
och bygger på rapportering från verksamheterna enligt särskilda anvis-
ningar. 
 
Produktivitetsuppföljningen för akutsjukhusen innebär att tre produktivi-
tetsmått tas fram. För samtliga beräkningar används producerade DRG-
poäng som mått på produktionen. Följande mått används: 

• Poäng/totalkostnad 
• Poäng/bemanningskostnad 
• Poäng/arbetad tid  

 
Även produktion som inte genererar DRG-poäng räknas om till poäng 
enligt fastställda schablonmetoder. All produktion, inklusive utomläns- 
och utlandspatienter ingår i beräkningsunderlaget. Den produktion som på 
detta sätt läggs till, utgör ca 10–20 procent av den totala slutliga poängen. 
För att få jämförbarhet med förgående års DRG-produktion erhålls data för 
föregående år från enheten för vårdinformatik som rensar för skillnader 
som har att göra med ändringar i landstingets viktlista mellan åren. Detta 
sätt att skapa jämförbarhet mellan åren har tillämpats sedan 2007. 
 
Det första måttet kallas totalkostnadsproduktivitet och är ett mått på antalet 
producerade poäng per justerad totalkostnad. Kostnaderna är rensade för 
kostnader som stör jämförelsen mellan åren, exempelvis förändringar i 
pensionsavtalen, omställningskostnader etc. Kostnadsuppgifter anges i 
fasta priser och avser all producerad vård dvs. oavsett om den utförts till 
landstingets invånare eller inte. Rapporten fokuserar i fortsättningen på 
detta mått då det avser totalkostnaden. 
 
Det andra måttet är bemanningskostnadsproduktivitet där produktionen i 
poäng fördelas över sjukhusens bemanningskostnad, det vill säga kostna-
der för egen och inhyrd personal. 
 
I det tredje måttet sätts den faktiskt arbetade tiden i relation till produktio-
nen – produktivitet arbetad tid. Detta mått tar ingen hänsyn till resultaten-
hetens kostnadsutveckling. 
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3.1.1 Jämförelse mellan akutsjukhusen 

Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från den sammanställning som 
landstingsstyrelsens förvaltning gör utifrån sjukhusens rapportering enligt 
anvisningar för produktivitetsuppföljning. Tabellen ska läsas så att respek-
tive års värde beskriver hur produktiviteten ändrats i relation till produkti-
viteten året innan. För 2010 finns en preliminär rapport framtagen men 
ännu ingen färdig rapport därför slutar tidserien 2009. 
 
Tabell 1. Bokslutsmetoden: poäng/justerad totalkostnad, fasta priser 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Karolinska -0,4 %  0,0 % 0,8 % -2,8 % 4,2 % 

Danderyds sjukhus 4,2 % 0,7 % 1,3 % 3,3 % 2,2 % 

Södersjukhuset -0,9 % 2,0 % 0,4 % 3,1 % 5,5 % 

Södertälje sjukhus - - - - -1,5 % 

Vägt snitt för SLL:s 
samtliga sjukhus 

0,1 % 0,5 % 0,7 % -0,7 % 4,0 % 

Källa: Produktivitetsuppföljning SLL, Årsbokslut 2009 
 
För att ge bättre överblick har en indexserie4 skapats över produktivitetsut-
vecklingen. Indexserien åskådliggörs i nedanstående diagram. 
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Diagram 1. Index akutsjukhusens totalkostnadsproduktivitet 

Källa: Produktivitetsuppföljning SLL, Årsbokslut 2009 och beräkning av Ernst & Young. 
OBS att för Södertälje sjukhus AB finns enbart uppgift för år 2009. 
 

                                                      
4 Alla indexserier har tagits fram av Ernst & Young. 
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Enligt detta mått har produktiviteten för akutsjukhusen sammantaget ökat 
med fyra procent under de aktuella åren. För de sjukhus som berörs i 
denna granskning har produktiviteten ökat med knappt fem procent. Den 
positiva utvecklingen totalt sett är främst hänförbar till det sista året. 

3.1.2 Datakvalitet 

För inrapporteringen har landstingsstyrelsens förvaltning utarbetat utför-
liga anvisningar. Rapporteringen sker elektroniskt via en enhetlig mall. 
Kvaliteten i lämnade produktionsdata har genom åren ibland varit ojämn 
då det har skett förändringar i registreringsrutiner. För att avhjälpa detta 
har landstingsstyrelsens förvaltning haft möten med berörda sjukhus och 
enheten för vårdinformatik som tagit fram de produktionsfiler som 
används som grund för lämnade uppgifter om produktivitet. 
 
Landstingsstyrelsens förvaltning gör rimlighetskontroller avseende pro-
duktionsdata samt kontrollerar inrapporterad ekonomisk information mot 
bokslutsdata. Däremot görs inga kontroller av justering för jämförelse-
störande poster som sjukhusen har möjlighet att göra. 
 
Landstingsstyrelsens förvaltning bedömer att jämförelser mellan åren kan 
ske då enheterna ska justera för t ex unika jämförelsestörande poster. 
Däremot bör jämförelser mellan sjukhusen undvikas eller göras med stor 
försiktighet. 

3.2 Beställarens köpkraft 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har sedan 1999 följt upp pro-
duktivitetsutvecklingen inom den somatiska specialistvården, primärvår-
den, geriatriken och psykiatrin med ett egenutvecklat mått kallat beställa-
rens köpkraft. I måttet ställs utvecklingen avseende produktionen i form av 
vårdtillfällen och besök mot utvecklingen avseende beställarens kostnader 
för vården av länets innevånare. Måttet har således ett tydligt beställarper-
spektiv och syftar främst till att ge beställaren information om dess köp-
kraft. Det vill säga hur mycket vård de får för den ersättning som betalas 
ut.  
 
Analysen av beställarens köpkraft görs på hälso- och sjukvårdsnämndens 
förvaltnings eget initiativ och redovisas varje år i deras bokslut. Syftet med 
redovisningen är att ge hälso- och sjukvårdsnämndens politiker en bild av 
om mer eller mindre vård erhålls för den ersättning som utgår till 
vårdgivarna. Metoden har inte använts som grund för beslut om t.ex. krav 
på ökad produktivitet för olika verksamheter. 
 
Skillnaderna är stora mellan de fyra vårdområdena när det gäller produkti-
vitetsutvecklingen, exempelvis har produktiviteten mellan 1999 och 2010 
minskat med 25 procent inom den somatiska specialistsjukvården medan 
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produktiviteten ökat med ca 45 procent inom psykiatrin. Totalt sett har 
produktiviteten enligt beställarens köpkraft minskat med drygt tio procent 
under perioden, men trenden är positiv sedan 2006. 
 
I figuren nedan framgår produktivitetsutvecklingen mellan år 2005 och 
2009 för den somatiska specialistsjukvården. Tabellen ska läsas så att 
respektive års värde beskriver hur produktiviteten ändrats i relation till 
produktiviteten året innan. 
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Diagram 2. Index beställarens köpkraft somatisk specialistvård, Källa HSN-f 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning justerar löpande sin indexserie 
avseende ändringar i redovisningsprinciper. Sådana principförändringar 
har föranlett att indexserien räknats om från startåret. Även organisatoriska 
förändringar (t.ex. tillkomsten av TioHundra med egen beställarnämnd) 
har inneburit att indexserien justerats retroaktivt. 

3.2.1 Jämförelse mellan akutsjukhusen 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har gjort en jämförelse av pro-
duktivitetsutvecklingen för respektive sjukhus mellan åren 2008 och 2009 
avseende beställarens köpkraft och bokslutsmetoden. 
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Tabell 2. Jämförelse av beställarens köpkraft och bokslutsmetoden avseende 
produktivitetsutvecklingen mellan 2008 och 2009  

 Beställarens 
köpkraft  

Produktivitets- 
utveckling enligt 

bokslutsmetoden 5 

Differens 

Karolinska -7,1 % 4,1 % 11,2 % 

Danderyds 
sjukhus 

0,1 % 2,2 %  2,1 % 

Södersjukhuset -5,2 % 5,5 % 10,7 % 

Södertälje sjukhus -3,6 % -1,4 % 2,2 % 

Genomsnitt -5,5 % 3,9 % 9,4 % 

 
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings uppföljning av beställarens 
köpkraft visar en tydlig minskning mellan år 2008 och 2009 med undantag 
för Danderyds sjukhus AB där en marginell förbättring uppmätts. 
 
Jämförelse av produktivitetsutvecklingen enligt bokslutsmetoden (justerad 
totalkostnad) och beställarens köpkraft ger olika bilder av utvecklingen, 
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har därför genomfört en analys 
av de båda metoderna. 
 
I analysen prövas ett flertal hypoteser som kan tänkas förklara skillnaderna 
som har att göra med hur kostnaderna och produktionen beräknas. Bland 
annat konstateras att det finns skillnader i vad som tas med på kostnadssi-
dan. I beställarens köpkraft ingår kostnader relaterade till vårdkonsumtio-
nen för länets innevånare medan bokslutsmetoden innehåller vårdgivarens 
kostnader för all vårdproduktion, FoUU m.m. 
 
Vidare konstateras i analysen att det finns en skillnad i hur inflatorn – i 
båda fall landstingsprisindex – används. Skillnader konstaterades också när 
det gäller beräkningarna av produktionsutvecklingen. En av hypoteserna 
går ut på att bokslutsmetoden inte beaktar ”DRG-glidningen”6 utifrån  
beställarens perspektiv. När hänsyn tagits till detta minskar skillnaderna 
markant. 
 

                                                      
5 Mindre skillnader finns mellan dessa uppgifter och motsvarande uppgifter för år 

2009 i Tabell 1. Uppgifterna kommer från olika källor och den marginella 

skillnaden beror på hur data har avrundats. 
6 HSN-f jämför beställd genomsnittlig vårdtyngd (DRG-poäng per vårdtillfälle) 

med den faktiska. Vid den jämförelse som beskrivs ovan har ”icke beställd” 

vårdtyngd räknats bort. 
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De produktionsdata som används i beställarens köpkraft baseras på en 
viktning av vårdtillfällen och besök7 som beräknats med grund i sjukhu-
sens redovisade självkostnader från år 2003. Vilken effekt förändrade vik-
ter, baserade på aktuella uppgifter om sjukhusens självkostnader, skulle få 
är oklart. Detta har inte analyserats. 
 
Ytterligare en skillnad mellan metoderna är att bokslutsmetoden beaktar 
jämförelsestörande kostnader. Utifrån ett beställarperspektiv är detta san-
nolikt inte relevant att beakta men om kostnaderna har haft en negativ 
inverkan på produktionen så kan detta bidra till att förklara en del av skill-
naderna mellan nyckeltalen. 

3.2.2 Datakvalitet 

De kostnadsdata som används hämtas från landstingets koncernredovis-
ningssystem. För att möjliggöra en indexberäkning inflateras kostnaderna 
för hälso- och sjukvård för tidigare år med hjälp av landstingsprisindex 
(inklusive läkemedel). Dessa data är att betrakta som tillförlitliga, enligt de 
intervjuade vid förvaltningen. 
 
Uppgifterna om vårdkonsumtionen eller produktionen har vissa brister 
som är hänförliga till vårdgivarnas registreringsrutiner. Förvaltningen 
inhämtar uppgifter om antal vårdtillfällen och besök från VAL-databasen8. 
 
Två brister i metoden som de intervjuade framhåller, utöver det faktum att 
ca sju år gamla vikter används för vårdtillfällen och besök, är att utveck-
lingen inom det medicintekniska området och jämförelsestörande poster 
inte fångas upp. 

3.3 Kostnad per DRG-poäng 

Måttet kostnad per DRG-poäng bygger på rapportering av uppgifter från 
de sjukhus i landet som har KPP-system. Rapporteringen sker till SKL 
enligt särskilda anvisningar och det som rapporteras är respektive sjukhus 
faktiska (beräknade) kostnad för varje patient inom respektive DRG. 
Grunden är Nationella KPP-principer, som förvaltas av SKL. 
 
Tanken är att KPP-data ska levereras både avseende slutenvård och 
öppenvård. Data om slutenvård anses hålla betydligt högre kvalitet än 
öppenvårdsdata. För år 2009 bygger KPP-databasen på slutenvårdsupp-
gifter från 46 rapporterande sjukhus. Av dessa var det 16 st som inte rap-
porterade öppenvårdsuppgifter. Totalt finns 74 akutsjukhus i landet. När 

                                                      
7 Detta är ej att förväxla med DRG-vikter. 
8 I VAL-databaserna registreras bl.a. slutenvården, öppenvården, vårdkontakter, 

arvoderingar till privata specialister, husläkarlistningar, utomlänsvård och 

läkemedel. 
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det gäller slutenvårdsdata bedömer SKL att ca 65 procent av alla vårdtill-
fällen fångas i 2009 års databas. Motsvarande täckningsgrad avseende 
öppenvården bedöms vara 50 procent. 
 
Kostnadsdata som ligger till grund för KPP ska enligt de Nationella KPP-
principerna rensas för t.ex. ambulans- och sjukresor samt forskning. 

3.3.1 Jämförelse mellan akutsjukhusen 

I diagrammet nedan framgår kostnaden per DRG-poäng för de fyra sjuk-
husen i fasta priser. Jämförelseuppgifter finns även med gruppen universi-
tetssjukhus och gruppen länssjukhus. Uppgifterna är hämtade från SKL:s 
KPP-databas.  
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Diagram 3. Kostnad per DRG-poäng – alla vårdtillfällen (vtf) 

Dessa uppgifter är inte jämförbara med den beräkning som landstingssty-
relsens förvaltning gör (bokslutsmetoden). Som nämnts ovan bygger pre-
senterade data enbart på slutenvårdsuppgifter. Öppenvårdsuppgifter finns i 
KPP-databasen men får anses för osäkra p.g.a. bristande datakvalitet och 
för låg inrapportering. 
 
Diagrammet visar att Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och 
Södertälje sjukhus AB har mycket lägre kostnad per DRG-poäng än 
Karolinska universitetssjukhuset. Detta är i sig inte förvånande eftersom 
Karolinska som universitetssjukhus har (och ska ha) en högre vårdtyngd – 
case-mix – än de tre andra sjukhusen. Detta innebär att det genomsnittliga 
vårdtillfället är mer resurskrävande vid Karolinska universitetssjukhuset. 
 
Om jämförelse görs med gruppen av länssjukhus framgår att Danderyds 
sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB ligger ungefär 
på samma nivå som den gruppen. En skillnad är att Danderyds sjukhus 
AB:s kostnad per DRG-poäng har legat relativt stilla under de aktuella 
åren medan Södersjukhuset AB har haft successivt ökad kostnad per DRG-
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poäng. I jämförelse med gruppen länssjukhus ligger Danderyds sjukhus 
AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB under genomsnittet för 
länssjukhus år 2009. 
 
Karolinska universitetssjukhuset har haft en tydligt stigande kostnad per 
DRG-poäng mellan åren 2004 och 2009. Totalt har kostnaden under perio-
den ökat med drygt 16 procent. Karolinska universitetssjukhuset har under 
denna period legat högre i kostnad per DRG-poäng än gruppen universi-
tetssjukhus. Skillnaderna har ökat de sista två åren. 
 
Tre av sjukhusen har rapporterat data sedan 2005. Den sammantagna pro-
duktivitetsminskningen för de granskade sjukhusen enligt måttet kostnad 
per DRG-poäng är 11 procent mellan 2005 och 2009. 
 
Från KPP-databasen kan även data tas fram som beskriver kostnad per 
DRG-poäng för enbart innerfallsvårdkontakter. Då har de dyraste (och 
mest komplexa) vårdkontakterna (ytterfallen) rensats bort för att få materi-
alet mer jämförbart mellan universitets- och länssjukhus. Diagrammet 
nedan visar hur kostnaden per DRG-poäng ser ut enbart för innerfallen. 
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Figur 4. Kostnad per DRG-poäng – innerfall 

Av diagrammet framgår som väntat att skillnaden mellan Karolinska uni-
versitetssjukhuset och de övriga sjukhusen inom landstinget minskar. Trots 
att jämförelsen enbart sker av innerfallen kvarstår dock en klar nivåskill-
nad där kostnaden för Karolinska universitetssjukhusets innerfall år 2009 
ligger drygt 20 procent högre än motsvarande kostnad vid Danderyds 
sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. 

3.3.2 Datakvalitet 

När det gäller datakvaliteten för slutenvårdsuppgifterna finns följande 
kommentar på SKL:s hemsida: ”Skillnader i data från olika sjukhus kan till 
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viss del bero på olika beräkningsmetoder och fördelningsprinciper i KPP-
systemet. Också vad gäller kvaliteten i uppgifter om diagnoser och åtgär-
der finns en del brister”. 
 
Kvaliteten i slutenvårdsdata varierar stort mellan de sjukhus som rapporte-
rar till KPP-databasen. I grunden avgörs kvaliteten av hur väl den primära 
klassificeringen, d.v.s. diagnosregistreringen, sker vid sjukhusen.  
 
Revisionen noterar att det finns en generell skillnad där mindre sjukhus är 
bättre på att registrera än universitetssjukhus. Trots det menar många att 
KPP-databasen ändå är den bästa källan för jämförelser av kostnader och 
produktion. Viktigt är dock att jämförelser sker mellan sjukhus med lik-
nande uppdrag. 

3.4 Revisionens kommentarer och bedömning 

I denna granskning studeras och bedöms olika metoder för att beräkna 
produktivitet som används inom landstinget. Men vad utmärker egentligen 
ett ”bra” produktivitetsmått? En utgångspunkt vid mätning av produktivitet 
är att måtten vid behov ska kunna användas för att fatta beslut som leder 
till att mottagarens resurser används bättre än tidigare. Av detta följer att 
de utarbetade måtten behöver fungera som indikatorer på hur väl resur-
serna används. 
 
De metoder som undersöks i denna granskning används samtliga på över-
gripande nivå av landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och i 
viss mån på sjukhusnivå och kliniknivå. Utfallet av hur väl resurser 
används varierar mellan dessa metoder. 
 
Sammanfattningsvis visar de tre metoderna följande för de aktuella sjuk-
husen under de senaste fem åren inom landstinget: 

• Bokslutsmetoden (totalkostnadsproduktivitet): ökad produktivi-
tet med knappt fem procent 

• Beställaren köpkraft (akutsomatisk vård): minskad produktivitet 
med drygt fem procent 

• Kostnad per DRG-poäng: minskad produktivitet med 11 procent 
(exklusive Södertälje) 

 
Bokslutsmetoden har ett rent producentperspektiv d.v.s. all producerad 
vård räknas med liksom kostnaden för detta. Beställarens köpkraft har 
istället ett vårdkonsumtionsperspektiv, vilket är naturligt med tanke på att 
det syftar till att beskriva vilken vård som kan tillhandahållas landstingets 
invånare via beställning/avtal. Här ingår därför inte den vård som sjukhu-
sen utför på ”icke landstingspatienter”. Kostnad per DRG-poäng som det 
presenteras i denna rapport har liksom bokslutsmetoden ett producentper-
spektiv. Inget hindrar dock att kostnad per DRG-poäng beräknas enbart för 
det egna landstingets patienter. 
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Även om kostnad per DRG-poäng inte är direkt jämförbart med totalkost-
nadsproduktivitet som landstingsstyrelsens förvaltning beräknar, framträ-
der en intressant skillnad vid användningen av de båda metoderna Medan 
kostnad per DRG-poäng indikerar att produktiviteten sjunkit med 11 pro-
cent tyder istället landstingsstyrelsens förvaltnings beräkning på en pro-
duktivitetsökning för samma period. En viktig skillnad är att kostnad per 
DRG-poäng i denna version inte har med öppenvården. Med tanke på att 
öppenvården ändå är den mindre delen (30-40 procent av totalkostnaden) 
är denna skillnad ändå värd att notera. Om båda dessa utfall ska kunna 
betraktas som ”sanna” så måste öppenvårdens produktivitet ha förbättrats 
dramatiskt. Förbättringen måste dessutom vara så stor att den väger upp 
den produktivitetsförsämring som skett avseende slutenvård enligt kostnad 
per DRG-poäng för att totalt sett ge en produktivitetsförbättring på knappt 
fem procent, som bokslutsmetoden visar. Detta är inte troligt. 
 
Fördelen med landstingsstyrelsens förvaltnings metod som används i sam-
band med boksluten är att produktivitetsmåttet fångar in all vård. Även den 
icke DRG-satta vården räknas om till poäng. 
 
Produktivitetsmåttet kostnad per DRG-poäng speglar faktisk produktivitet 
inom slutenvård. Dock finns en rad felkällor som t.ex. variationer i hur 
flitiga olika sjukhus är på att diagnosregistrera och att en stor del av kost-
naderna i KPP-systemen ännu fördelas schablonbaserat snarare än patient-
unikt. I granskningen har inte framkommit att bokslutsmetoden har 
använts som grund för beslut om t.ex. krav på ökad produktivitet för olika 
verksamheter. 
 
I grunden finns en viktig skillnad mellan kostnad per DRG-poäng och de 
två övriga metoderna som används inom landstinget i dag. Skillnaden är 
att kostnad per DRG-poäng är det enda som ensidigt bygger på DRG/KPP-
data. De båda andra metoderna – bokslutsmetoden i mindre grad och 
beställarens köpkraft helt och hållet – använder andra indata än DRG. 
Bokslutsmetoden använder till stor del DRG-data och dessutom en scha-
blonberäkning för att räkna om vård som inte omfattas av DRG-ersättning 
till poäng. Beräkningen av beställarens köpkraft bygger på produktions-
måtten besök och vårdtillfällen.  
 
Vid diskussioner med företrädare för sjukhusen framgår att produktivi-
tetsjämförelser kostnad per DRG-poäng sker i varierande grad inom och 
mellan sjukhus. Södertälje sjukhus AB har nyligen kommit igång med 
KPP-redovisning. Av de övriga sjukhusen är det främst Södersjukhuset 
AB och Danderyds sjukhus AB som jämfört sig med varandra. Vid inter-
vjuerna har framkommit att ett bonussystem används inom Södersjukhuset 
AB där ett produktivitetsmått ingår som parameter. Karolinska ska i pro-
jektform bedriva utvecklingsarbete för att jämföra produktivitet med uni-
versitetssjukhus i de nordiska länderna. Revisionen har inte funnit att KPP 
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används på ett regelbundet och systematisk sätt för styrning inom lands-
tinget. 
 
Revisionskontoret konstaterar att även om hänsyn tas till måttens olika syften 
går det inte att avgöra om produktiviteten har ökat eller minskat över den tid 
granskningen avser, år 2005- år 2009. Ett skäl är att vissa av måtten inte fångar 
in all vård. Eftersom måtten pekar åt olika håll försvårar det möjligheterna att 
styra och ställa krav på utvecklingen. Ägaren, beställaren och utförarna kan alla 
få det svar de önskar beroende på vilken metod som används. Enligt uppgift 
ska ett samarbete påbörjas mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden i detta avseende. 
 
Granskningen visar att det egentligen är två mått som används: bok-
slutsmetoden och beställarens köpkraft. Båda används som årligen åter-
kommande mått vilka presenteras i landstingets totala, respektive i hälso- 
och sjukvårdsnämndens årsredovisning. Möjligen kan utarbetandet av 
måtten i sig anses vara en analys av kostnadsutvecklingen. Det har där-
emot inte framkommit att det sker en fördjupad analys i syfte att mer ingå-
ende förstå orsaker till förändringar i produktivitet. Följaktligen har pro-
duktivitetsdata inte heller legat till grund för beslut om krav på sjukhus 
eller kliniker att höja sin produktivitet. 
 
Revisionen anser att analysarbetet behöver utvecklas för att ge möjlighet 
till relevanta bedömningar av produktivitetsutvecklingen på en mer djup-
gående nivå och produktivitetsdata kan ligga till grund för beslut om 
exempelvis produktivitetshöjning. 
 
 
4. Verksamhetsrapportering och 

kostnadsberäkningar 

4.1 Landstingets viktlista 

Inom Stockholm läns landsting tillämpas inte den nationella viktlistan, 
som tas fram av Socialstyrelsen, utan en egen viktlista framställs hos 
enheten för vårdinformatik inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen base-
rad på KPP-data från vårdproducerande enheter inom länet. Syftet med 
viktlistan är att: 

• beskriva vårdtyngd och patientsammansättning 
• redovisa vårdproduktionen på ett enhetligt sätt 
• beräkna produktivitet 
• jämföra olika sjukhus 
• utgöra grunden i debiteringssystemet 

 
Den största skillnaden mellan viktlistorna är att landstingets viktlista utgår 
ifrån vårdkontakter på kliniknivå medan den nationella viktlistan beaktar 
vårdkontakter på sjukhusnivå. Om en patient t.ex. råkat ut för en trafik-
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olycka och skrivs in på neurokirurgen för en skallskada, sedan flyttas till 
ortopeden för att åtgärda ett benbrott och till sist flyttas till plastikkirurgen 
så blir detta tre vårdkontakter – ett på respektive klinik. Sjukhusvårdtill-
fällen är en sammanslagning av klinikvårdtillfällen under en och samma 
tidsperiod på samma sjukhus. De tre vårdkontakterna i exemplet ovan 
utgör således tillsammans ett sjukhusvårdtillfälle. Denna skillnad mellan 
viktlistorna medför att vikterna för ett betydande antal DRG:n inom lands-
tingets lista inte är jämförbara med vikterna i den nationella listan. 
 
Ytterligare en skillnad mellan viktlistorna är att landstingets viktlista base-
ras på ett år gamla KPP-data medan den nationella listan baseras på två år 
gamla KPP-data. Stockholms läns landstings viktlista är således mer 
detaljerad och bygger på mer aktuell information om kostnadsläget. Det 
finns emellertid en pågående diskussion kring om den nationella viktlistan 
ska införas. 

4.2 Kostnad per patient (KPP) 

SKL ansvarar för de nationella principerna för KPP. KPP är en metod för 
att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. Principerna 
för redovisningen av kostnaderna är på en relativt övergripande nivå och 
ger utrymme för olika tillämpning.  

4.3 Ambitionsnivå och nuläge 
Den rådande principen för KPP-arbetet, såväl nationellt som inom lands-
tinget, är ”good enough”. Befintliga data ska användas och en rimlig 
mängd resurser ska användas i arbetet med redovisning och vidareutveck-
ling av systemet. I dagsläget finns inte några uttalade inom landstinget på 
korrekthet/kvalitet i denna typ av redovisning. 
 
Det finns inte några tydligt definierade krav på sjukhusen avseende 
utvecklingen av KPP-redovisningen annat än att det ska finnas ett system 
för detta samt att SKL:s riktlinjer ska vara vägledande och att enheten för 
vårdinformatiks manualer och regelverk för registrering av vårdkontakter 
ska följas. Enheten för vårdinformatik9 som ansvarar för att ta fram lands-
tingets viktlista fungerar i första hand som ett stöd till sjukhusen avseende 
deras redovisning och registrering och inte som en kravställare. Utveck-
lingsarbetet bedrivs gemensamt vid särskilda träffar som anordnas av 
enheten. 
 
Nivån på matchningen av patientunika kostnader kan öka betydligt utifrån 
dagens läge, vilket framgår av tabellen nedan. Det kommer dock aldrig att 
vara möjligt att matcha alla kostnader patientunikt då nyttan av insatta 
resurser i förhållande till resultat inte skulle uppvägas. 

                                                      
9 From. 1 januari tillhör enheten hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 

tidigare tillhörde den landstingsstyrelsen. 
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Tabell 3. Andel patientunika kostnader (KPP 2009) 

 Slutenvård Öppenvård 

Karolinska sjukhuset 40 % 26 % 

Danderyds sjukhus 35 % 21 % 

Södersjukhuset 37 % 24 % 

Södertälje sjukhus 38 % 25 % 

Genomsnitt 38 % 25 % 

Källa: Enheten för vårdinformatik, arbetsmaterial ”DRG-logik, gruppering, trimning och 
viktprocess” 

4.4 Identifiering av självkostnader och fördelning av 
gemensamma kostnader 

Tidigare har det riktats krav på att varje klinik (eller basenhet) inom lands-
tinget ska upprätta ett självkostnadsbokslut och att lämna in detta till 
enheten för vårdinformatik. Detta krav finns inte längre då enheten för 
vårdinformatik saknar resurser för att analysera inlämnade data och åter-
rapportera en analys till sjukhusen. Sjukhusen upprättar dock fortfarande 
självkostnadsbokslut genom vilket den relevanta självkostnaden för vård-
produktionen kan identifieras och fördelas på de gemensamma kostna-
derna för de patientrelaterade verksamheterna. Enheten för vårdinformatik 
tillhandhåller manual som beskriver hur de vårdproducerande enheterna 
ska registrera sina självkostnader. Manualen är inte uppdaterad sedan år 
2008. 

4.5 Beräkning av kostnader för vissa vårdtjänster 
En granskning har genomförts av hur ortopedklinikerna vid de fyra akut-
sjukhusen beräknat kostnaderna för vårdtjänsterna dyra läkemedel, dyra 
material, läkartid samt hotelltjänst/allmän mottagningstjänst. Granskningen 
visar på ett par större och flertalet mindre skillnader mellan ortopedklini-
kernas tillvägagångssätt. 
 
Exempel på större skillnader är att Södertälje sjukhus AB inte fångar kost-
naden för dyra läkemedel patientunik, vilket dessutom innebär att SKL:s 
miniminivå inte uppnås fullt ut. En annan betydande skillnad återfinns i 
registreringsledet, nämligen att alla försystem inom labbverksamheten inte 
klarar av att hantera remissdatum (se även nedan). Detta försvårar en kor-
rekt matchning och gör att kostnader som skulle ha fångats inom en medi-
cinsk servicetjänst istället måste fördelas inom ramarna för hotelltjänst 
alternativt allmän mottagningstjänst. Olika gränsdragningar vad gäller dyra 
läkemedel och material bidrar också till märkbara skillnader sjukhusen 
emellan. 
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Uppskattningar av kostnaden för läkartid, som bl.a. understöds av schema-
granskning, sker i teorin på samma sätt men i praktiken finns flera mindre 
skillnader i tillvägagångssätt mellan klinikerna. Metoden för att avgöra hur 
resurskrävande operationer är skiljer sig också till vissa delar åt mellan 
sjukhusen. Det är emellertid svårt att göra en bedömning av om och hur 
stora konsekvenser detta har på jämförbarheten mellan sjukhusens KPP-
redovisning. 
 
Det saknas såväl landstings- som sjukhusgemensamma definitioner av var 
gränserna går för dyra läkemedel respektive material. De nationella KPP-
riktlinjerna ställer förvisso inte krav på definierade gränser utan stadgar att 
dessa måste bedömas inom respektive verksamhet. SKL har tagit fram en 
rekommendation som kommunicerats till alla sjukhus men den förefaller 
inte haft ett nämnvärt genomslag. 
 
Möjligheten att matcha vårdtjänster till en specifik vårdkontakt varierar 
också till följd av att relevanta data i vissa fall saknas. Ovan har redogjorts 
för exemplet med olika försystems kapacitet avseende registrering av 
remissdatum, vilket även det medför att liknande kostnader i vissa fall kan 
fördelas patientunikt och i andra fall inte. Problem av detta slag kommer 
sjukhusen att behöva acceptera till dess att mer lämpliga tekniska lösningar 
kunnat implementeras. Huvudregeln i landstinget är att befintliga data ska 
användas i så hög utsträckning som möjligt eftersom en manuell hantering 
i de flesta fall skulle föranleda en omotiverat hög kostnad. 
 
Att beräkningen av vårdtjänstkostnader sker korrekt räcker emellertid inte 
för att säkerställa jämförbarhet mellan sjukhusen. Detta förutsätter även att 
registrering av bl.a. diagnoser och åtgärder sker på ett likvärdigt sätt. 

4.6 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring av KPP-redovisningen sker på olika sätt. På sjukhusöver-
gripande nivå och på kliniknivå görs rimlighetsbedömningar beträffande 
de uppgifter som inrapporterats, exempelvis genom jämförelser med före-
gående år, avstämningar mot bokslut samt genom avstämningar mot de 
olika system som uppgifterna hämtas från.  
 
Såväl på sjukhusövergripande nivå som på kliniknivå görs dessutom sär-
skilda kontroller beträffande fel som upptäckts tidigare år, t.ex. säkerställs 
att det finns operationskostnader knutna till alla operationskoder. Omat-
chade kostnader gås igenom i särskild ordning. Journalgranskningar är 
ytterligare ett inslag i kvalitetssäkringen av KPP-redovisningen vilken 
förutsätter korrekt registrering av diagnoser och åtgärder. 

4.6.1 Kostnadsskillnader för DRG:n 

Jämförelse av landstingets viktlistor mellan år 2009 och 2010 visar att vikterna 
för 14 procent av alla DRG ökade alternativt minskade med 25 procent eller 
mer. Omkring hälften av alla DRG:n ökade eller minskade med mer än sju 
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procent. Den nationella listan uppvisar motsvarande mönster vid jämförelse. 
För att få svar på om kostnadsskillnaderna mellan åren beror på faktiska 
skillnader i resursförbrukning eller på kvalitetsbrister i KPP-redovisningen och 
i registreringen av diagnoser, åtgärder etc. krävs en fördjupad analys. 

4.7 Revisionens kommentarer och bedömning 
De fyra sjukhusen kan i huvudsak sägas uppfylla de minimikrav som ställs 
i de nationella KPP-riktlinjerna avseende KPP-redovisning. Det finns en 
stor förbättringspotential men detta är på inget sätt unikt för de fyra sjuk-
husen utan gäller för samtliga sjukhus i landet som har KPP-system. Sjuk-
husen har kommit olika långt i utvecklingen av sitt KPP-arbete, exempel-
vis när det gäller kostnadsberäkning av åtgärdskoder och läkemedelskoder. 
 
Vissa personal- och läkemedelskostnader har fram till och med i år inte 
tydligt särskiljts. Dessa kostnader har samlats i en post kallad patientunika 
tillfälliga schabloner. Namnet indikerar att dessa kostnader i dag inte kan 
fångas patientunikt men att det finns en ambition om att detta ska kunna 
ske i framtiden. För att bättre efterleva SKL:s rekommendationer kommer 
sjukhusen nu att specificera dessa kostnader som antingen personal- eller 
läkemedelskostnader. 
 
Det har vid samtliga intervjuer med sjukhusen framkommit att det före-
kommer skillnader mellan sjukhusens kliniker i tillvägagångssätt när det 
gäller beräkning av vårdtjänstkostnader samt att det i flera fall saknas 
gemensamma och dokumenterade riktlinjer och rutiner för detta arbete. 
Det är svårt att bedöma vilken konsekvens detta har på jämförbarheten, 
såväl inom ett sjukhus som mellan sjukhusen. I vissa fall är konsekvensen 
sannolikt försumbar medan den i andra fall troligen försämrar möjligheten 
till jämförelser. 
 
Landstinget har inte en uttalad ambitionsnivå när det gäller korrektheten i 
registreringar respektive KPP-data. Däremot finns beslut om att KPP-
system ska användas . 
 
Revisionen konstaterar att kvaliteten på verksamhetsrapporteringen och 
därpå följande kostnadsberäkningar kan förbättras för att skapa stabilare 
förutsättningar. Detta för att ge ett bättre underlag för prissättning och för 
att mäta produktivitetsutveckling. Hur stora kvalitetsbristerna är i dag går 
inte att med säkerhet uttala sig om. För att åstadkomma en bättre kvalitet 
bör kraven från beställare och ägaren centralt i landstinget bli tydliga på 
denna punkt. 
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5. Stödjer landstingets prissystem för 
akutsjukhusen ett optimalt 
resursutnyttjande? 

Med prissystem avses här det system som används för ersättning till akut-
sjukhusen och som bygger på DRG-vikter/priser och i botten vilar på KPP-
data. 
 
Den ersättningsmodell som för närvarande gäller i landstinget består av 
sex komponenter: 
• Huvuddel – utgör 75–95 procent av totalersättning 
• Strukturersättning – utgör 5–20 procent av totalersättning 
• Kvalitet – utgör 0–2 procent av totalersättning 
• Miljö – utgör 0,5 procent av totalersättning 
• Vårdvalsdel – utgör ca 3–10 procent av sjukhusens totala ersättning 
• Särskilda uppdrag – utgör 0–2 procent av totalersättning 

5.1 Huvuddel i ersättningsmodellen 
Ersättningen för huvuddelen av sjukhusens vårdproduktion sker med 
utgångspunkt i landstingsgemensamt DRG-pris enligt avtalat uppdrag. En 
total målvolym avtalas för varje sjukhus. I ett intervall på +4 procent till  
-4 procent av målvolymen finns särskilda regler. För produktion upp till  
4 procent över målvolym erhåller sjukhusen en marginalersättning om  
30 procent av den fulla ersättningen. För produktion från målvärdet ner till 
4 procent under målvärdet erhålls 30 procent reducering av ersättningen. 

5.2 Strukturersättning 
Strukturersättningen ska bl.a. ersätta för motiverade merkostnader som 
sjukhusen har till följd av svårare/mer komplexa fall. Ersättningen ska 
således ges för motiverade skillnader i kostnad per DRG-poäng. Struktur-
ersättningen utgör 5–20 procent av vårdgivares totala ersättning och är 
fast. 
 
Ännu finns oförklarade skillnader i kostnad per DRG-poäng för sjukhusen. 
Enligt nuvarande ersättningsmodell är ambitionen att skillnaderna ska 
förklaras för fortsatt möjlighet till strukturersättning,. Kostnadsskillnader 
som inför nästa avtalsperiod (börjar 2012) inte har förklarats, ska inte 
längre ersättas. 

5.3 Optimalt resursutnyttjande 
I detta sammanhang är en optimal användning av landstingets resurser 
liktydig med att landstinget med en given resursinsats når så långt som 
möjligt i att skapa de effekter, den nytta, som verksamheten är till för att 
skapa. Vårdens mål är övergripande att bota patienter när det är möjligt 
och att i andra fall lindra deras smärta etc. Vården ska ges efter behov. 
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Ett pris-/ersättningssystem som stödjer ett optimalt resursutnyttjande ska 
alltså ersätta vårdgivare i relation till hur väl de lyckas (eller vilket bidrag 
de har) relativt dessa mål. Ersättningssystemet ska ge incitament att nå 
vårdens mål. 

5.4 Revisionens kommentarer och bedömning 
Dagens modell ger ekonomiska incitament att (till en viss nivå) genomföra 
aktiviteter som ger ersättning enligt DRG-pris. Ersättningsmodellen foku-
serar således inte på de mål som sjukvården ska sträva emot. Ersättning 
ges för utförande av aktiviteter/insatser men inte för resultatet av dem. En 
operation som är felaktigt utförd ger samma ersättning som en där allt 
gjorts rätt. Det kan till och med vara så att en felaktigt utförd operation ger 
högre ersättning på grund av komplikationer. I denna mening saknas ett 
ekonomiskt incitament att nå vårdens grundläggande mål. Samtidigt bör i 
detta sammanhang nämnas att den totala ersättningsmodellen i viss mån 
innehåller kvalitetsersättning. Denna är dock marginell i förhållande till 
den totala ersättningen. 
 
Den samlade bedömningen är att dagens pris-/ersättningsmodell endast 
marginellt stödjer ett optimalt resursutnyttjande.  
 
Väsentligt att beakta i detta sammanhang är att denna bedömning inte är 
detsamma som att landstinget har en ineffektiv användning av sjukvårdsre-
surserna. För att bedöma det senare behöver andra parametrar vägas in från 
den samlade styrmodell som används i landstinget. Ett exempel på vad 
som är betydelsefullt för att avgöra hur effektivt landstinget nyttjar de 
samlade sjukvårdsresurserna är att studera hur väl hälso- och sjukvårds-
nämnden som beställare lyckas fånga angelägna sjukvårdsbehov i befolk-
ningen och omsätta detta i beställning av vård. Detta är dock en annan 
fråga. 
 
 
6. Ansvar och uppdrag 

6.1 Landstingsstyrelsen 
Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2005 om ”Mätning och uppföljning 
av produktiviteten för verksamheter inom Stockholms läns landsting” LS 
0411-2124. Landstingsstyrelsen beslöt att uppdra åt landstingsstyrelsens 
förvaltning att mäta och följa upp produktiviteten för verksamheter inom 
landstinget. Användningen av de tre skilda måtten enligt bokslutsmetoden 
bygger på det ovan fattade beslutet. Inför och vid inrapporteringen av data 
till landstingsstyrelsens förvaltning brukar en viss dialog föregå med 
berörda. I dagsläget har en preliminär rapport för 2010 tagits fram. Vanli-
gen redovisas rapporten för produktionsutskottet och vid lämpliga tillfällen 
för berörda enheter som även får ta del av rapporten. Landstingsstyrelsens 
förvaltning har skickat förfrågningar till förtroendevalda om de önskar 
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fördjupad information kring dessa frågor. Enligt uppgift har på senare tid 
inte sådan information efterfrågats. 
 

6.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Något specifikt uppdrag avseende ansvar och uppdrag för produktivitets- 
och kostnadsberäkningar för hälso- och sjukvårdsnämnden har inte kunnat 
spåras. Från och med den 1 januari 2011 tillhör enheten för vårdinformatik 
organisatoriskt hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Tidigare till-
hörde enheten organisatoriskt landstingsstyrelsen.  

6.2.1 Enheten för vårdinformatik 

Enheten för vårdinformatik ansvarar för att ta fram viktlistan för lands-
tinget, vilket bl.a. kräver bearbetning, gruppering och trimning av de KPP-
data som de vårdproducerande enheterna levererar. Därutöver ansvarar 
enheten för att under processen samråda med inblandade aktörer, bl.a. 
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och sjukhusen, och att eventu-
ella korrigeringar görs innan viktlistan publiceras. 
 
Enheten för vårdinformatik är en sammanhållande länk i KPP-arbetet. 
Enheten har som uppdrag att främja att registrering av bl.a. diagnoser och 
åtgärder samt att redovisning av kostnader sker på ett korrekt sätt av länets 
vårdproducenter. De förvaltar KPP-databasen för länets sjukhus, har ett 
utbildningsuppdrag, sammankallar till träffar för diskussion kring KPP, tar 
fram och uppdaterar regelverk för diagnos- och åtgärdsregistrering10 samt 
gör medicinska revisioner beträffande KPP-sjukhusens åtgärds- och 
diagnosregistrering. I regelverken framgår hur registreringen ska gå till 
och vad som får registreras, vilket således påverkar vad för typ av åtgärder 
som ersätts.  
 
Det krävs en dialog mellan beställaren och de vårdproducerande verksam-
heterna för att kunna utveckla de inrapporteringssystem som ligger till 
grund för framställningen av viktlistan. Denna dialog och samverkan sker 
för närvarande i två samrådsgrupper, en för akutsjukvård och en för 
geriatrik. Enheten för vårdinformatik sammankallar till samrådsgruppernas 
möten som genomförs ungefär varannan månad. 

6.3 Respektive sjukhus 
De vårdproducerande enheterna ansvarar för att redovisa KPP till enheten 
för vårdinformatik. Enheterna ansvarar även för kvalitetssäkring av KPP-
data och ska i samband med redovisningen intyga att redovisningen är 
rättvisande. Respektive sjukhus ansvarar också för registrering av 
diagnoser och åtgärder. Sjukhusen ansvarar också för att ge respons på de 

                                                      
10 Det finns ett för samtliga sjukhus gemensamt klassifikationssystem för 

registrering av diagnos- och åtgärdskoder som Socialstyrelsen ansvarar för. 
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underlag som ligger till grund för nästkommande års viktlista som enheten 
för vårdinformatik skickar ut  

6.4 Revisionens kommentarer och bedömning 
Det finns inte några tydligt definierade krav på sjukhusen avseende 
utvecklingen av KPP-redovisningen annat än att det ska finnas ett system 
för detta samt att SKL:s riktlinjer ska vara vägledande och att enheten för 
vårdinformatiks manualer och regelverk för registrering av vårdkontakter 
ska följas. Det finns inte några uttalade ”ägarkrav” inom landstinget avse-
ende korrektheten/kvaliteten i denna typ av redovisning. 
 
Enheten för vårdinformatik fungerar i första hand som ett stöd till sjukhu-
sen avseende deras redovisning och registrering och inte som en kravstäl-
lare. Utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt vid särskilda träffar som 
anordnas av enheten. 
 
Endast de granskade sjukhusen som drivs i egen regi lämnar uppgifter om 
KPP till enheten för vårdinformatik för bearbetning. De bearbetade upp-
gifterna ligger sedan till grund för framställningen av viktlistan för 
Stockholms läns landsting. Privata vårdgivare, t.ex. Capio S:t Görans sjuk-
hus, lämnar uppgifter direkt till SKL och deras uppgifter ingår således inte 
i underlaget till landstingets viktlista. Alla sjukhus bör vara ålagda att rap-
portera KPP till enheten för vårdinformatik eftersom uppgifterna har bety-
delse för viktlista. 
 
Revisionen har i en tidigare granskning 10/2009, Ersättningssystemen på 
sjukhusen påtalat att: 

• Landstingsstyrelsen bör ställa krav på de landstingsägda sjukhus som 
inte rapporterar KPP att införa denna rutin. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i kommande upphandling/avtal med 
sjukhusen ställa enhetliga krav på rapporteringen av KPP till lands-
tinget. 

 
 




