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Sammanfattning 

Uppsatsen titel: KPP-Ett gemensamt språk inom sjukvården 
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Examinator: Elin Funck 

Institution och nivå: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan – C-uppsats, 15hp 
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Bakgrund: KPP står för Kostnad Per Patient, vilket är en kalkylmodell som gör det 
möjligt att redovisa kostnader för varje enskild patients vårdkontakt. Syftet med KPP 
är att bidra med information vilket möjliggör jämförelse och analys av den utförda 
hälso- och sjukvården. KPP-modellen har funnits sedan 80-talet, men ännu inte nått 
sin fulla potential, vi ansåg därför det intressant att studera användningen av KPP 
inom landstingen samt deras svårigheter och möjligheter. 

Syftet: Denna uppsats syftar till att kartlägga utbredningen och användningen av KPP 
i Sveriges landsting samt analysera de svårigheter och möjligheter som finns med 
användandet av KPP. 

Metod: Denna studie utgår från en tvärsnittsdesign med både kvantitativa och 
kvalitativa aspekter. Studiens insamlade empiri utgörs av telefonintervjuer med 15 
KPP-kontaktpersoner ute i Sveriges landsting.  Kvantitativa delen redogör för KPP-
användningsområden. I den kvalitativa delen analyseras svårigheter och möjligheter 
utifrån respondenternas perspektiv. 

Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består till stor del av KPP-
modellen samt dess olika användningsområden inom ekonomistyrning. Vidare har vi 
redogjort för de relevanta ekonomistyrningsteorier som kan kopplas till KPP, vilket i 
grova drag är kalkylering, benchmarking samt verksamhetsuppföljning. Eftersom 
sjukvården är en komplex verksamhet behandlas slutligen svårigheter och problem, 
vilka kan uppstå i samband med ekonomistyrning inom sjukvården. 

Slutsats: Användningsområden för KPP är många och, största nyttan upplevs i 
benchmarking, kostnadsanalys samt verksamhetsuppföljning. Svårigheter med KPP-
användandet hör av förklarliga skäl samman med tidpunkten vid införandet av KPP 
inom landstingen. För att överbygga svårigheter och problem, vilka upplevs idag ser 
vi att utveckling av det gemensamma språket mellan ekonomi och sjukvård är en 
nyckel till framgång. Genom att utveckla och förbättra arbetet med KPP kopplat till 
kvalitetsregister där kostnader knyts till uppnådd kvalitet skulle potentiellt bidra till 
ökad acceptans och användning av KPP inom verksamheten samt bidra till KPP-
metodens framtida utveckling. 

 

 

 



   

Abstract 
The essay title: KPP - A mutual language in the healthcare 

 Authors: Mathias Löfgren och Christoffer Torbiörnsson 

Supervisor: Pia Nylinder 

Examiner: Elin Funck 

Institution and Level: Linneaus University - Bachelor Thesis 

Keywords: KPP, healthcare, management accounting, calculation, business 

Background: KPP stands for cost per patient, which is a calculation method, enabling 
accounting for a specific patient´s contact in the healthcare. The purpose with KPP is 
to contribute with information, which enables comparison and analysis of the 
treatment given. The model of KPP has existed since the late 1980´s but hasn’t 
reached its full potential. Thus we found it interesting to analyse the use of KPP 
among the counties of Sweden, including the difficulties and possibilities related to 
KPP.  

Purpose: The purpose of this thesis is to map the spread and areas of use for KPP 
among the Swedish counties and to analyse the existing difficulties and possibilities 
related with the use of KPP.  

Method: This thesis proceeds from a cross-sectional study and includes both 
quantitative and qualitative aspects. The collected data of this thesis constitutes of 
telephone interviews with 15 persons in charge of KPP among the Swedish counties. 
The quantitative part of this thesis narrates the use of KPP. In the qualitative part 
analyses the difficulties and possibilities from the counties perspective.  
Theoretical framework: In this thesis the theoretical framework contains of the model 
of KPP as well as the it´s different areas of use related to management accounting. 
The theoretical framework also includes relevant theories connected to management 
accounting and the difficulties and complications related to management accounting 
in the healthcare sector.  

Conclusion: The areas of for KPP are many and the greatest utility is perceived to be 
benchmarking, cost analysis and monitoring activities. Difficulties with the use of 
KPP are for obvious reasons related to the time of implementation in the different 
counties. To overcome the difficulties perceived today we can conclude that the 
development of a mutual language between economy and healthcare is a key for 
success. By developing a connection between KPP and quality, where costs are 
connected to the quality in medical procedures, we see that KPP´s potential would 
reach higher levels. Thus it would contribute to an increase of acceptance and use of 
KPP among the healthcare sector, which also would gild the development of the KPP 
model in the future.  
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1 Inledning 
KPP står för Kostnad Per Patient vilket är en metod som gör det möjligt att redovisa 

kostnader för varje enskild patients vårdkontakt. Syftet med KPP är att bidra med information 

vilket möjliggör jämförelse och analys av den utförda hälso- och sjukvården. 

Uppsatsens inledande avsnitt innehåller en bakgrundsbeskrivning av KPP följt av 

problematiken och svårigheterna gällande ökande kostnadsutveckling inom de svenska 

landstingen. Vidare ges en inblick i tidigare studiers resultat följt av diskussion till val av 

studiens undersökningsområde, vilket avslutningsvis mynnar ut i denna studies frågeställning 

och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Kostnad per patient (KPP) metoden introducerades inom den svenska vården under tidigt 90-

tal av ett fåtal universitetssjukhus och regionsjukhus (Landstingsförbundet, 2002). 

Implementeringen av KPP hade initialt som avsikt att ta fram debiteringsunderlag för 

patienter utanför det egna länet, detta då den traditionella redovisningen inte hade förmågan 

att beskriva kostnader för varje enskild patient eller för olika diagnosgrupper (Heurgren et al, 

2003). 

 

Mellan 1995 och 1998 gjorde Landstingsförbundet en granskning av det egna och 

angränsande statistikproduktion på hälso- och sjukvårdsområdet. Anledningen till 

granskningen var behovet av bättre underlag för styrning och uppföljning. 

Redovisningssystemet och den statistik, vilket gick att få fram för hälso- och sjukvården 

bedömdes inte bidra med information som behövdes för att fånga verksamhetens kostnader. 

Denna översyn ledde fram till ett förslag om införande av system för kostnadsredovisning per 

patient, ett förslag som också fick starkt stöd bland landstingen, vilket ledde till att KPP-

projektet startade i början av 1999 (Landstingsförbundet, 2002). 

 

Mellan 1999 och 2002 drev landstingsförbundet ett nationellt KPP-projekt för att utveckla den 

individbaserade kostnadsredovisningen. KPP-projektets fokus var att framställa nationella 

principer och modeller för KPP-redovisning inom alla sektorer av sjukvården d v s somatik, 

psykiatri och primärvård. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog över KPP-projektet 

2002 och driver idag arbetet som en del i deras dagliga arbete (SKL, 2006). SKLs arbete 
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framöver innebär att fortsätta implementera KPP i regioner och sjukhus, förbättra 

kostnadskalkyler samt arbeta med hur KPP-data kan kopplas till patientregister och kvalitets 

data (SKL, 2013). 

 

Det primära användningsområdet var den slutna somatiska vården eftersom behovet av en 

utvecklad kostnadsredovisning var störst där. Med åren har KPP användning utvecklats och i 

dagsläget används KPP-data till ett flertal andra användningsområden än vad initialt var 

tanken, vilket var som debiteringsunderlag för utomlänspatienter. Utvecklingen och den 

ökade användning har lett till att KPP-data används mer till ekonomistyrningen och som 

uppföljningsunderlag. Exempelvis kan KPP fungera som underlag till budgetering, 

kostnadskontroll, processeffektivisering och benchmarking. KPP-data kan framställas och 

aggregeras beroende på intressentens behov. På lokal kliniknivå kan KPP fungera som 

kvalitetsindikator. Mer specifikt bidrar KPP till klinikers förbättringsarbete då man ser till 

brister i vårdprocessen, eftersom KPP redovisar kostnader för utförd vård och behandling. På 

sjukhusnivå kontribuerar KPP med underlag för jämförelse mellan sjukhusen. Mer centralt, på 

landstingsnivå, kan KPP användas till att se vårdkonsumtion mellan landstingets olika delar 

och därmed bidra med underlag till resursfördelning (Landstingsförbundet, 2002). Tillväxten 

av informationens användning har lett till att majoriteten av de svenska landstingen i 

dagsläget använder sig av KPP. Huvudsakliga syftet med KPP idag är att skapa 

beskrivningsunderlag för sjukvårdsorganisationers interna analyser av förändring över tid 

samt jämförelser mellan olika enheter vårdproduktion och deras kostnader (SKL, 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion 
De svenska landstingen står inför en ökande kostnadsutveckling. En växande befolkning och 

en ökande andel äldre tillsammans med bemanningsproblem leder till ökade kostnader inom 

sjukvården. Implementering av nya metoder och läkemedel inom sjukvården har tilltagit som 

en följd av den snabba teknologiska utvecklingen under de senare åren. Även behovet av dyra 

procedurer och läkemedel har gått upp inom den svenska sjukvården, vilket också har bidragit 

till den ökande kostnadsutvecklingen. De tilltagande kostnaderna har även påverkat 

ersättningen, men ökningen i inkomst har inte varit adekvat i relation till 

kostnadsutvecklingen (Anell, 2005).  

Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi Karolinska Institutet, menar i sin debattartikel i DN, 

(2015) att ökade kostnader, bristen på vårdplatser samt en försämrad produktivitet inom 
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akutsjukvården är växande problem som måste förbättras inom den svenska sjukvården. En 

nyckel till förbättring ligger i en bättre ekonomisk styrning och omfördelning av både resurser 

och personal för att få mer valuta för pengarna. Rehnberg (2015) fokuserar i artikeln på hur 

produktiviteten försämrats i jämförelse med de Nordiska länderna men framhäver också de 

återkommande problemen i sjukvårdens styrning med bristande kostnadskontroll och för 

mjuka budgetrestriktioner. Anell (2005) förstärker detta argument när han menar på att, 

insamlad data relaterad till kostnaderna inom svenska sjukvården, har varit bristfällig och i 

behov av utveckling.  

 

Utan kännedom för kostnader i kombination med resultatet av den utförda vården är det svårt 

att dra några slutsatser om effektiviteten (SKL, 2015). Metoden KPP kan ge svar på frågor 

som vilken hälso- sjukvård har utförts, vad den utförda vården och behandlingen kostar, hur 

resursfördelningen ser ut, vilka patientgrupper får hälso- och sjukvård samt vilka ekonomiska 

konsekvenser uppstår vid förändring av behandlingsmetoder och vårdprocesser. KPP som 

ekonomistyrningsverktyg kan effektivitet mätas och för att mäta effektivitet krävs kunskap 

om insatta resurser i förhållande till produktionen (SKL, 2013).  

 

Införandet och arbetet med KPP har pågått från tidigt 90-tal, i dagsläget har 15 landsting KPP 

i drift och resterande landsting är i implementeringsfasen, med undantag för Gotland. Trots att 

implementering och arbetet med KPP har bedrivits i över 25 år har det fortfarande inte nått sin 

fulla potential. Detta på grund av svårigheter och den komplexitet som finns med styrning 

inom sjukvården, vilket tas upp i studierna av Karlsson och Svahn (2001), Ejerhed och 

Nyman, (2007), Proos och Gustafsson (2009). Gemensamma svårigheter som tagits upp är att 

KPP-arbetet är resurskrävande, det förutsätter att sjukhusen har ett välutformat IT-system, 

enhetlig och korrekt redovisning samt får acceptans från professioner och 

verksamhetsledning.  

 

Karlsson och Svahn (2001) förklarar i deras studie inom Västra Götaland regionen att ett stort 

problemområde vid initiering av KPP-systemen var att harmonisera redovisning av KPP, d v s 

om sjukvården kunde enas om en helt gemensam standard över exakt hur KPP skulle räknas 

fram. En svårighet var att olika enheter och sjukhus bestod av olika specifika förutsättningar 

vilket gjorde det svårare att harmonisera KPP beräkningen. Ett annat problem menar Karlsson 

och Svahn (2001) var den låga frekvensen av inlämnandet av KPP-data. Inlämning och 
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uppdatering av KPP-data gjordes en gång per år, vilket gjorde den användbar vid 

övergripande analyser på en högre nivå men mindre användbar som stöd vid enheternas 

dagliga arbete.   

 

I studien av Ejerhed och Nyman, (2007) menar man att KPP fyller sin funktion väl som stöd 

till ersättningssystem men när det kommer till jämförelse mellan sjukhuskliniker fungerade 

det inte fullt ut. Detta beror på den bristande harmoniseringen av redovisningen som Karlsson 

och Svahn, (2001) anmärkte i sin studie. Vidare, likt studien från Karlsson och Svahn (2001), 

menar Ejerhed och Nyman att kostnadsdifferensen förklaras av att personalsammansättning, 

andel special läkare, behandlingsmetoder etc. ser olika ut inom sjukhusen. Däremot fungerar 

KPP-data bra för jämförelsegrupper av olika stora patientgrupper inom en och samma enhet.    

 

Proos och Gustafsson (2009) gjorde en studie på tre sjukhus med syftet att undersöka hur KPP 

bör implementeras och användas i ekonomistyrning arbetet. Studien visar att användningen av 

KPP skiljer sig mellan landstingen och att tiden sedan KPP implementerats har påverkat den 

interna användningen. Två av de största faktorerna för att ekonomistyrningsmåttet KPP skall 

kunna användas fullt ut är att sjukhusledningen måste acceptera KPP som ett 

ekonomistyrningsmått samt att de underliggande ekonomiska beräkningarna förfinas och 

göras med transparent. 

   

Heurgren et al, (2003) menar att den största nyttan med KPP är att ge bättre underlag för 

beslut och ledningsinformation inom hälso- och sjukvården men att den möjlighet inte 

utnyttjas i någon större utsträckning ute i verksamheterna, vilket samtidigt gör det till den 

största bristen med KPP användandet. 

 

Landstingen är huvudaktören inom sjukvårdssektorn och har ett betydande ansvar enligt 

hälso- och sjukvårdslagen. Landstingen ansvarar för utformningen av mål och riktlinjer för 

samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser inom landstingens geografiska område (SKL, 2015) 

Eftersom alla förutom ett landsting är involverade i KPP-arbetet ser vi att tillväxten har en 

positiv trend. Detta banar även väg för ett förenklat arbetet för de i introduktionsfasen, då 

dessa kan jämföra och ta stöd av landstingen med en väl fungerande KPP-verksamhet. En 

kartläggning av landstingens användning samt KPPs svårigheter och möjligheter skulle bidra 

till en heltäckande bild över KPPs funktion samt användning inom sjukvården. 
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Det har inte tidigare gjorts en kartläggning av samtliga landstings KPP-användning, utan 

tidigare studier har fokuserat på enskilda landsting/sjukhus eller ett fåtal utvalda landsting och 

sjukhus. Dessa studier har behandlat mer djupgående aspekter relaterat till KPP. Det vi saknar 

är en övergripande bild av landstingens praktiska användning av KPP samt det svårigheter 

och möjligheter vilket finns med KPP idag.  

1.3 Frågeformulering 
Utifrån vår inledning och problemdiskussion har det lett oss till följande frågeställning. 

 

Frågeställning: 

Hur utbredd är användningen av KPP i Sveriges landsting samt hur långt har man kommit i 

implementeringen? 

Vilka användningsområden finns det i praktiken för KPP samt inom vilket 

användningsområde upplevs störst nytta med KPP? 

Vilka svårigheter respektive möjligheter finns det i praktiken vid användandet av KPP? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen och användningen av KPP i Sveriges 

landsting samt analysera de svårigheter och möjligheter som finns med användandet av KPP. 

 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2: Metod: Här presenteras studiens metodiska val. En redogörelse för valet av 

tvärsnittsdesign och studiens kvantitativ och kvalitativ delar. Här framförs även redogörelse 

för tillvägagång för studiens datainsamling samt kvalitetsmått, analys av data och etiska 

övervägningar.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram: I detta kapitel presenterar vi teorier av KPP, kalkylering, 

ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning samt svårigheter och problem med 

ekonomistyrning inom sjukvården.   

Kapitel 4: Empiriskt avsnitt: Detta kapitel presenteras studiens insamlade data från 15 

telefonintervjuer som utfördes med personer med KPP-anknytning. 

Kapitel 5: Analys: Utifrån studiens teoretiska referensram och insamlad data presenteras KPP 

användningsområden följt av analys om KPP svårigheter och förbättringsmöjligheter.  
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Kapitel 6: Slutsats: I detta kapitel redogörs vår slutsats utifrån de empiriska resultat, analys 

och teori som behandlats innan. Studiens frågeställning och syfte besvaras och följs upp av 

förslag på vidare forskning.  
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2 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi de strategier och metodval vi använt oss av för att svara på 

frågeställningen och syftet med denna uppsats. Kapitlet börjar med en introduktion till 

metoden. Det följs av forskningsdesign, tillvägagång för datainsamling och intervjudesign. 

Slutligen går vi in på kvalitetsmått och etiska övervägande vi har gjort i denna studie. 

 
2.1 Introduktion till metod 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har på uppdrag från staten att driva KPP-arbetet 

framåt och sammanställa data i KPP-databasen. De landsting och sjukhus, vilka använder 

KPP skickar in rapporter med KPP-data till SKL en gång per år. Eftersom SKL har det 

övergripande KPP-ansvaret och mest insyn i KPP-arbetet innebar det att förstudien till detta 

arbete utgjordes till stor del av KPP-relaterade rapporter vilket publicerats av SKL. För att 

skapa ytterligare infallsvinklar om KPP samt undersöka vilka teorier som kunde tänkas vara 

användbara såg vi till tidigare studier om KPP. Ett tydligt exempel som tas upp i denna studie 

är kopplingen mellan ABC-kalkylering och KPP, vilket vi hämtat inspiration från Ejerhed och 

Nymans studie (2007). Vidare tog vi kontakt med Leif Lundstedt som är KPP-ansvarig på 

SKL. Svaren från Leif bidrog till utformningen av det frågeformulär, vilket senare användes 

vid telefonintervjuerna. Vid frågan om lämpliga respondenter ansåg Leif att KPP-

kontaktpersonerna ute i landstingen var kvalificerade respondenter att svara på våra frågor.  

 

Teori om KPP och DRG utgörs huvudsakligen av rapporter från SKL och Socialstyrelsen. 

Eftersom KPP kan bidra med underlag inom kalkylering och ekonomistyrning valde vi därför 

att fokusera på teori kring ekonomistyrning och kalkylering inom vården för att göra teorin 

relevant och aktuell för studien. Insamling av primärdata för denna studie utgjordes 

huvudsakligen av telefonintervjuer med KPP-kontaktpersoner inom respektive landsting, tre 

respondenter svarade via enkät. Resultat av den insamlade primärdata finns i avsnitt 4 

”Empiri”.  

 

2.2 Val av Forskningsdesign  

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två generella forskningsstrategier, kvalitativ- och 

kvantitativ forskningsstrategi. I vår uppsats utgår vi från en hybrid av de båda 

forskningsstrategierna. Intervjuer utgör den primära datainsamlingsmetoden för vår studie och 

kommer bestå av en del med hög grad av strukturerade frågor samt en mer öppen del.  
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Utifrån en kvantitativ forskningsstrategi ämnar vi till att samla in data från samtliga KPP-

verksamma landsting för att kunna kartlägga KPPs utbredning och användning. Den 

kvantitativa delen i vår studie tar sin form i telefonintervjuns strukturerade frågor. Enligt 

Eliasson (2013) lämpar sig kvantitativa studier väl till att uppskatta hur utbredda diverse 

tydligt beskrivna förhållanden samt attityder är inom den utvalda populationen. 

Den kvalitativa delen i vår undersökning består av telefonintervjuernas mer öppna frågor. 

Anledningen till vårt kvalitativa inslag är att det kan underlätta förklaring av förhållandet 

mellan olika variabler i vår kvantitativa del, se vidare Bryman och Bell (2013). Vidare syftar 

den kvalitativa forskningsstrategin till att skapa en djupare förståelse inom området, det vill 

säga hur landstingens arbete med KPP uppfattas inom organisationen (Bryman och Bell 

2013). I vår uppsats lämpar det sig därför att kontribuera med denna kvalitativa 

forskningsstrategi då vi vill kartlägga och analysera svårigheter och möjligheter som i 

praktiken finns med KPP. Dessa svårigheter respektive möjligheter kräver en djupare 

förståelse och baseras till stor del på hur respondenterna uppfattar/tolkar verkligheten.  

 

Eftersom majoriteten av vår studie fokuserar på en kvantitativ forskningsstrategi lämpar sig 

en tvärsnittsdesign. Detta gäller då vi har som avsikt att insamla kvantifierbar data och det 

enligt Bryman och Bell (2013) är i dessa kvantitativa sammanhang som tvärsnittsdesign 

lämpar sig bäst. Vidare kan även tvärsnittsdesign ha en kvalitativ utfyllnad i form av semi-

strukturerade intervjuer. Den kvalitativa delen i denna studie är mindre strukturerade vilket 

motivera vår användning av tvärsnittsdesign.  

 

Tvärsnitt enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) innebär att undersökningen utförs 

med syfte att studera verkligheten enbart vid en tidpunkt, att beskriva ett tillstånd eller vilka 

fenomen som samvarierar vid den givna tidpunkten. Vid tillämpning av tvärsnittsdesign enligt 

Bryman, Bell (2013) ämnar forskaren samla in data från mer än ett fall. Syftet med den 

insamlade data är att komma fram med kvantitativ och kvantifierbar data vilket kan kopplas 

till mer än en variabel. Dessa variabler studeras sedan för att upptäcka mönster när det gäller 

olika samband. Vi har i denna studie kartlagt hur utbredningen och användningen av KPP ser 

ut just nu, och hur användningen och betydelsen av metoden skiljer sig mellan landstingen. 

Det har därför varit av betydelse för slutresultatet att samla in data från samtliga landsting för 

att undersöka om det finns variation. 
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2.3 Insamling av primärdata 

Initialt till denna studie utfördes en förundersökning med Leif Lundstedt, ansvarig för KPP i 

Sveriges landsting och kommuner. Syftet med intervjun var att ge en bredare grund att stå på 

inför utformningen av intervjuguiden, vilket senare användes till landstingens KPP- 

kontaktpersoner. Vi hade på förhand bestämt ett visst antal frågor som vi önskade få svar på 

men lämnade samtidigt utrymme för vidareutveckling av svaren. Förstudien med Leif 

Lundstedt gav oss en djupare förståelse för KPP och tydliggjorde även vår problematisering 

kring KPP. Lundstedt tyckte det vore intressant att genomföra en kartläggning av KPPs 

användning och utbredning samt att se de svårigheter och möjligheter som finns inom de olika 

landstingen i praktiken. Med en förundersökning menar Patel och Davidsson (2011) att 

införskaffa sådan kunskap som inte går att hämta från litteratur. Den kunskap som samlas in 

kan användas till underlag för att konstruera ett frågeformulär eller användas för att bestämma 

vilken teknik som lämpar sig för insamling av information. Jacobsen, Sandin och Hellström 

(2002) nämner vidare att en kvalitativ förundersökning kan stärka giltigheten hos en 

frågeformulärsundersökning genom att forskaren blir mer säker på att rätt frågor ställs. 

Genom vår förstudie fick vi en klarhet i användandet och problematiken med det komplexa 

verktyget KPP, vilket underlättade vår insamling av primärdata. 

 

Insamlingen av primärdata utgjordes av standardiserade telefonintervjuer med KPP-

kontaktpersonerna i respektive landsting. Standardiserade intervjuer innebär enligt Patel och 

Davidsson (2011) att frågorna ställs i samma följd till alla respondenter, vilket påminner om 

en enkät. Syftet med standardiserade intervjuer är att främja mätning, d.v.s. att materialet från 

intervjun bidrar till underlag för jämförelse och generalisering.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan frågorna utformas med olika grad av strukturering, 

vilket handlar om den grad av svarsutrymme som ges respondenten. Vid en strukturerad 

intervju kan intervjuaren förutse de möjliga svarsalternativen, frågorna ger därför 

respondenten lite utrymme att svara inom. Medan en ostrukturerad intervju ger respondenten 

maximalt utrymme att själv utveckla svaren (Patel och Davidsson, 2011). Majoriteten av 

frågorna i intervjuguide är till stor grad strukturerad då vi på förhand hade kunskap om vilka 

svarsalternativ som kunde ges. Intervjufrågorna om svårigheter och möjligheter med KPP 

lämnades dock mer ostrukturerade då vi önskade respondenterna att utvecklade svaren, se 

”Bilaga 1”.  
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För att skapa en bra utgångspunkt för mätning i vår studie, utformade vi en intervjuguide som 

avsåg att fånga information som kunde jämföras och generaliseras. Detta uppnåddes genom 

de standardiserade och mer strukturerade frågorna relaterade till de olika 

användningsområdena med KPP, se ”Bilaga 1”. Intervjuguiden utformades med hjälp av 

förundersökningen, samt tillägg av frågor, specifika för att besvara vår frågeställning. 

Eftersom vi vill kartlägga och analysera upplevda svårigheter och möjligheter med KPP 

kunde vi inte på förhand förutse alla svarsalternativ. Enkätundersökning blev då inte 

tillämpbar eftersom vi inte kunde försäkra oss om att alla svarsalternativen fanns med i en 

enkät.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en av fördelarna med telefonintervjuer att de är billigare att 

genomföra än personliga intervjuer. Vidare är det mer förmånligt att utföra telefonintervjuer 

när man har gjort ett nationellt urval, vilket vi har i vår studie. Telefonintervjuer är även enligt 

Bryman och Bell (2013) enklare att hantera om man är fler än två intervjuare inbegripna. 

Eftersom vi är två stycken som utfört denna studie har vi haft fördelen att kommunicera under 

intervjuns gång utan att respondenten påverkats av det. Det har lett till en bättre kontroll av 

intervjuarens olikheter och felaktiga tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2013). 

Telefonintervjuer kan även ha fördelen av distans som telefonintervjun erbjuder. Vid 

personliga intervjuer kan intervjuobjektet påverkas av olika fysiska faktorer och forma sina 

svar utefter intervjuarens personliga egenskaper. Detta kan påverka resultatet av intervjun 

men undviks genom telefonkontakt (Bryman och Bell, 2013). 

 

Telefonintervjuerna tog mellan 15-30 minuter, beroende på respondenternas involvering i 

KPP-arbetet och deras utveckling av svaren. Alla vi har kontaktat har överlag varit väldigt 

hjälpsamma och tillgängliga. Dock hade tre stycken respondenter inte tid besvara frågorna 

över telefon. Dessa respondenter besvarade istället frågorna skriftligt genom att fylla i vår 

intervjuguide, vilket skickades till respektive personer via e-mail. Detta val gjorde vi med 

avsikt att få in information från samtliga KPP-verksamma landsting. Vi anser det är bättre att 

få in data i enkätform än att informationen uteblir då denna studie syftar till en 

totalundersökning. Samtliga personer vi har fått kontakt med har deltagit i intervjun alternativt 

svarat på enkäten, även fast en inbokad tid kan ha möjliggjorts genom mailkontakt. Somliga 

har varit svårare att nå då belastningen av KPP-arbetet respondenterna utför är periodstyrt. 

KPP-data för 2015 lämnades in mellan den 9e-31a maj under 2016 vilket har lett till att 
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respondenterna har varit svårare att nå. Detta är en av anledningarna till att telefonintervju inte 

har varit aktuellt för tre stycken respondenter. 

 

En nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren går miste om respondentens kroppsspråk 

som kan beskriva dess undran eller osäkerhet i relation till frågan (Bryman och Bell, 2013). 

Eftersom vi har relativt strukturerade frågor och det inte funnits mycket utrymme för 

konfundering anser vi inte detta varit ett problem för vår studie. Dock har vi reviderat 

intervjuguiden under insamlingens gång, genom att ta bort de frågor som har varit 

svårförstådda alternativt besvarats i tidigare frågor. En annan nackdel med telefonintervjuer är 

att det stundvis varit svårt att nå personer på grund av hemligt nummer eller avsaknad av 

telefon (Bryman och Bell, 2013).  Detta försvårar specifikt vid ett sannolikhetsurval men då vi 

har en totalundersökning samt kontaktuppgifter till samtliga har det inte påverkat vår studie. 

De personer som inte har nåtts via telefon har vi mailat och fått ett direktnummer till, vilket 

har lett till att vi lyckats överkomma problemet i fråga. En mer relevant nackdel, i förhållande 

till vår studie, är att det kan finnas specifika svårersättliga personer, vilka man måste få tag på 

i sin studie (Bryman och Bell, 2013). Det kan per telefon vara svårt att utläsa om det verkligen 

är rätt person man har intervjuat. Problematiken i fråga har vi förebyggt genom att fråga 

personen om dess identitet samt befattning och bakgrund, se ”Bilaga 1”. 

 

2.4 Val av intervjuobjekt 
En population består av samtliga enheter vilket urvalet görs ifrån (Bryman & Bell, 2013). 

Populationen i denna studie utgörs av samtliga Sveriges 15 landsting som har satt KPP i drift. 

KPP-kontaktpersonerna vi har genomfört en telefonintervju med kommer från följande 

landsting: Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, Halland, Kalmar, Västra Götaland, 

Gävleborg, Dalarna, Örebro, Västmanland, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt 

Norrbotten. Respektive landstings KPP-kontaktpersoner kontaktades via telefon, antingen på 

direktnummer eller genom växelkoppling. För att säkerställa att det inte är fler landsting som 

har satt KPP i drift har vi även mailat de resterande och fått bekräftat att de fortfarande 

befinner sig i införandefasen.  

 

I vår studie görs en totalundersökning då vi avser att undersöka hela populationen (Patel och 

Davidson, 2011). Vi har valt att intervjua samtliga aktuella landstings KPP-ansvariga för att få 

en heltäckande bild och därmed kunna kartlägga KPPs utbredning samt användning inom den 

svenska vården. Genom detta urval, som kan ses subjektivt, skapade vi bästa möjliga 
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undersökningsgrund för vår studie. Om vi ser till teorin benämns denna metod som subjektivt 

urval, där man väljer objekt utifrån specifika kriterier (Patel och Davidson, 2011). 

 

En viktig del vid utförande av totalundersökning är att undvika skevhet i form av att alla 

respondenter besvarar intervjun. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre stycken 

skevheter som kan underbygga representativitet. Vid genomförandet av totalundersökningen 

undvik vi två stycken av fallgroparna gällande urvalets utformning. Dock är det av högsta 

prioritet att vi beaktar den tredje aspekten som berör bortfall. Ett bortfall för oss skulle ha 

influerat vår kartläggning då vi utförde en totalundersökning som inkluderar samtliga 

landsting med KPP i drift. För att motverka detta har vi i en förundersökning kontaktat KPP-

ansvarig i Sverige, Leif Lundstedt. Vi fick en kontaktlista till samtliga KPP-kontaktpersoner 

samt input på hur vi bäst når de.  

 
Medverkande landsting Kontaktform Svarsform Kontaktperson Befattning 

Stockholm Telefon Telefonintervju Stig Hagström Handläggare 

KPP 

Uppsala Telefon Telefonintervju Lena Edling Controller 

Östergötland Telefon Telefonintervju Göran Atterfors Controller 

Västra Götaland Telefon Telefonintervju Marcus Edenström Strateg, analys 

och databas-

bearbetning 

Kalmar Telefon Telefonintervju Cecilia Bergvall Koncern-

controller 

Skåne E-mail Enkät Cathrine Yankoulofski Enhetschef 

Gävleborg Telefon Telefonintervju Birgitta Flodin Ekonom 

Dalarna E-mail Telefonintervju Henrik Sundell KPP-ansvarig 

Örebro E-mail Telefonintervju Maja Ekholm Controller 

Västmanland Telefon Telefonintervju Anne Kronander KPP-

kontaktperson 

Jämtland Telefon Telefonintervju Roland Ylander Ekonom 

Västernorrland Telefon Telefonintervju Krister Jansson KPP-controller 

Västerbotten Telefon Telefonintervju Sten-Olof Åberg Controller 

Norrbotten E-mail Enkät Thomas Karlsson Controller 

Halland Telefon Enkät Per Bilén Controller 

Tabell 1.1: Medverkande KPP-kontaktpersoner inom respektive landsting 

 



 

  19 

2.5 Val av teori och avgränsningar 
Vi har i denna uppsats fokuserat på att kartlägga KPP användningen i Sveriges landsting och 

hur KPP används med utgångspunkt från ekonomistyrning. Huvudfokus i den teoretiska 

referensramen består därför av KPP-principer och teori presenterade av SKL samt teorier om 

ekonomistyrning, kalkylteori samt ekonomistyrningsproblem inom sjukvården.  

 
2.6 Analysmetod 
2.6.1 Klassificering av användningsområden för KPP 
Enligt Ejvegård (2009) behöver man tillämpa en metod för att analysera den data man samlat 

in. Vår kvantitativa del är i behov av en metod för att kunna analysera data då det måste dras 

gränser för de olika användningsområdena, i form av en klassificering. Vidare säger Ejvegård 

(2009) att klassificering är en ofta tillämpad metod för att möjliggöra analys av data. Vi har 

valt att ta hänsyn till klassificering då vår studie har en utformning som är i behov av denna 

tillämpbara metod. Användningsområdena för KPP behöver klassificeras på ett lämpligt sätt 

för att sammanställa och analysera vår insamlade data. Klasserna i denna studie är därmed 

användningsområden för KPP. För möjliggörande av att dra slutsatser utifrån insamlade data 

menar Ejvegård (2009) är det viktigt att klassificeringen uppfyller somliga logiska krav.  

Klasserna ska vara reliabla, vilket är ett krav som uppfylls i denna studie då klasserna har 

absoluta mått, det vill säga att det inte finns någon riktigt tvetydighet vidare 

användningsområdena används eller inte. Reliabiliteten i klasserna har förstärkts av att vi i vår 

insamlade data har bett respondenterna att svara ja eller nej på samtliga behandlade 

användningsområden. Har landstingen haft övriga användningsområden, vilka vi inte tagit 

upp explicit i vår frågeställning, har det funnits utrymme i att i frågan efter behandla övriga 

användningsområden, se ”Bilaga 1”. Detta förebygger även det tredje logiska kravet som 

Ejvegård (2009) behandlar, vilket syftar till att klasserna tillsammans ska vara uttömmande. 

Den så kallade ”restposten” som Ejvegård (2009) nämner, är relativt omfattande i vår studie 

och därför har samtliga användningsområden som behandlats av respondenterna 

sammanställts i en graf. På så sätt utesluter vi inga av de användningsområdena som KPP har, 

vilket även är enhetligt med delar av vårt syfte, en kartläggning. Att klasserna är valida, det 

vill säga lämpliga för sitt sammanhang är tydligt, då samtliga användningsområden för KPP 

belyses i denna studie. Dock har vi valt att utesluta alternativt omformulera vissa 

användningsområden för att ge en mindre spretig bild. Detta går även ihop med det fjärde 

logiska kravet som Ejvegård (2009) tar upp, att klasserna ska vara ömsesidigt uteslutande. 
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Vissa svar har varit svåra att förstå och klassificera men detta problem har avväpnats tack vare 

det faktum att vi genomfört telefonintervjuer. Genom telefonintervjuernas egenskaper har vi 

haft möjlighet att förtydliga och klargöra dessa svar.  Det sista logiska kravet behandlar 

tomma klasser Ejvegård (2009). Eftersom vi inte har fått några tomma klasser anser vi att 

klassindelningen inte behövt reformeras.  

2.6.2 Kvantifiering av data 
För att möjliggöra kvantifiering i våra argument har vi tagit hänsyn till att kvantifiera data, 

med syfte att hitta likheter och olikheter mellan landsting och regioner. Ejvegård (2009) säger 

att det kan vara bra att i möjligaste mån kvantifiera data för att kunna använda kvantifiering i 

argumentationen. Då denna studie är i behov av kvantifiering för att dra slutsatser om 

landstingens användning av KPP har vi kvantifierat data i diagram. Enligt Ejvegård (2009) är 

det förmånligt att presentera hårddata i tabeller och diagram då det möjliggör att skildra 

omfattande information på ett relativt litet utrymme. Förklaringar och samband görs i denna 

studie med hjälp av text, vilket är det viktigaste redskapet i all vetenskaplig verksamhet 

(Ejvegård , 2009). Vidare säger Ejvegård (2009) att kvantifierbar data måste förstås, 

analyseras och tolkas görs bäst med språklig innehållsanalytiska metoder. Detta är även en del 

i denna studie, då vissa åsikter inte går att kvantifiera, och riktar sig främst till vår kvalitativa 

del som berör svårigheter och möjligheter med användningen av KPP. 

 

2.7 Kvalitetsmått 
Enligt Bryman och Bell (2013) bör mätningar säkerställa två stycken aspekter vid utförande 

av företagsekonomisk forskning, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet kan jämställas med begreppen tillförlitlighet, pålitlighet samt följdriktighet inom 

företagsekonomisk forskning. Vid forskning vill man se hur konsistent mätinstrumentet är när 

man pratar om reliabilitet. Speciellt vid en kvantitativ forskning är det viktigt att se huruvida 

resultaten är stabila, det vill säga mätinstrumentets förmåga att återskapa samma resultat vi ett 

annat tillfälle. Stabiliteten i denna studie anser vi hålla en relativt hög standard då 

intervjuformuläret utgörs av majoriteten strukturerade frågor.  Problematiken ligger i att få 

fram tillförlitliga svar, flera aspekter kan generera skillnader i resultatet och blir därför aldrig 

identiskt. Denna problematik är mer förekommande vid kvalitativ- än vid en kvantitativ 

forskning, den kvalitativa delen i denna studie utgjordes av en större grad öppna frågorna och 

är blev därför mer utsatta för denna problematik. Exempelvis kan det bero på intervjuaren då 



 

  21 

svaren man får högst sannolikt skiljer sig mellan fallen med olika moderater. För att undvika 

denna aspekt kommer vi i denna studie att använda oss av samma intervjuare genomgående.   

Validitet ämnar till att säkerställa att studiens undersökningar mäter det som avses att mäta. 

Bryman och Bell (2013) nämner olika varianter av validitet. Begreppsvaliditet innebär att 

måttet man mäter speglar det man vill påvisa eller inte. Extern validitet avser om resultaten 

man fått fram går att generalisera och applicera utöver den specifika undersökningen. 

Eftersom vi har valt att undersöka hela Sverige och dess landsting kommer vi få en valid 

grund. Vi har täckt av det potentiella materialet som funnits genom våra mätningar och 

eftersom KPP är specifikt utformat för denna bransch handlar det inte om att generalisera 

utanför sjukvården. Vidare om resultat går att generaliseras utanför nationen har vi valt att 

avgränsa oss från då det finns för många aspekter att ta i åtanke. Exempelvis ser sjukvården 

annorlunda ut inom andra länder, likt USA, där man har en helt annan uppbyggnad relaterad 

till organisationen samt ersättningssystem. Dock skulle studien kunna generaliseras inom 

andra EU-länder om de avser att införa KPP i framtiden.  

 

2.8 Etik 
Enligt Bryman och Bell (2013) nämns fyra huvudsakliga etiska principer: skada för 

deltagarens del, samtyckeskravet, intrång i privatlivet samt falska förespeglingar. Dessa 

principer syftar till att skydda intervjuobjekten i form av att de underrättas om studiens syfte 

och deras bidragande. 

 

Eftersom vi har en specifik population och det därmed finns en skälig risk till att 

intervjuobjekten kan identifieras är det viktigt att fråga om anonymitet gällande både namn 

och landsting. Enligt Bryman och Bell (2013) måste därför den anställde informeras om 

denna risk innan intervjun för att kunna avstå deltagandet. Dock kan vi undvika denna 

potentiella identifiering genom att erbjuda en anonymitet i form av landsting. I vår studie har 

vi med hänsyn till ovanstående erbjudit anonymitet gällande både namn och landsting. För att 

intervjuobjekten ska få en rättvis bild av deltagandets innebörd har vi förklarat studiens syfte 

och art. Detta är en viktig del för att förhålla sig till samtyckekravet och inte heller göra 

intrång i personens privatliv. En genomgående beskrivning syftar till att ge respondenten en 

möjlighet att avstå intervjun innan den inletts (Bryman och Bell, 2013). En annan fördel med 

att förklara studiens syfte och art väl är att det förebygger risken att intervjuobjektet avbryter 

sin medverkan under studiens gång (Bryman och Bell, 2013). Dock av betryggande skäl för 

respondenten ger vi möjlighet att avbryta även under undersökningens gång.  
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Gällande Bryman och Bell (2013) fjärde etiska princip, falska förespeglingar, har denna 

studie utförts på ett sätt som inte avser att föra någon bakom ljuset. Principen syftar till att inte 

förvrida det verkliga syftet och metodiken som används för att ta fram ett bättre underlag 

(Bryman och Bell, 2013). Exempelvis kan respondenten frågas om inspelning av intervjun 

efter den är genomförd för att på så vis få ärligare respons (Bryman och Bell, 2013). Vår 

studie har ingen avsikt att fördunkla varken syfte eller metodik, då vi inte anser det 

nödvändigt. Att tydligt förklara syftet är snarare till vår fördel då det kan skapa intresse för 

våra intervjuobjekt att delta, med bakgrund av att de är involverade i KPP-arbetet.  
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3 Teori 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar, den första delen inleds med en djupare förklaring av 

KPP modellen och dess framställning, samt förklaring kring KPP användningsområde inom 

ekonomistyrning och KPP som underlag till DRG. I den andra delen ges en överblick av olika 

kalkylmetoder och dess svårigheter, följt av teori angående ekonomistyrning och dess 

funktion inom sjukvården. Den andra delen avslutas med svårigheter och problem, vilka kan 

uppstå i samband med ekonomistyrning inom sjukvården.   

 

3.1 KPP                 
Kostnad per patient är en metod vilket avser att beräkna sjukvården kostnader per patient och 

vårdtillfälle (SKL, 2015). KPP Innehåller data gällande vilken vård varje vårdkontakt har 

mottagit samt vilka resurser som brukats vid varje vårdkontakt. Man avser att insamla 

bruttokostnaden för de resurser som förbrukats vid levererad vård (SKL, 2015). 

KPP-modellen kan appliceras inom alla olika vårdsektioner men den är mest använd inom den 

somatiska slutenvården. Processen för att ta fram KPP-data beskrivs övergripande i figur 1.1. 

Varje enskild vårdkontakts patientdata och vårdtjänster matchas med personidentifikation och 

datum för att erhålla information om levererade vårdtjänster, kostnader samt patientdata per 

vårdkontakt (SKL, 2015). 

Figur 1.1: KPP-modellen, generell bild (SKL, 2015)         
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3.1.1 KPPs fyra steg 
För framställning av KPP-data beskriver SKL en fyrastegs-modell. Den skildrar processen där 

kostnader exkluderas/inkluderas för att slutligen mynna ut i de rapporter som insamlas av 

SKL. Sjukhusen utför totalkostnads redovisning vilket innebär att alla kostnader som uppstår 

ska bäras av sjukhuset och redovisas i KPP (SKL, 2015). 

 

Steg 1. Identifiera de relevanta totalkostnaderna för den vårdproducerande enheten. 

Initialt bestäms de kostnader som ska hänföras till produktionen av vård. Samtliga kostnader 

som uppstår för vården av patienter ska medräknas. Vidare behandlas även gemensamma 

kostnader så som administration och styrning.  

                     

Steg 2. Identifiera och fördela kostnaderna för de gemensamma verksamheterna till 

vårdproducerande enheter  

I steg två fördelas kostnadsunderlaget som tagits fram i steg 1 med avsikt att belasta de olika 

patientrelaterade verksamheterna. De patientrelaterade verksamheterna kan beskrivas som de 

verksamheter där den vård och tjänster som utförts kan relateras direkt till den specifika 

patienten. KPP-enheter har även gemensamma kostnader på olika organisatoriska nivåer som 

ska fördelas för att ta fram KPP-underlag.  

Gemensamma kostnader ser väldigt annorlunda ut inom de olika landstingen. Det man 

exemplifierar främst är mer omfattande kostnader likt, lokalkostnader, IT-kostnader och 

infrastrukturkostnader. Svårigheter att följa de nationella principerna uppstår då gemensamma 

kostnader är nära sammankopplade med hur det interna ekonomistyrningssystemet är format.  

 

Steg 3. Beskriva och beräkna vårdtjänsterna  

Samtliga patientrelaterade verksamheter levererar olika typer av vårdtjänster. Därför behövs 

en kostnadsberäkning och beskrivning av vårdtjänsterna i KPP-data framställningen. En KPP-

enhets relevanta kostnader ska slutligen fördelas ut på den aktuella vårdkontakten. Dessa 

kostnader uppstår vid leverans av de olika vårdtjänsterna. Eftersom olika patienter kräver mer 

resurser inom specifika vårdtjänster är det nödvändigt att fördela kostnaderna patientunikt.  

 

Steg 4. Matcha vårdtjänster och patientdata till enskild vårdkontakt 

I KPP-modellens sista steg utförs en matchning med avsikt att koppla vårdtjänster samt 

kostnader till de specifika vårdkontakterna. Här sammanförs uppgifter från olika verk- 
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samhetssystem med vårdtjänsternas kostnad. KPPs huvudprincip är att största möjliga andel 

vårdtjänster och kostnader ska matchas med så hög säkerhet som möjligt.  

 
Figur 1.2: Principmodell för KPP (SKL, 2015) 

 

Varje region/landsting/vårdgivare skapar sitt eget KPP-system vilket gör att informationen 

kan se annorlunda ut. Eftersom diverse enheter har olika förutsättningar skiljer sig de lokala 

KPP-systemen, vilket även leder till att användningen av data ser annorlunda ut. Detta är 

fortfarande en aspekt som man strävar efter att reducera eftersom skillnader i system och 

behandling av information kan uppbringa svårigheter relaterat till jämförbarhet och även 

sammanställning av data. En förebyggande del i processen är granskning av all inskickad 

data. Detta behandlas av SKL som sammanställer informationen och för in den i KPP-

databasen (SKL, 2015). 

 

Vårdtjänster kan delas upp i två kostnadskategorier, standardiserade kostnader och 

patientunika kostnader (SKL, 2015). Grundkostnaden avser fasta kostnader och fördelas 

vanligen efter patientens vårdtid som fördelningsnyckel. Den belastar varje kontakt oavsett 

behandling och vård som patienten tagit del av. Grundkostnaden är en standardiserad kostnad 

vilket innehåller kostnader för ledning, administration, lokaler och sådant som är 

klinikgensamma kostnader. Patientunika kostnader avser kostnader, vilka relateras direkt till 



 

  26 

en specifik patient. Andelen patientunika kostnader är beroende av hur utvecklat KPP-

systemet är samt hur detaljerad beräkning är för respektive vårdkontakt (SKL, 2015). KPP-

kvaliteten påverkas till stor grad om kostnader fördelas som standardkostnader över samtliga 

vårdkontakter istället för patientunika. Det är därför viktigt att fånga höga 

läkemedelskostnader eller personalinsatser som har stor påverkan på kostnadsnivån (SKL, 

2015). 

 

Vid KPP-arbete utförs både för- och efterkalkyler av vårdtjänsterna för att säkerställa att 

produktionskostnaden i KPP stämmer med verkligheten. Förkalkylen grundas i 

förutsättningarna som finns inför verksamhetsåret och används för den löpande uppföljningen 

och faktureringen. Inför delårs- eller årsbokslutet uppdateras kalkylerna för att fånga det 

verkliga utfallet (SKL, 2015). 

 

3.1.2 KPP som ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning 
När det kommer till användningsområden för KPP kan data aggregeras och sammanställas på 

olika sätt för olika syften. Data kan användas som underlag för verksamhetsuppföljning, 

styrning och analys på flera olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Informationen kan 

också användas som underlag för debitering, i olika ersättningssystem och i en 

patientorienterad budgetering (Heurgren et al, 2003). 

Heurgren et al (2003) ger konkreta exempel på KPP användningsområden inom sjukvården.  

• Information om den egna produktionsprocessen. 

• Underlag för att följa upp, analysera och beräkna kostnader för olika sjukdomsgrupper  

• Underlag för verksamhetsförbättringar 

• Extremt dyra patienter kan identifieras och följas upp (kostnadsytterfall) 

• Ge underlag för prislistor och DRG-vikter 

• Ge underlag för produktivitetsberäkningar och jämförelser på olika nivåer 

• Ge underlag för styrinstrument som budget, månadsuppföljningar  

 

Utgångspunkten är hur data om enskilda patienters konsumtion av vårdtjänster registreras och 

hur data kan utformas till information, vilket kan användas för ledning, styrning och 

uppföljning utifrån olika intressenters behov. Tanken med verksamhetsuppföljning är att 

information om verksamhetens olika processer och aktivitet ska levereras fortlöpande och ge 

cheferna möjlighet att styra (SKL, 2008). För verksamhetsledningen kan informationsbehov 
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bestå av underlag för ledningen vid planering och resursanvändning samt underlag för 

uppföljning och dialog med olika produktionsenheter. Landstingsförbundet, (2002) skriver att 

införandet av KPP-systemet är i stor utsträckning ett jobb för programmerare och ekonomer 

men det är framförallt verksamhetsföreträdare som ska använda systemet. Det är därför viktigt 

att verksamhetsföreträdare är delaktiga i arbetet och utformningen av innehållet. 
 

KPP-data kan även bidra med underlag för jämförelse inom klinikernas förbättringsarbete av 

de egna processerna. Detta genom att se hur behandlingsprocessen för en viss sjukdom har 

påverkat kostnaderna (Landstingsförbundet, 2002). För att kunna jämföra över tid och mellan 

olika enheter måste presentationerna vara likvärdiga för att möjliggöra en bedömning om 

produktiviteten skiljer sig åt. En ökad produktivitet betyder att samma vård utförs med mindre 

anspråk av resurser eller att samma resurser utför mer vård. Det tydligaste 

produktivitetsmåttet är kostnaden per DRG-poäng det är då viktigt att KPP-data innehåller 

kostnader för de resurser och insatser vilket använts för den utförda vården (SKL, 2013). 

Med KPP-data kan också effektivitet mätas, effektivitet beskrivas som graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning, för att mäta effektivitet krävs kunskap om 

insatta resurser i förhållande till produktionen (SKL, 2013). 
 

Jämförelse mellan olika sjukhus kan vara svårare, detta beror på hur vården är organiserad i 

sjukhuset som jämförs, vilket också beskrivs i KPP-beräkningens andra steg. Förutom 

skillnader i lokaler, IT-system och infrastruktur kan det finnas olikheter i behandlingspraxis, 

vårdtidens längd eller kostnader per vårddag. Därför är det viktigt att sjukhusen är medveten 

om dessa skillnader vid jämförelser, för att på så vis göra en riktig bedömning om det finns 

skillnader i effektiviteten eller produktionen av olika patientgrupper. Möjligheterna att göra 

jämförelse mellan olika sjukhus ökar om man använder samma system för att beskriva 

verksamheten (Landstingsförbundet, 2002). 

 

3.1.3 DRG (DiagnosRelateradeGrupper) 
KPP-databasen utgör underlaget för DRG-vikter, detta då KPP visar vilka och hur mycket 

resurser som förbrukas vid varje vårdkontakt, d.v.s. de kostnader som uppstår. Kostnader 

kopplade till diagnosgrupper ger landstingen och sjukhusen en uppfattning om hur 

resurskrävande enskilda patientgrupper är. Socialstyrelsen har till uppgift att samordna det 

nationella arbetet med DRG inom Sverige samt att administrera det svenska patientregistret, 

(Socialstyrelsen, 2015). 
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I och med att DRG-vikterna är tillgängliga för alla landsting och sjukhus går det därför att 

jämföra patientgrupper och resursförbrukning mellan sjukhusen. DRG-vikter bidrar med 

underlag till effektivare behandling och vård av patientgrupper om analys visar att kostnader 

och resursförbrukning skulle skilja sig åt. I jämförelse med andra sjukhus och landsting kan 

DRG ge svar på om vården är tillräckligt kostnadseffektivt, vad i sjukhusets vård är dyrare i 

förhållande till andra sjukhus och varför, hur sjukhuset arbetar i förhållande till andra sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2015). Förutom jämförelse mellan sjukhusen används DRG som 

budgetinstrument för planering av sjukvården och interna budget, det kan även användas som 

underlag till anslagstilldelning till sjukhusen.  

 

3.2 Kalkylering 
3.2.1 Kalkyler som uppföljning och kostnadskontroll 
Olsson (2005) nämner att det finns två typer av kalkyler, förkalkyl och efterkalkyl. 

Förkalkyl baseras på uppskattade värden av kostnader och intäkter, förkalkyler därför mer 

osäker och mindre exakt. Efterkalkyl innebär uppföljning av det verkliga ekonomiska utfallet, 

d.v.s. efterkalkyl görs på redan tagna beslut. Motivet till att göra kalkyler efter utfallet är att 

förbättra kommande kalkyler menar Olsson (2005).  

 
Med kalkyler som verktyg kan företag planera och i efterhand kontrollera verksamheten 

(Hansson och Nilsson, 1999). Produktkalkyler kan uppfylla flera syften bl. a som 

kostnadskontroll, där företaget kan få svar på frågor som, hur såg kostnaderna ut jämfört med 

förgående år? vart uppstod kostnadsskillnaderna? Etc. Hansson och Nilsson (1999) skriver att 

effektiv kostnadskontroll förutsätter att kostnader delas upp på delposter, hänsyn tas till 

sambanden mellan intäkter och kostnader samt att personalen uppfattar kostnadskontroll som 

meningsfull. Hansson och Nilsson, (1999) menar att det är människor som påverkar kostnader 

och därför måste verksamheten skapa kostnadsmedvetenhet och engagemang hos personalen 

för att kostnadskontroll ska fungera. 

 

3.2.2 Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering:  
Tillvägagångssättet för hur kostnader fördelas på kalkylobjektet kan ske via två metoder, 

självkostnadsmetoden respektive bidragsmetoden. Självkostnadskalkylering innebär att 

företagets samtliga kostnader fördelas på olika kostnadsbärare, en svårighet med självkostnad 

är hur indirekta kostnader fördelas ut på kostnadsobjekten. Bidragsmetoden innebär att endast 

kostnader med direkt orsakssamband till kalkylobjektet fördelas (Hansson och Nilsson, 1999). 
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Val av kalkylsystem anpassas sedan efter verksamhetens huvudsysslor. Orderkalkylering 

lämpar sig bäst om företaget tillhandahåller ett brett sortiment produkter där 

resursförbrukningen uppvisar stora variationer mellan produkterna. Det är viktigt att 

verksamheten fångar kostnaderna för den specifika resursförbrukningen så att den inte 

fördelas schablonmässigt över verksamhetens kalkylobjekt (Ax, Johansson och Kullvén, 

2015). Inom orderkalkylering finns det två typer av metoder, Påläggsmetoden och ABC-

metoden.  

 

Hansson och Nilsson (1999) menar att mer utvecklade kalkyler gör det möjligt att behandla 

större andel kostnader som direkta d.v.s. en högra grad av precision i kalkylen bidrar till att 

andelen indirekta kostnader, som fördelas schablonmässigt, blir mindre och kalkylerna mer 

exakta. Detta kan möjliggöras genom att ABC-kalkylering tillämpas.  

 

3.2.3 ABC-Kalkylering 
Aktivitetsbaserad kostnadsmodell (ABC) är ett kostnadssystem som avser att belysa 

kostnaden för olika processer samt kostnaden och lönsamheten för diverse produkter och 

kunder. Det är inte ett bra system för att bidra till en kortsiktig utvärdering av processer, 

enhetseffektivitet och förbättringar.  

 

Syftet med ABC är att ge mer korrekta kalkyler, jämfört med andra produktkalkyler, detta 

genom att bestämma hur mycket kostnadsobjektens tar i resursanspråk. Genom att i så stor 

utsträckning som möjligt behandla kostnader som direkta och undvika schablonmässiga 

fördelningar. Även ABC kräver en del schablonmässiga fördelningar, detta då orsaks 

sammanband är svaga eller svårbedömda. T.ex. kostnader för lokaler, prestationer från vissa 

funktioner, eller då en aktivitet avser flera objekt samtidigt. (Hansson och Nilsson, 1999). 

 

Införandet av ABC kräver att man har ett klart mål med införandet av ABC annars kan man 

konfunderas i användningen av det kostnadsunderlaget som har framställts. Detta leder i sin 

tur till ett negativt syndrom där man blir besviken och osäker på ABC-arbetet (Anthony et al. 

2014). 

 

En annan komplikation som kan uppstå är att ledningen, eller styrande delar i organisationen 

inte stödjer arbetet med ABC. Om inte hela organisationen är underrättad om arbetet och dess 
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syfte, kommer inte organisationen agera på den framtagna informationen. Detta gäller då det 

ofta enbart är ekonomer som arbetar med informationen och dessa har svårt att få igenom 

relevanta beslut om inte ledningen stödjer arbetet. En annan viktig aspekt för att lyckas med 

ABC-arbete är att samarbeta i form av en multifunktionell grupp där man väver in olika 

kunskap. Det handlar om att kunna utveckla modellen och användningen av den genom att 

forma en grupp med exempelvis, systemvetare, ingenjörer och ekonomer (Anthony et al. 

2014). 

 

Om inte ABC-modellen är väl utformad för organisationen alternativt utformas felaktigt i 

relation till ändamålet finns risk att arbetet kollapsar. Ofta krävs det att modellen kompletteras 

med ny data på en daglig basis. Detta belastar organisatoriska enheter och ökar deras 

vardagliga arbete utan någon extra ersättning. En dåligt utformad ABC-modell kommer 

slutligen att leda till dessa komplikationer, vilket underbyggs ytterligare av att siffrorna inte är 

trovärdiga samt korrekta (Anthony et al, 2014). 

Inom organisationer finns det ofta en tröghet att anpassa sig till förändringar, och 

motsättningar kan uppstå. Nya teknologiska förändringar kan ses som något jobbigt och vissa 

individer väljer att inte involvera sig i det nya arbetet. Denna tröghet kan leda till 

komplikationer och misslyckande. En annan aspekt på det är att folk känner sig hotade då 

deras arbetsuppgifter ifrågasätts och kan improviseras. Istället för att se värdet i modellen 

ifrågasätter man den från start då individer kan känna att de inte gjort ett tillräckligt arbete 

tidigare (Anthony et al, 2014). 

 

3.2.4 Aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering 
Den ursprungliga ABC-kalkylen fokuserar på fördelning av indirekta kostnader, vilket 

innebär att kostnader för varor och tjänster beräknas i princip på samma sätt som 

påläggsmetoden. Det vill säga indirekta kostnader fördelas via pålägg, vilket baseras på 

fördelningsnycklar. Fördelningsnycklar inom tjänsteföretag är vanligen direkt lön eller direkt 

arbetstid (Ax, Johansson och Kullvén 2015). Inom aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering 

kategoriseras de indirekta kostnader annorlunda och flera fördelningsnycklar används i 

jämförelse med påläggsmetoden, därför kan metoden beskrivas som en blandning mellan 

ABC-kalkyl och självkostnadskalkyl. Även då aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering 

fördelar de indirekta kostnaderna mer precist än påläggsmetoden förkommer ändå en 
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schablonmässig fördelning, då orsakssamband är svaga eller svåra att koppla till 

kalkylobjektet.  

De direkta- och indirekta kostnaderna fördelas enligt samma principer som för ABC-

kalkylering, dock spelar inte aktivitetshierarkin någon roll i denna ABC-metod. Tillvägagång 

för aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering sker över 5 steg enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2015): 

1) Bestäm direkta kostnader 

2) Välj aktiviteter och fördela indirekta kostnader till aktiviteterna 

3) Välj kostnadsdrivare 

4) Fastställ kostnadsdrivar volym och beräkna aktivitetssatser 

5) Beräkna kostnader för kalkylobjektet. 

 

Ejerhed och Nyman (2007) menar att man finner likheter mellan KPP-modellen och ABC-

kalkylering genom användandet av aktiviteter och kostnadsdrivare, d v s KPP-modellen 

identifierar aktiviteter och kostnadsdrivare i likhet med ABC-kalkylering men fördelar 

kostnader enligt självkostnadskalkyleringens principer. Ejerhed och Nyman menar att 

vårdtjänster kan ses som aktiviteter i ABC-bemärkelse, vilket också stärks av 

Landstingsförbundet (2002) som skriver att behandlingen av patienter kan ses som en process, 

där utförandet av vårdtjänster vilket kostnadsberäknas kan ses som delprocesser eller 

aktiviteter.  

 

3.3 Ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning inom sjukvården 
3.3.1 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är en bred term vilket avser att tillgodose chefer och medarbetare i 

verksamheten med relevant underlag i form av både ekonomisk och icke-ekonomisk 

information, för beslutsfattande, resursfördelning, analysering och utvärdering (Atkinson at el, 

2012). 

 

Sjukvården består av förhållanden och förutsättningar som är säregna för sjukvården vilket 

kan komplicera ekonomistyrning på ett eller annat sätt menar Lindvall (1997). 

Det som kännetecknar sjukvården är den starka influensen av professionella yrkeskårer, som 

läkare, kirurger, sköterskor. Sjukvården är tjänsteproducerande och verksamheten syftar inte 

till ekonomisk vinst, och i tillägg används en komplicerad produktionsteknologi (Lindvall, 

1997).  
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För sjukvården liksom för annan verksamhet gäller att verksamhetens kostnader måste ställas 

mot de resultat sjukhuset uppnår (Landstingsförbundet, 2002). Även då sjukhus saknar 

lönsamhetsmål kan de liknas vid företag i vissa avseenden menar Hansson och Nilsson 

(1999). Detta då sjukvårdens behov av ekonomistyrningen påvisar många likheter med 

marknadskopplade företag vilket har lönsamhetsintresse. T.ex. behovet av att hålla budget, 

kostnadskontroll, prestationsuppföljning mellan avdelningar, effektivitet etc.   

 

3.3.2 Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetsuppföljning är enligt Liukkonen (2001) ett sätt att beskriva insatser och utfall i 

verksamheten så att alla förstår resultatet och processen till måluppfyllelse. Resultatets 

innehåll ska förmedlas till många olika mottagare, där mottagarna innehar olika grad av 

ämneskunskaper. 

 
Verksamhetsuppföljning ska följa vårdprocesserna och uppföljningen ska fånga de kritiska 

händelserna i processerna menar Liukkonen (2001). En hög följsamhet bidrar till att 

verksamhetsuppföljning görs betydelsefull i beslutssituationer och vikt läggs på att den 

information som samlas in ska vara användbar samt tillgänglig när vårdenheter behöver 

informationen. Det räcker inte enbart med att samla in informationen, den ska också 

analyseras. Liukkonen (2001) menar att vårdpersonalen och administratörerna redan är 

överbelastade av det löpande arbetet vilket lämnar lite tid till analys av informationen. Många 

metoder har utvecklats för att samla information men få metoder för att analysera den. Det gör 

att mycket av den information vilket samlas in aldrig används i vårdarbetet. 

Verksamhetsuppföljning ska även fungera som motivation och skapa tillit i organisationen, 

och för att göra det måste informationen anpassas till mottagargruppens behov (Liukkonen, 

2001). 

 

3.3.3 Benchmarking  
Enligt Karlöf (1997) innebär benchmarking att man jämför sin egen verksamhet med goda 

förebilder som riktmärken. Benchmarking är en utvecklingsprocess som riktar sig till 

dynamik och förbättringsarbete, med jämförelse som utgångspunkt. Enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2015) sätter man sin egen verksamhet i relation till andra, vilket inkluderar sina egna 

verksamhetsenheter och andra verksamheter. Syftet med benchmarking är att förbättra sin 

egen verksamhet genom att inspireras och lära sig av andra genom jämförelse. Ax, Johansson 
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och Kullvén (2015) menar att det är av hög relevans att hitta en partner som leder till enkel 

jämförbarhet för att undvika svårigheter i att finna likheterna man vill fånga. 

 

Intern benchmarking avser att fånga effektiviseringsmöjligheter genom ett jämförande av 

olika, identiska eller likartade, verksamhetsenheter inom samma organisation (Ax, Johansson 

och Kullvén, 2015). 

Intern benchmarking bör komma först och vara en självklarhet anser Karlöf (1997). Fördelar 

med intern benchmarking är följande; att det är enklare och kräver mindre resurser än annan 

benchmarking; informationen har hög reliabilitet; utjämning av olikheter i interna 

prestationer; och samarbete samt kommunikation främjas (Ax, Johansson och Kullvén, 2015). 

 

Nackdelar med intern benchmarking är att konflikter kan förekomma, ett relevant 

jämförelseobjekt kan saknas, objekt på företagsnivå kan inte jämföras samt att det inte är 

säkert att prestationer på intern nivå är tillräckligt konkurrenskraftiga (Ax, Johansson och 

Kullvén, 2015). Dock kan en användning av de båda leda till en större variation, vilket 

främjar inspirationen samt stimuleringen för de involverade (Karlöf, 1997).  

 

En av de stora fördelarna med benchmarking är att det kan användas både till de strategiska 

och de operativa delarna inom organisationen. Strategiska frågor är mycket viktiga men sällan 

akuta medan det operativa generellt sett är både viktigt och akut. Genom att applicera 

benchmarking inom båda områdena kan man uppnå effektivitet på ett bredare plan. (Karlöf, 

1997)  

 

3.3.4 Prissättning och kostnadskontroll 
Enligt Anthony et al. (2014) lägger inte icke-vinstdrivna organisationer överlag tillräckligt 

med fokus på sin prissättning och dess policys. Prissättningen av de utförda tjänsterna ska 

inkludera den totala kostnaden för att leverera tjänsten. Detta inkluderar både direkt 

hänförbara kostnader samt de indirekta kostnaderna som kan relateras till tjänsten. Dock 

uppnås slutligen en punkt där det är resonabelt vare sig nyttan av fördelningsarbetet överstiger 

kostnaden. Om en organisation täcker sina uppkomna kostnader finns ingen anledning att 

bedriva kostnadskontroll.  
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3.3.5 Ersättningsmodeller inom vården: 
Ekonomisk styrning i verksamheter utan lönsamhetsmål, likt sjukhus och de flesta 

verksamheterna inom offentlig sektorn, kan betecknas som budgetkopplade. Utan 

lönsamhetsmål menas att sjukhuset inte ska gå med vinst. En annan synvinkel är att sjukhusen 

har i uppdrag att bedriva hälso- och sjukvård inom den givna budgeten (Hansson och Nilsson, 

1999).  

 
Enligt Lindgren (2014) finns det fyra huvudtyper av ersättningsmodeller inom vården, vilket 

oftast används i kombination med varandra eller med andra kompletterande 

ersättningsupplägg.  

 

1) Anslag: Ersättning baseras på en förväg bestämd budget (fast budget). 

2) Kapitation: Ersättningens omfattning baseras på den population som vårdgivaren har 

ansvar för (fast ersättning). 

3) Ersättning per produktgrupp: T.ex. DRG. Vårdgivare får ersättning för definierad 

åtgärdspaket med ett i förväg bestämt pris (rörlig ersättning). 

4) Åtgärdsbaserad ersättning: Vårdgivaren får ersättning i efterhand för varje genomförd 

åtgärd (rörlig ersättning). 

 
Fasta budgetar eller kapitering är de vanligaste ersättningsformerna inom sjukvården (SKL, 

2009). I en budgetkopplad organisation utgör budgeten en intäkt som uppstår utanför 

organisationen, och därmed utan något uppenbar koppling med volym och kvalitet på det 

utförda arbetet (Bergstrand, 2003). Slutligen är därför budgetering det viktigaste 

ekonomistyrningsverktyget inom icke-vinstdrivande organisationer med hänsyn till ett 

finansiellt perspektiv (Anthony et al. 2014). 

 

3.4 Ekonomistyrningsproblem inom sjukvården 
Anthony et al. (2014) beskriver problem relaterade till ekonomistyrningssystem inom icke-

vinstdrivna organisationer och har tagit fram vissa kontrollaspekter som saknas inom dessa 

organisationer. Första problemet är att det finns en brist på chefs delegation. Man talar om 

professionella organisationer där man har professionella individer, istället för chefer, vilka har 

störst påverkan på beslutstagandet. Läkare har en stor påverkan på sjukhusens verksamhet och 

många reformer är negativt påverkade av bristen på chefsinverkan vid beslutsfattande. Detta 

problem är erkänt inom sjukvården då det har undersökts inom tidigare studier, se Andersson 
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och Liff (2013). Ett sätt att förebygga problemet är att sammankoppla det professionella med 

ledarskap genom att sammanfoga ett multi-professionellt team(MPT) bestående av en chef 

och en professionalist (Andersson och Liff, 2013). 

 

Östergren och Sahlin-Andersson, (1998) menar att professionella grupper karaktäriseras av att 

yrkesutövning grundas i teoretisk kunskap som resultat av en lång grundutbildning. Den 

professionella yrkesutövningen anses vara så pass komplicerad och speciell att den inte kan 

styras av eller värderas av dem som inte har samma utbildning. Detta kan skapa 

komplikationer för verksamhetschefen som själv är medlem av en profession. 

 

En stor svårighet med ekonomistyrning inom sjukvården kan uppstå mellan den ekonomiska 

administrativa styrningen och de professionella yrkeskårerna (Lindvall, 1997). Detta då 

administrativa styret uppfattas inneha andra värderingar och följer en annan logik än vad de 

professionella yrkeskårerna följer. Att ekonomistyrningen betonar ekonomiska resultat 

gentemot sjukvårdens etik, som har fokus på det humanistiska idealet att behandla och ge vård 

oavsett kostnad (Lindvall, 1997).  

         

Styrning av ekonomiska mål kan medföra vissa mät svårigheter inom sjukvården, detta 

eftersom samtliga verksamhetsmål inte uttrycks i företagsekonomiska termer menar 

(Liukkonen, 1994). I och med en större grad decentralisering av ekonomiansvaret på många 

arbetsplatser har detta medfört att yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor blivit både 

resultat- och ekonomiansvariga. Och det räcker inte enbart att lära och utveckla det 

ekonomiska språket, utan helheten och de humanistiska värdena måste ses (Liukkonen, 1994). 

Anthony et al (2014) menar att avsaknaden av ett tillfredställande, kvantitativt 

prestationsmått, som fångar helheten, är det största problemet relaterat till 

ekonomistyrningssystem för icke-vinstdrivna organisationer.   

 

Ett annat problem inom denna typ av organisation är svårigheten att sammankoppla relationen 

mellan beslut och resultat. Detta gäller specifikt för organisationer som har svårt att mäta 

resultat alternativt har ett resultat som är påverkat av yttre faktorer. Icke-vinstdrivna 

organisationer har väldigt svårt att mäta resultat då deras prestanda inte är mätt, samt svår att 

fånga, i monetära termer, vilket även gör det svårt att jämföra med andra inom samma bransch 

(Anthony et al. 2014). 
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Ytterligare en svårighet för organisationer med samhälleliga mål är att knyta dessa mål till 

uppnådda resultat. Exempelvis inom sjukvården är det svårt att uttyda hur bra man har 

behandlat patienten på ett objektivt sätt då patienten ett år senare kan uppleva ett återfall. Med 

andra ord skapar det en problematik att mäta hur bra man lyckats hjälpa patienten med hänsyn 

till tid. Detta beror på att vissa behandlingar enbart resulterar i att förbättra välmående för en 

patient under ett visst tidsspann. En annan problematisk aspekt är att definitionen av hälsa, 

samt att fullständigt återställa en patient, är väldigt person- och situationsspecifikt (Anthony et 

al. 2014). 

 

Det kan även uppstå svårigheter med budgetering inom sjukvården, detta genom att 

verksamheten baserar sina beslut för mycket på de budgeterade kostnaderna. För att 

exemplifiera kan det innebära att man använder samtliga budgeterade resurser även fast det 

inte är nödvändigt (Anthony et al. 2014). Lindvall (1997) menar att sjukhuset förbruka 

anslaget innan verksamhetsperiodens slut för att inte riskera nästa års anslag reduceras. 

Motsatsvis kan det inträffa att en enhets budget inte är tillräcklig och man därför avstår att ta 

den icke-budgeterade kostnaden och därför missar lönsamma beslut (Anthony et al. 2014). 

 

3.5 Teoretisk modell 
För att bygga en bred teoretisk grund som kan förklara hur KPP används samt vilka 

svårigheter som kan tänkas uppstå både med beräkningar och styrning, har vi i denna studie 

utgått från teorier kring KPP, kalkylering, ekonomistyrning samt ekonomistyrning inom 

sjukvården. 

 

KPP kan ses som en produktkalkyl för sjukvården och vi kan därför göra kopplingar mellan 

produktkalkylering inom tjänsteföretag och KPP. Vi har i denna studie valt att inte behandla 

djupgående aspekter kring olika kalkylers uppbyggnad utan istället fokuserat på svårigheter 

för organisationer att införa och ta till sig kalkylering, främst inom ABC-metoden vilket 

uppvisar likheter med KPP. Detta för att skapa en grund över vilka problem som kan uppstå 

med KPP användning. Produktkalkyler kan uppfylla många syften och bidra med underlag till 

flera områden inom ekonomistyrning, vilket KPP också gör. Inom ekonomistyrning kan KPP 

underlag användas till uppföljning av processer och processeffektivisering, budgetering och 

ersättningssystem, kostnadskontroll och kostnadsanalys, benchmarking både internt och 

externt etc.  
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Ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning inom sjukvården skiljer sig gentemot 

traditionella tillverkande företag. Sjukvården består av många intressenter och tydligast blir 

det på lokal nivå vid samverkan mellan professionella yrkesutövare. Dessa yrkesgrupper kan 

uppfattas agera efter olika logiker och värderingar som kan komplicera och försvåra syftet 

med ekonomistyrningen, vilket är att påverka styrning av en verksamhet och dess organisation 

i en viss riktning för att nå uppställda mål.  

 

I ”Figur 1.3” visas hur studiens teorier hänger ihop med varandra. För att göra kartläggning av 

utbredning och användning för KPP börjar detta kapitel med förklaring av KPP, dess 

uppbyggnad och beräkning, följt av användningsområden för KPP inom ekonomistyrning. För 

att möjliggöra analys av svårigheter och förbättringsområden med KPP behövs en teoretisk 

förklaring kring de faktorer som kan påverka användningen av KPP ur ett ekonomistyrning- 

och kalkyleringsperspektiv. Vi har därför behandlat olika kalkylmetoder, 

kalkyleringssvårigheter samt ekonomistyrning inom sjukvården och de problem som kan 

förknippas med ekonomistyrning inom sjukvården.  

 

 

 
Figur 1.3: Teoretisk modell 
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4 Empiri 
Detta avsnitt inleds med årtalet och syftet med införandet av KPP i landstigen. Vidare 
behandlar vi användningsområden med KPP, vilket följs av fördelar och nackdelar med KPP. 
Avslutningsvis redogörs landstingens svårigheter och förbättringsmöjligheter med KPP.  
 
4.1 Introduktion till empiri 
15 landsting deltog i denna studie, vilket innebär att vi inte fick något bortfall. Användandet 

av KPP inom landstingen skiljde sig åt markant. En del landstingen arbetade fortfarande med 

utveckling av den lokala KPP-modellen/systemet för att på så sätt kunna använda KPP 

flitigare i framtiden. En vital del i KPP-arbetet grundar sig i att ta fram ett välutformat system 

från början. Det är en aspekt som har bekräftats av vissa landsting där man har varit tvungen 

att göra om systemet efter en tids användande. Att omforma modellen efter implementering 

har lett till ett försämrat användande av KPP i respektive landsting. KPP-arbetet är 

omfattande, vilket har bidragit till att verksamheten inte haft resurser att använda 

informationen, alternativt inte ens lyckats framställa något KPP.  

 

Tidpunkten för KPP-införandet har påverkat användningen av KPP inom respektive landsting. 

Exempelvis är Kalmar fortfarande i ett tidigt stadie och vill få ut mer av KPP än vad som görs 

i dagsläget gör. Gävleborg, Jämtland och Dalarna är även de sena med införandet och man 

kan utläsa en korrelation mellan det senare införandet och användningen. Dessa tre landsting 

lägger stor del av sin tid på att sammanställa och lämna in data, vilket gör att användning blir 

lidande. Resterande landsting har ett relativt välutformat system samt mer resurser allokerade 

till KPP-arbetet, vilket gör att de haft större användning för KPP lokalt. De fyra landstingen 

som kommit längst i KPP-arbetet samt använder det flitigast är Östergötland, Västra 

Götaland, Norrbotten, Västmanland. Gemensamt för dessa fyra landsting är att de har infört 

KPP relativt tidigt. Även fast det inte skildras i ”Diagram 1.1” har Västra Götaland arbetat 

med KPP mycket längre än vad diagrammet visar. Detta beror på att de har arbetat med KPP 

på sjukhusnivå fram tills 2010, då man införde det på landstingsnivå.  

 
4.2 Införande av KPP inom landstingen och dess syfte 
I ”Diagram 1.1” ser vi införandet av KPP inom landstingen. Vissa respondenter har förståeligt 

nog tagit värvning i landstinget efter införandet vilket har lett till att osäkerhet figurerar 

gällande exakta årtal. Årtalen som skildras i ”Diagram 1.1” visar på när landstingen införde 

KPP, vilket kan blandas ihop med när specifika sjukhus införde KPP. De tidigaste 
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implementeringarna skedde vid universitetssjukhusen redan under 80-talet när KPP var under 

framtagningsfasen. Exempelvis hade Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fakturerat med hjälp 

av ett KPP-system sedan 80-talet men det implementerades 2010 på landstingsnivå.  

Syftet med införandet av KPP är relativt likvärdigt men skiljer sig beroende på när i tiden 

landstingen implementerade modellen. Det man tydligt kan se inom samtliga landsting är att 

syftet vid införandet var att skapa kostnadsmedvetenhet samt kostnadskontroll. 

Processorienterad redovisning är en beskrivning som skildrar införandets syfte för alla 

landsting. Att vrida på resultaträkningen 90 grader säger Hagström från Stockholm. Vidare 

ska den här processorienterade redovisningen leda till bättre beskrivning och beräkning av 

verksamheternas olika delar och processer, ner på patientnivå. Många av de tidiga KPP-

verksamma landstingen påvisar att syftet har förändrats då de initialt implementerade KPP till 

faktureringsunderlag. 

Diagram 1.1: År vid införande av KPP 

4.3 Användningsområden för KPP 
Utifrån intervjuer fick vi fram att KPP användningsområden är många och kan vara svåra att 

åtskilja i vissa fall. I ”Diagram 1.2” finner vi samtliga användningsområden för KPP som har 

benämnts av respondenterna. Likt våra respondenter även nämnt, flyter somliga 

användningsområden ihop med varandra. Vi har därför valt att strukturera och sammanfoga, 

vilket ger en mindre spretig bild för läsaren. Exempelvis har fakturering av ytterfall och 

fakturering av utomlänspatienter benämnts enbart fakturering. Dock har vi valt att särskilja 

intern jämförelse och benchmarking i vår skildring då användningsområdena har behandlats 

olika av våra respondenter och denna särskiljning blir därför relevant. 
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Diagram 1.2: Användningsområden för KPP 

”Diagram 1.3” visar inom vilket användningsområde som landstingen har upplevt störst nytta 

med KPP. Efter alla dessa år anser vi att det är av relevans att se till vart man upplever störst 

nytta med KPP. Genom att lyfta denna fråga kan landsting i uppstartsfasen se vart andra har 

haft störst nytta av KPP och därmed även få en bild av vad man bör fokusera initialt. Frågan 

har varit strukturerad och har inte gett mycket utrymme för öppna svar. Respondenterna har 

uppgett 1-3 olika användningsområden där man funnit störst nytta av KPP. Det vi kan se är att 

benchmarking är framstående, vilket beror på att SKL har gjort en nationell jämförelse och 

sammanställning i år samt att jämförelsebarhet är en av KPPs huvudsyften. Vi har valt att 

exkludera landsting i detta diagram som inte kunnat säga vart man funnit den största nyttan. 

Exempelvis har inte Kalmar kunnat uppge ett konkret svar på denna fråga och Gävleborg läns 

landsting har nämnt att SKLs nationella jämförelse är det som gett störst nytta. Dock har 

Gävleborg inte haft resurser till att genomföra något benchmarkingarbete. Därför har dessa 

två valts att exkluderas. Benchmarking är det användningsområde där KPP har gett störst 

nytta enligt åtta stycken landsting. För att återkoppla till ”Diagram 1.2” kan vi även se att det 

är det högst förekommande användningsområdet sett till antal landsting. Utifrån intervjuer har 

vi förstått att SKL även trycker på benchmarking som en viktig del i KPP-arbetet och genom 

fokusering på benchmarking har det även blivit ett relativt väl fungerande användningsområde 

för KPP. Kostnadsmedvetenhet, kostnadsanalys och kostnadskontroll är tre områden som är 

svåra att särskilja och är även de användningsområden där KPP har bidragit med stor nytta. 
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Diagram 1.3:  

4.3.1 Benchmarking 
Som ”Diagram 1.2” visar är benchmarking och kostnadsanalys de områden där KPP används 

flitigast, sett till antal landsting. Benchmarking med KPP underlag används inom 13st 

landsting och är framstående på samtliga frågor. Arbetet med benchmarking utförs även på 

nationell nivå, i form av SKLs öppna jämförelser. Dessa öppna jämförelser är uppskattade av 

landstingen då de bidrar med nationell inblick där sjukhus och landsting kan se hur man står 

sig i förhållande till andra. Samtliga landsting som lämnar in KPP blir automatiskt med i 

denna jämförelse och får därmed tillgång till benchmarkingunderlag på nationell nivå. En 

tolkning av denna innebörd är att alla använder KPP till benchmarking, men vi har valt att 

förlita oss på respondenternas strukturerade svar relaterat till respektive användningsområde. 

För att exemplifiera är Dalarna och Gävleborg med i dessa nationella jämförelser men har inte 

resurser att arbeta vidare med materialet som framställs. Med andra ord är de med i det 

nationella benchmarkingprojektet men använder inte KPP till benchmarking, då resurserna för 

att bedriva benchmarking i denna form inte finns för tillfället. 

Benchmarkingarbetet inom landstingen ser olika ut, men övergripande sett bedriver man både 

extern- och intern benchmarking. Primärt görs jämförelser med andra landsting, mellan 

sjukhus, mellan enheter inom samma- och annat sjukhus. KPP är ett unikt underlag för att se 

vad utför vård och behandling kostar inom sjukvården uppger samtliga respondenter. Det 

kostnadsunderlag vilket KPP bidrar med kan verksamheten göra närmare analys för att förstå 

varför och vart kostnaderna uppstår. Respondenterna behandlar processer och diagnosgrupper 

i sina svar och hur dessa kan jämföras både externt och internt. Östergötland exemplifierar 
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detta genom deras egna korrelationsdiagram där de jämför sina kostnader med nationens 

genomsnittliga kostnader per DRG-poäng. Benchmarking med hjälp av KPP skildrar 

organisationens effektiviseringspotentialer i dess processer säger man inom Norrbottens läns 

landsting. 
 

4.3.2 Intern jämförelse 
Intern jämförelse över tid och mellan olika enheter inom den egna verksamheten är något som 

behandlas av flertal landsting. Det behöver inte nödvändigtvis vara en jämförelse mellan olika 

enheter utan även inom samma enhet över ett visst tidsspann, för att se hur utfallen förändrats 

med tiden. Som Stig Hagström från Stockholms läns landsting nämner blir det mycket 

ursäkter vid extern jämförelse, men man kan inte ursäkta bort sig själv, det är därför viktigt att 

jämföra sig med sig själv över tid. 

 

4.3.3 Kostnadsanalys 
Att jämföra sig själv över tiden går även, enligt Stig Hagström, att relatera till kostnadsanalys 

med KPP som underlag. Kostnadsanalys är ett användningsområde där KPP bidrar till stor 

användning. Ser vi till ”Diagram 1.2” använder sig 12 stycken landsting av KPP för 

kostnadsanalys. Att precisera vilken typ av kostnadsanalys som förekommer i största 

utsträckning med KPP är svårt. KPP gör det möjligt att redovisa kostnad på alla vårdtillfällen, 

patientgrupper och vårdkontakter, vilket underlättar arbetet att hitta vad och varit i 

processerna kostnaderna är för stora. Flera av respondenterna nämner att, genom 

kostnadsanalysering av utfall efter nya metoder eller praxis införts, kan man se hur 

kostnadseffektiva förändringarna är, tack vare KPP. Exempelvis nämner Östergötland lönsam 

profylax, där de exemplifierar hur en liten investering i form av disinfektionssvampar kan 

bespara kostnader tack vare att infektionsproblematiken avsevärt reducerades. 

 

Ett annat område för KPP i relation till kostnadsanalys är vårdskadehändelsers kostnader, 

vilket ska registreras i ett avvikelsesystem enligt Västra Götaland. Respondenterna menar att 

innan KPP fanns var det svårt att uttyda vårdskadehändelsens separata kostnad. Extremt dyra 

patienter kan även identifieras och följas upp, vilket definieras som kostnadsytterfall och 

ytterfallsanalys, vilket är ett användningsområde där KPP kontribuerar med underlag. 
 

4.3.4 Processeffektivisering 
Processeffektivisering skulle kunna ligga i en underkategori till benchmarking och 

verksamhetsuppföljning då benchmarking och verksamhetsuppföljning syftar till att främja 
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processeffektivisering. Men respondenterna har tagit upp detta separat då det anses vara en 

viktig del av KPP-arbetet. Vi har sammanfogat processkartläggning, processuppföljning och 

processeffektivisering till en kategori, processeffektivisering. Dessa tre delar är de 

användningsområden där KPP har underlättat arbetet enligt fem stycken landsting, Kalmar, 

Norrbotten, Västra Götaland, Östergötland, Örebro. Processeffektivisering är ett brett område 

och KPPs roll är att fånga kostnader inom processernas alla olika delar genom att all data 

registreras och kan kopplas till specifika patienter och patientgrupper. Vidare nämner 

Stockholm patientrelaterade sjukdomsförlopp, vilket möjliggör inblick i den vård patienten 

fått samt patienternas process i vården. Detta kompletteras med specifik data relaterat till 

förloppets olika delar. Man kan följa hela patientens förlopp tills den är utskriven och frisk, 

vilket är mycket tacksamt enligt Kalmar. Detta möjliggörs genom den unika patientdata som 

är kopplad till individens personidentifikation, datum och resursförbrukning. 
 

4.3.5 Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetsuppföljning är generellt något majoriteten av landsting strävar efter att använda 

KPP till, enbart åtta stycken har lyckats använda KPP-underlag till detta ändamål. Detta är ett 

användningsområde för KPP som fortfarande är under utveckling inom landstingen. 

Exempelvis utförs verksamhetsuppföljning delvis inom Kalmar läns landsting men strävar 

efter att få större användning av det i framtiden. Detta beror till stor del på att arbetet med 

KPP har gjorts under en relativt kort period då införandet av KPP var 2011. KPP ger ett bra 

underlag för verksamhetsuppföljning enligt majoriteten av respondenter. Eftersom KPP bidrar 

med kostnader möjliggör det att exempelvis följa upp processer, patientgrupper, 

enhetsproduktivitet, enhetseffektivitet, metoder och läkemedelsanvändning utifrån ett 

kostnadsperspektiv. Västernorrland nämner att KPP bidrar med minsta gemensamma 

nämnaren i form av enskild vårdkontaktsdata, vilket är ett ypperligt underlag för styrning och 

uppföljning av verksamheten. Vidare sägs att om nödvändigt följer upp på vårdkontaktsnivå 

inom Västernorrlands landsting. Inom Västra Götaland görs mycket lokalt uppföljningsarbete 

på sjukhusnivå, där man följer upp processer och dess kostnadsförlopp. 
 

4.3.6 Ersättningssystem och fakturering 
KPP som ersättningssystem används indirekt inom fem stycken landsting.  Detta då 

respondenterna besvarar att det primära ersättningssystemet utgår från DRG. KPP bidrar med 

kostnaderna som belastar de olika DRG-grupperna, vilket i sin tur används för ersättning av 

den levererade vården. Fakturering genom KPP används flitigast inom de större sjukhusen i 

landstingen, vilka säljer tjänster till utomlänspatienter. För att exemplifiera har Sahlgrenska 
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sjukhuset i Västra Götaland, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset 

Örebro stor användning av KPP i sitt faktureringsarbete av utomlänspatienter samt ytterfall. 
 

4.3.7 Kostnadsmedvetenhet och tillhandahållande av data 
Respondenterna talar indirekt mycket om kostnadsmedvetenhet vilket kan ses som en 

självklarhet och kanske inte ett användningsområde. Kostnadsmedvetenhet uppnås av 

samtliga landsting tack vare KPP informationsriklighet och utformning men somliga har 

nämnt det mer specifikt på frågan kring ”övriga användningsområden”, se ”Bilaga 1”. Dock 

har Västerbottens landsting och Västernorrlands landsting benämnt tillhandahållande av data. 

Detta innebär mer specifikt att personer, både internt och externt efterfrågar KPP-data till 

exempelvis forskning och underlag till analyser. Här nämner ovanstående landsting att det är 

ett användningsområde som bör tas upp. Västernorrland beskriver det mer ingående att, när 

han kommer till arbetet på morgonen finns det ofta folk som efterfrågar olika typer av 

information. KPP används i detta arbete och underlättar det, tack vare den stora mängd data 

som kan behaga olika typer av verksamheter, ekonomi, administration, IT etc. 
 

4.3.8 Budgetering och planering 
KPPs användning i budgeterings och planeringsarbete beskrivs av respondenterna som en 

generell önskan men det är svårt att använda det till budgetering av olika aspekter. Delvis har 

controllers ute i verksamheten tillräckligt med arbete kring de traditionella budgeterna och 

planeringen. Vissa ställer sig emot budgetering med hjälp av KPP, då siffrorna inte ses som 

valida, alternativt att det ses som ytterligare arbete. Därför är KPPs användning inom 

budgetering lägre än vad den skulle kunna vara. I dagsläget använder sig fyra stycken 

landsting sig av KPP i deras budgetering och planering. Av dessa fyra finns det enbart en 

vilket använder KPP till planering, men inte budgetering. Det ses som ett viktigt verktyg i 

planeringen mellan förvaltningschefer och verksamhetschefer i Västmanlands läns landsting. 

Enligt Östergötlands landsting måste budgetering göras för att följa upp. Allting i stora 

organisationer sker ju i varierande grad, vissa har kommit väldigt långt och vissa gör det inte 

alls.  
 

4.3.9 Internprissättning 
Internprissättning med hjälp av KPP används av tre stycken landsting, Västra Götaland, 

Östergötland samt Västmanlands läns landsting. Östergötland har en egen 

beställarorganisation där de beställer av sig själva och använder KPP som underlag för 

priserna. Det ser lite olika ut inom de tre landstingen, där Västmanland har en 
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abonnemangsform inom landstinget där KPP används som underlag till prissättningen av 

abonnemanget. 

 

4.3.10 Värdebaserad vård 
Att koppla KPP till ett kvalitetsregister är något som går under benämningen värdebaserad 

vård. Detta användningsområde håller SKL på att projektera på nationell nivå, där samtliga 

landsting inkluderas, vilka lämnar in KPP. Fem stycken landsting har börjat arbeta med 

värdebaserad vård där KPP kopplas till kvalitetsregister, vilket gör att kostnaderna ställs i 

relation till kvalitén i vården. Exempelvis har man inom Östergötland tagit fram ett index där 

kostnaderna ställs i relation till kvalitén se ”Bilaga 2”. På så sätt får man en kvalitetsparameter 

i relation till kostnaderna. Majoriteten av landstingen anser att värdebaserad vård är ett 

användningsområde som bör utvecklas och användas mer utbrett. Västra Götaland arbetar i 

dagsläget med värdebaserad vård inom Sahlgrenska sjukhuset. Den detaljerade 

kostnadsuppföljningen är en viktig förutsättning för att bedriva värdebaserad vård säger 

respondenterna. I Örebro läns landsting har man sett att utfallet av högre kvalitét i vården lett 

till lägre kostnader, vilket har möjliggjorts genom arbetet med värdebaserad vård. De har även 

vävt in ett nöjdhetsindex från de anställda som också påverkas positivt av högre kvalitét i 

vården. 
 

4.4 Fördelar och Nackdelar med KPP 
4.4.1 Fördelar med KPP 
I ”Figur 1.4” skildras fördelarna med KPP på ett sammanhängande sätt, då de kan ses som 

sammanlänkade. Den främsta fördelen som respondenterna finner med KPP är bidraget till 

kostnadsmedvetenhet och kostnadskontroll. Majoriteten av landstingen har nämnt detta som 

en av fördelarna med KPP. Mer specifikt kan det beskrivas som att man ser vad vården 

faktiskt kostar, per patient, per diagnos, per behandling, per vårddygn, och varför det skiljer 

sig mellan olika enheter. Örebro tillägger att man synliggör kostnader på ett bättre och mer 

lättförståeligt sätt för verksamheten. Man kan titta på konkreta exempel, KPP bidrar med 

insyn i sjukvårdens kostnader och processer vid varje vårdtillfälle. Med KPP som 

kostnadsunderlag kan verksamheten jämföra och förklara varför det blir billigare respektive 

dyrare i olika sammanhang. Genom detta synliggör man för kirurger och verksamhetschefer 

på ett annat sätt vad man behöver se över i verksamhetens förbättringsarbete. För att summera 

utifrån Ylanders ord är KPP det enda system som kombinerar ekonomi med produktion, vilket 

gör att man kan få en bättre förklaringsmodell på vad det är som är kostnadsdrivande i vården 
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och vad det egentligen kostar att bedriva vården. På så sätt bildar man ett gemensamt språk 

mellan professionen och administrationen. 

 

Ett gemensamt språk kommer som följd av KPP är en fördel som behandlas av Västerbotten, 

Norrbotten samt Jämtland. Att få ett gemensamt språk med verksamheten underlättar 

medverkandet från verksamhetens sida. Vidare menar landstingen att KPP bidrar till ett lokalt 

engagemang på golvet när man vill utveckla sin verksamhet. Verksamhetsdeltagandet ökar 

relaterat till det produktiva tänk som bör genomsyra verksamheten.  

 

KPP bidrar även som en förutsättning till värdebaserad vård säger fyra respondenter. Den 

detaljerade kostnadsuppföljningen är en stor förutsättning för att bedriva värdebaserad vård. 

Man får en möjlighet till ett helhetsperspektiv genom att samla in data, i form av KPP, som 

kan kopplas till ett kvalitetsregister.  

 
Figur 1.4, Fördelar med KPP 

 
4.4.2 Nackdelar med KPP 
Vid frågan om nackdelar med KPP ansåg många landsting att det inte finns några direkta 

nackdelar med att ta reda på vad kostnader uppstår samt hur mycket det kostar. 

Respondenterna menar ändå att det finns vissa nackdelar med användandet och modellen. 

KPP är sammankopplade med DRG, då KPP utgör kostnadsunderlag till DRG. Vissa 

landsting ansåg att nackdelar med KPP är kopplade till nackdelar med DRG-koder.  

	  	  
• Kostnadsmedvetenhet	  och	  kostnadskontroll-‐	  Man	  synliggör	  
kostnader	  på	  e=	  sä=	  som	  är	  mer	  läVörståeligt	  för	  
verksamheten.	  	  

	  	  
• Gemensamt	  språk	  inom	  verksamheten-‐	  vilket	  leder	  Bll	  e=	  
högre	  engagemang.	  

	  	  
• Värdebaserad	  vård-‐	  Möjliggörs	  tack	  vare	  KPP,	  det	  är	  en	  vital	  
förutsä=ning	  för	  a=	  kunna	  koppla	  kostnader	  Bll	  kvalitét.	  Det	  
är	  också	  e=	  sä=	  a=	  få	  e=	  gemensamare	  språk.	  	  	  



 

  48 

 

 

Nackdelar Användning Nackdelar Kalkylmodell 

• Avsaknad av resurser att ta vara på 

KPP-data 

• Risken att fel saker analyseras, då 

KPP är en kalkyl med 

standardkostnader 

• Ytterligare arbetsmoment utöver 

den trängda vardagen 

• KPP beräkningar är komplexa med 

många parametrar 

• KPP statistik rapporteras en gång 

per år till SKLs databas, vilket kan 

bidra till inaktuell data 

• KPP är komplext och kräver god 

kodningskvalitet, vilket är vitalt för 

jämförelse med andra 

• Högre ambitionsnivå med KPP = 

väldigt resurskrävande 

• Sjukhus hanterar KPP beräkningar 

olika, vilket skapar svårigheter till 

jämförelse 

• Risken att man jagar DRG-poäng 

för tyngre casemix och högre 

ersättning 

• Att det kallas KPP, tyder på något 

som enbart är ekonomiskt fast det 

är för hela verksamheten.  

• Kan bli mycket diskussioner om 

DRG-diagnoser vilket gör det svårt 

att hänga med som ekonom 

• Över- och underkapacitet är svår att 

fånga i KPP-modellen.  

Tabell 1.2 Nackdelar med KPP 

4.5 Svårigheter 
I den kvalitativa delen av denna studie har vi frågat personer med kunskap om KPP ute i 

landstingen vilka svårigheter de upplever med användningen av KPP. Svårigheterna kan 

sammanfattas i två kategorier, ”Acceptans och Resurser” samt ”Komplexitet och 

Kostnadsfördelning”.  Detta är de områden som tas upp av flertalet landsting och speglar en 

övergripande bild av de svårigheter som finns med KPP-användningen idag. Vi kommer att 

gå igenom de mer specifika svårigheterna relaterade till dessa två kategorier, vilka har tagits 

upp av respektive landsting. Detta gör vi i avsikt att ge läsaren en bättre inblick i de praktiska 

svårigheter som har belysts av våra respondenter.    
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4.5.1 Acceptans- och resurssvårigheter 
Vissa landsting upplever svårigheter i avsaknad av de resurser som krävs för att använda KPP 

fullt ut. Respondenter menar att mycket tid läggs fortfarande på verksamhetens löpande arbete 

och budgetprocess vilket gör att lite resurser återstår till att ta vara på KPP-data. Det innebär 

att analysen av KPP innebär extraarbete. Gävleborg menar att de lägger mycket tid på att få 

ihop siffrorna men det krävs att någon använder sig av de, även Kalmar nämner att KPP är 

tids- och resurskrävande. Överlag är det flera landsting som behandlar resurser och deltagande 

som en problematisk aspekt i relation till KPP-arbetet. De fyra stycken landsting som lidit 

mest av resursbrist i sitt KPP-arbete är, Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Kalmar. 

Återkopplar man till ”Diagram 1.1” skildras även att dessa fyra landsting är relativt sena i sitt 

införande, vilket påverkat resursallokeringen samt deltagandet från verksamheten. 

Västra Götaland nämner att det generellt sett kan uppstå svårigheter i att få acceptans för 

metoder och kostnadsberäkningar inom sjukvården, och menar vidare att det kan uppstå ett 

gap mellan resurssidan på ekonomisidan eftersom ekonomer fortfarande måste utföra det 

traditionella ekonomiarbetet. Har verksamheten hög ambitionsnivå med KPP krävs 

omprioritering av arbetsuppgifter annars blir det ingen kvalitét i det dagliga eller KPP-arbetet. 

En respondent nämner att vissa svårigheter kan ligga i omsättning på chefer. Detta leder till 

ny övertygelse av den nya verksamhetschefen då man måste förmedla att användning av KPP 

inte bara är ett ekonomiområde, utan det grundas i vad som sker i verksamheten. Östergötland 

nämner också i generella termer att svårigheter kan ligga i att inte verksamhetscheferna visar 

intresse för KPP, och belyser att det måste finnas driftiga personer i arbetet som ser värdet och 

potentialen med verktyget. 

 

4.5.2 Komplexitet- och kostnadsfördelningssvårigheter 
Sjukvård innefattas av många parametrar vilket bäddar för komplexa beräkningar menar flera 

respondenter. För att göra bra KPP krävs en bra verksamhetskännedom och gärna involvering 

i verksamheterna. 

Om KPP-data är för komplex kan det leda till att det inte finns tillräckligt med tillit till 

informationen. För att förtydliga innebär detta att folk i verksamheten anser KPP-data vara 

otillräckligt valid. En respondent nämner en risk med att professionen inom verksamheten slår 

ifrån sig informationen om KPP uppfattas som ett instrument för att hitta ineffektivitet och 
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besparingar. Flera respondenter nämner olika svårigheter relaterat till komplexa beräkningar 

och då i mängden data, att veta vart siffrorna kommer ifrån och hur den bakomliggande 

kalkylen ser ut. 

Jämtland menar att KPP kräver en god kodningskvalitet för att det ska kunna användas på ett 

bra sätt, vilket oftast är en brist när man börjar med KPP. Med god kodningskvalitet innebär 

att få med relevanta kostnader och information per vårdtillfälle, vilket krävs för att hitta de 

patientunika kostnaderna. Dalarna poängterar att vissa åtgärdskoder gör att man hamnar fel i 

DRG-vikter vilket leder till att man hamnar som ytterfall även fast man det inte speglar 

verkligheten. En stor svårighet menar en del respondenter är användandet av olika system. 

Detta bidrar till att registreringar utförs olika, vilket gör att data inte blir jämförbar i den mån 

som vore önskvärt, d.v.s. att lokala system leder till olika beräkningar och underlag. Västra 

Götaland menar också att det finns svårigheter trots att man kan enas om principer i 

användningen. Avgörandet ligger på vilken data man har tillgång till för att kalkylera. Vilket 

gör det till ett samspel mellan det beskrivningssystem som finns och den insats man kan göra i 

kalkylering. Västmanland påpekar också att svårigheter ligger i enhetlig kontaktregistrering i 

systemen, man måste veta hur man registrerar vårdkontakter.  

Vid kostnadsfördelning menar Östergötland att man inte får med alla variabler för analysen.  

Man kan inte fördela alla patientunika kostnader, exempelvis läkemedel, vilket leder till en 

schablonfördelning och därmed tappar man lite av intresset och effektiviteten med KPP. Det 

ultimata är att man fördelar varenda krona i KPP, vilket inte går då det krävs fördelningar av 

t.ex. hyra för lokaler. Dalarna menar också att de svårigheter man står inför i nuläget är 

insamling av data och svårigheten att hitta patientunika kostnader 

Västerbotten exemplifierar de ovanstående svårigheterna med fördelning av 

schablonkostnader. T.ex. om två patienter ligger i varsin säng på samma avdelning, men den 

andra patienten är i större behov av vård än den andra patienten, då kostar ändå patienterna 

lika mycket eftersom kostnader på vårdavdelningar inte kan fördelas ut med tillräcklig 

precision. Det bidrar till att mindre kostnader redovisas som patientunika och 

schablonkostnaderna ger ett missvisande underlag. 
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4.6 Förbättringsområden 
4.6.1 Systemförbättringar 
Enligt majoriteten av respondenter är man i behov av att utveckla beräknings- och 

beskrivningssystemet för att kunna ta fram en validare data och ett mer enhetligt KPP. Inom 

Västra Götaland säger man att en bättre beskrivning av vården skulle möjliggöra bättre 

kalkylering av KPP. Med bättre systemförutsättningar kan man koppla ihop helheten och 

slippa matcha in massa kostnader. Eftersom landstingen använder lokala system och därmed 

arbetar i olika system är det av högsta prioritet att utveckla ett mer enhetligt system som 

skulle leda till ett bättre KPP. Ett mer enhetligt system skulle leda till förbättrade rapporter 

vilket i sin tur skulle underlätta användandet av KPP-data. Dock är de tilldelade resurserna 

olika stora inom landstingen, ett fåtal landsting som i dagsläget arbetar med KPP, har knappt 

resurser till att registrera data. Enligt Dalarna skulle man önska att det var nationellt 

samordnat så att alla satt i samma ekonomisystem och samma administrativa system. Vidare 

menar majoriteten av landsting att ett mer enhetligt system skulle underlätta KPP-arbetet. Ett 

förslag är att det skulle kunna centraliseras mer genom att landstingen satt i samma system.  

Motiven till ett förbättrat system är främst; möjliggöra mer valida kalkyler; kunna bedriva ett 

bättre jämförelsearbete; skapa en bättre förståelse i hela organisationen; användningen av KPP 

skulle öka och förbättras. Stockholm hävdar att ju mer man utnyttjar utdata desto bättre 

kommer metodiken och kalkyleringen bli. Om man använder siffrorna möjliggörs en 

utvärdering av de under användningens gång, då man kan se vad som är realistiskt eller inte. 

Vidare menar Stockholm att om man inte använder sig av utdata kommer det inte heller 

förbättras då man förmodligen arbetar vidare i samma modeller år efter år.  

 

4.6.2 Beräkningsförbättringar 
Respondenterna talar mycket om patientunika kostnader och att de måste förbättras i 

beräkningarna. Att kunna urskilja dessa patientunika kostnader i högsta möjliga utsträckning 

är en vital del i KPP-beräkningarna. Ju större del patientunika kostnader i KPP desto validare 

blir underlaget. En del av de patientunika kostnaderna som är svår att registrera i KPP är 

läkemedel. Västra Götaland har lyckats koppla dessa läkemedelskostnader till sitt KPP men 

majoriteten har problem med att registrera dessa. Örebro säger vidare att det finns system för 

att markant förbättra registreringen av patientunika kostnader. Dock krävs det omfattande 

resurser i både tid och pengar för att etablera ett nytt komplext system. Vissa landsting likt 
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Gävleborg, Jämtland och Dalarna har dock inte resurser i form av personal eller monetära 

medel för att utveckla KPP-arbetet.   

 

4.6.3 Förbättrad användning 
Andra aspekter som tas upp av Norrbotten och Örebro är att KPP-data bör ske mer frekvent. I 

dagsläget lämnar man in KPP en gång per år, i juni. Detta leder till att informationen tenderar 

att bli inaktuell och svår att agera på. I Norrbotten har man tagit fram ett nytt KPP-system 

som möjliggör kvartalsvisa körningar, vilket avser att gynna intresset från verksamheten och 

processägarna. Eftersom man har lokala system som är utformade till att lämna in en gång per 

år finns risken att KPP-data enbart används en gång per år säger Örebro. Det som konkret kan 

reformeras är att KPP används mer kontinuerligt och aktivt. Det kan sammankopplas med det 

Stockholm nämnde ovan, att en mer aktiv användning skulle leda till en förbättring av KPP-

modellen. 

  

4.6.4 Värdebaserad vård 
Värdebaserad vård är ett område som generellt strävas efter att utvecklas och implementeras 

inom landstingen. I ”Diagram 1.2” ser vi att fem stycken landsting använder KPP i relation till 

kvalitét och utifrån de övriga respondenternas svar samt SKL är detta något som kommer att 

utvecklas och implementeras i större utsträckning. Genom att koppla ihop ett nationellt KPP-

register med ett kvalitetsregister får man ett annat perspektiv på hur sjukvården fungerar säger 

Östergötland. Vidare säger man inom Kalmar läns landsting att det skulle kontribuera med en 

sammankoppling av produktion, ekonomi och kvalitét i arbetet och uppföljningen. 

Västernorrland menar att när man får KPP kopplad till kvalitét blir folk ute i verksamheten 

intresserade på riktigt, vilket är en viktig aspekt i arbetet med KPP. Flera än de ovan nämnda 

landstingen har nämnt detta som ett förbättringsområde för KPP och de positiva aspekterna 

med kvalitétskoppling är uppfattade av majoriteten. 

 

4.6.5 Förbättra medverkandet 
Som Västernorrland nämner ovan är det vitalt att få med hela verksamheten, det vill säga 

professionen, verksamhetschefer och controllers ute i verksamheten. Det är dessa som arbetar 

aktivt med KPP och kan ha en stor inverkan på KPPs utnyttjning. Detta är något som styrks 

av Stockholm där man poängterar att en intresserad och driven klinikchef kan uträtta 
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underverk med KPP medan motsatsen uträttar ingenting. Vidare säger Östergötland att det 

ligger mycket i intresset från verksamhetschefen. Det måste finnas driftiga personer i arbetet 

som ser värdet och potentialen med KPP för att få med hela verksamheten. Om det bara 

uppfattas som ett instrument för att hitta ineffektiviteter och besparingar så slår professionen 

ifrån sig informationen. Men om man kan förklara det som ett system som de kan använda 

själva får man enklare med verksamheten säger Jämtland. På så sätt kan de själva hitta saker 

som man kan göra bättre än man gjorde innan. En gemensam åsikt är att, intresset från 

verksamhetschefer och läkare, är ett förbättringsområde som skulle möjliggöra ett bättre 

användande av KPP. 
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5 Analys 
Inledningen av detta kapitel börjar med en redovisning över KPP användningsområden där vi 

framställer ett diagram med användningsområden i praktiken och användningsområden 

enligt teorin. Det följs av KPP ur ett kalkylperspektiv. Kapitlet avslutas med analys över 

upplevda svårigheter samt förbättringsmöjligheter med KPP.   

 

5.1 Användningsområden KPP 
De användningsområden som är mest förekommande i arbetet med KPP är benchmarking och 

kostnadsanalys. Tretton stycken landsting har användning av KPP i deras arbete relaterat till 

benchmarking och tolv stycken landsting har användning för KPP till kostnadsanalys. Om 

man ska relatera det till huvudsyftet med KPP, som är att bidra som underlag till interna 

analyser av förändring över tid samt jämförelser mellan olika enheters vårdproduktion och 

deras kostnader, kan man dra slutsatsen att KPP fyller sitt syfte (SKL, 2015). Detta skildras i 

”Diagram 1.2” där man kan se att interna analyser i form av kostnadsanalys, intern jämförelse 

över tid, verksamhetsuppföljning och processeffektivisering är högst förekommande 

användningsområden utifrån vår insamlade empiri. Vidare det fyller syftet att jämföra mellan 

olika enheters vårdproduktion och deras kostnader är också tydligt bekräftat i ”Diagram 1.2”. 

Användningen av KPP i jämförelsearbetet är mycket utbrett inom landstingen och många 

nämner även benchmarking som det användningsområde där KPP används främst samt har 

gett störst nytta, se ”Diagram 1.3”. 

 
För att analysera de faktiska användningsområdena inom landstingen, i relation till den teori 

som finns gällande KPPs användningsområden, har vi framställt en tabell som skildrar de 

olika kopplingarna mellan teorin och vår empiriska insamling av data. Tabellen visar att det 

överlag ser lika ut mellan teorin och de användningsområden som landstingen tar upp. Det 

skiljer sig i formuleringarna av de användningsområdena som finns för KPP, då vi anser att 

Heurgren et al. (2003) har bredare definitioner för användningsområdena. Medan vår studie 

skildrar mer specificerade användningsområden. Men i grova drag kan det uttydas att samtliga 

användningsområden för KPP enligt Heurgren et al. (2003) är relevanta och existerande även 

i praktiken. Med det i åtanke har vi kopplat de olika användningsområdena inom teorin till de 

empiriska användningsområdena för KPP. Detta har genomförts för att läsaren ska få en 

heltäckande bild över de olika användningsområdena som tas upp i både teori och empiri. 
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Genom att göra detta skildras även de likheter och skillnader som finns mellan empirin och 

teorin på ett tydligt sätt.  

 

KPPs användning i  

praktiken: 

KPPs användning enligt  

teorin (Heurgren et al. 2003): 

• Benchmarking och Intern jämförelse • Information om den egna 

produktionsprocessen. 

• Kostnadsanalys 

• Kostnadsmedvetenhet/ tillhandahållande av 

data 

• Underlag för vårdskadehändelser 

• Underlag för att följa upp, analysera och 

beräkna kostnader för olika 

sjukdomsgrupper  

• Extremt dyra patienter kan identifieras 

och följas upp (kostnadsytterfall) 

• Verksamhetsuppföljning 

• Värdebaserad vård 

• Underlag för verksamhetsförbättringar 

• Processeffektivisering • Ge underlag för 

produktivitetsberäkningar och 

jämförelser på olika nivåer 

• Ersättningssystem 

• Skapa viktlistor 

• Fakturering av ytterfall och 

utomlänspatienter 

• Internprissättning 

• Ge underlag för prislistor och DRG-

vikter 

• Budgetering och planering • Ge underlag för styrinstrument som 

budget, balanserat styrkort och 

månadsuppföljningar  

Tabell 1.3 Användningsområden för KPP utifrån teori och empiri 

 

Enligt Heurgren et al. (2003) kan KPP ge underlag för styrinstrument som budget, balanserat 

styrkort, månadsuppföljningar etc. Denna punkt överensstämmer inte helt med studiens 

empiriska data då KPP lämnas in årsvis och arbetet med KPP sker mest intensivt i samband 

med dessa inlämningar. Det kontinuerliga arbetet skulle kunna förbättras enligt Örebro och 

Norrbotten. Ett mer kontinuerligt arbete med KPP skulle leda till en bättre 

användningsmöjligheter enligt respondenterna. Visserligen delas inte denna mening med alla 

då andra respondenter har påpekat att det skulle kunna leda till att man analyserar fel saker, 

vilket beror på bristande validitet i registreringen. För att specificera det kan skillnader mellan 

olika perioder bero på brister i redovisningssystemet och registreringen enligt respondenterna. 
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Här kan vi utläsa att folk i verksamheterna inte har tillräckligt med tillit till informationen. 

Ingen av respondenterna har tagit upp KPP som underlag till balanserat styrkort inom 

landstinget, vilket Heurgren et al. (2003) hävdar vara ett potentiellt användningsområde. Det 

kan ha sin förklaring i att balanserat styrkort inte specifikt har behandlats i våra intervjuer.  

 

5.1.1 Benchmarking 
Hela åtta stycken landsting har haft störst nytta av KPP i benchmarkingarbetet, och fyra 

stycken har pekat ut benchmarking som det område som KPP används främst till. Det finns en 

risk att det kan vara ett vinklat resultat, sett till tiden, då SKL i dagsläget arbetar med ett 

benchmarkingprojekt. Samtliga landsting är informerade om detta, vilket kan ha en påverkan 

på respondenternas svar. Benchmarkingarbetet skulle dock kunna utvecklas om man ser till, 

problematiken med att få fram enhetlig och valid data, vilket figurerar inom KPP-modellen. 

Eftersom benchmarkingarbetet tar sin utgångspunkt i jämförelse med riktmärken enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2015) skulle ett mer enhetligt KPP-system leda till en förbättrad 

precision i benchmarkingarbetet. Mer specifikt skulle ett förbättrat beskrivningssystem som 

Västra Götaland pratar om även möjliggöra ett enklare benchmarkingarbete. Möjligheterna att 

göra jämförelser mellan olika sjukhus ökar om man använder samma system för att beskriva 

verksamheten säger även Landstingsförbundet (2002). Detta styrks ytterligare av Ax, 

Johansson och Kullvén (2015), som nämner om att det är viktigt att hitta en partner som leder 

till enkel jämförbarhet för att undvika svårigheter i att finna likheterna man vill fånga. 

Innebörden av detta för landstingen är att jämförelsearbetet med hjälp av KPP skulle kunna få 

en ännu högre användning samt precision om KPP-modellen utvecklas. 

För att relatera våra resultat till Ejerheds och Nymans (2007) studie skiljer sig användandet av 

KPP i jämförelsearbetet. Eftersom 13 av 15 stycken landsting använder KPP i 

benchmarkingarbetet, och flertalet landsting pekar ut benchmarking som det 

användningsområde där KPP har bidragit med störst nytta, ser vi en förändring av 

användningen av KPP i jämförelsearbetet. Det är av relevans att beakta omfattningen av vår 

studie i relation till Ejerheds och Nymans (2007) studie då de enbart fokuserade på ett 

landsting medan vi har behandlat samtliga KPP-driftverksamma landsting. Med det i åtanke 

har Ejerhed och Nyman (2007) behandlat mer ingående information från det specifika 

landstinget som vi inte har fångat. Dock har vi fångat ett bredare perspektiv, gällande KPPs 

användning i jämförelsearbetet, där man kan se att KPP som underlag till benchmarking fyller 

sin funktion. Slutligen finner vi dock likheter i det faktum att redovisningssystemet är i behov 
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av en förbättring vilket fortfarande påverkar jämförelsearbetet relaterat till KPP (Ejerhed och 

Nyman, 2007). 

 

5.1.2 Intern jämförelse 
Ser vi till KPPs användning inom den interna jämförelsen är det 6 utav 15 landsting som 

separat tar upp detta som ett användningsområde. Somliga landsting klassificerade dock 

intern jämförelse som en underrubrik till benchmarking och därför kan denna siffra ses som 

underrepresenterad. Trots detta ser vi dock att det finns en möjlighet till en högre användning 

av intern benchmarking inom landstingen. Likt Karlöf (1997) nämner är intern benchmarking 

en självklarhet och bör komma först. Men ser vi till respondenternas svar är extern 

benchmarking mer förekommande än den interna benchmarkingen. Detta kan tydliggöras 

genom att se till det faktum att respondenterna generellt använder KPP till nationella 

jämförelser och extern benchmarking. Dock kan en användning av de båda leda till en större 

variation, vilket främjar inspirationen samt stimuleringen för de involverade (Karlöf, 1997). 

Eftersom en av de större svårigheterna med KPP är att få med verksamheten, samt det faktum 

att extern benchmarking är ett välanvänt område finns det motiv för landstingen att använda 

sig i högre grad av intern benchmarking. Detta med hänsyn till vad Karlöf (1997) säger, att en 

större variation av de båda benchmarkingformerna skulle främja inspiration och stimulering 

av de involverade. En högre variation av de båda benchmarkingformerna skulle öka 

stimuleringen för de involverade, vilka kan ses som verksamheten i denna studie. För att 

poängtera detta säger Stockholm, att se sig själv över tid är mycket relevant. Ibland blir det 

för mycket jämförelse externt, mellan sjukhusen. För att mellan sjukhusen blir det massa 

bortförklaringar, relaterade till olikheterna av registrering, men man kan inte bortförklara sig 

själv som är fallet vid intern benchmarking. Vidare säger Ax, Johansson och Kullvén (2015) 

att intern benchmarking är mindre resurskrävande än extern benchmarking samt att 

informationen har en högre reliabilitet. Med andra ord finns det ytterligare belägg till högre 

användning av KPP inom intern benchmarking, då flertalet landsting pekar ut resursbrist och 

icke enhetlig data som ett problem i jämförelsearbetet externt.  

För att diskutera utifrån de nackdelar som finns med intern benchmarking kan vi inte bekräfta 

att någon av de nackdelar som Ax, Johansson och Kullvén (2015) tar upp florerar inom 

landstingen. Nackdelar med intern benchmarking är att konflikter kan förekomma, ett relevant 

jämförelseobjekt kan saknas, objekt på företagsnivå kan inte jämföras samt att det inte är 
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säkert att prestationer på intern nivå är tillräckligt konkurrenskraftiga (Ax, Johansson och 

Kullvén 2015). Ingen av respondenterna har specifikt behandlat några av dessa problem som 

kan uppstå i användandet av intern jämförelse. Relevanta jämförelseobjekt finns eftersom 

andra landsting har lyckats hitta relevanta jämförelseobjekt. Alternativet är att jämföra med 

sig själv över tid om det inte finns relevanta jämförelseobjekt. Ingen har talat om konflikter 

internt men att det kan uppstå ursäktande externt är något som sker då siffrorna inte har 

tillräcklig tillit. Detta är eventuellt något som kan figurera inom den interna jämförelsen också 

men inget vi kan bekräfta. Det bör även diskuteras huruvida svaren relaterade till intern 

jämförelse är menade. Definitionen av intern benchmarking är att man kan jämföra sig med 

andra enheter inom organisationen (Ax, Johansson och Kullvén 2015). Organisationen i 

studien avser landstingen, vilket får följden att jämförelse mellan sjukhus också kan ses som 

intern jämförelse. Med detta i åtanke kan resultaten vara aningen missvisande då folk inom 

landstingen kan ha tolkat intern benchmarking olika. Somliga kan ha menat på lägre nivåer än 

landstingsnivå när de har besvarat denna fråga. Men då har det ändå behandlats under 

kategorin benchmarking som finns i frågeformuläret.  

 

5.1.3 Kostnadsanalys och kostnadskontroll 
Kostnadsanalys är ett område som majoriteten av landsting använder KPP till, se ”Diagram 

1.2”. Hansson och Nilsson (1999) menar att det är människor som påverkar kostnader och 

därför måste verksamheten skapa kostnadsmedvetenhet och engagemang hos personalen för 

att kostnadskontroll ska fungera. För att kostnadskontroll ska fungera krävs det att man gör 

kostnadsanalys. Kostnadsmedvetenhet och engagemang hos personalen är en aspekt som 

fallerar i praktiken. Enligt våra respondenter vill inte personal inom verksamheten ta till sig av 

KPP-informationen vilket försvårar användandet av KPP till kostnadsanalys, se Hansson och 

Nilsson (1999). Detta område är något som professionen inte vill beblanda sig med då det 

anses vara för ekonomiskt inriktat. Genom vår kvantifiering i ”Diagram 1.2” kan man uttyda 

att kostnadsanalys är ett användningsområde för KPP som utnyttjas väl. I dagsläget används 

kostnadsanalys i många olika former. Flera av respondenterna nämner att, genom 

kostnadsanalysering av utfall efter nya metoder eller praxis införts, kan man se hur 

kostnadseffektiva förändringarna är tack vare KPP. Detta exemplifieras med lönsam profylax 

av Stockholm. Att kunna se vårdskadehändelsernas kostnader är även ett område där KPP har 

bidragit med nytta inom sjukvården och dess kostnadskontroll. Respondenterna kommer med 

flertalet andra exempel på hur man har lyckats kostnadseffektivisera genom kostnadsanalys 
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med hjälp av KPP. Trots detta finns möjlighet till förbättring genom att personalen får ett 

högre engagemang samt att kostnadsmedvetenhet genomsyrar organisationerna. 

Förbättringsargumentet styrks av både teorin enligt Hansson och Nilsson (1999) samt empirin 

där ett bristande engagemang är den gemensamma nämnaren.  

 

5.1.4 Verksamhetsuppföljning och processeffektivisering 
Sju stycken landsting använder KPP till verksamhetsuppföljning och resterande önskar att 

använda KPP mer till verksamhetsuppföljning i framtiden. Verksamhetsuppföljning och 

processeffektivisering är användningsområden där KPP bör användas till fullo, inom 

landstingen, anser vi med hänsyn till underlaget som finns. Eftersom KPP tar sin form som 

den minsta gemensamma nämnaren i form av enskild vårdkontaktsdata är det ett ypperligt 

underlag för styrning och uppföljning av verksamheten. Det räcker inte enbart med att samla 

in informationen, den ska också analyseras säger Liukkonen (2001).  Användandet av KPP 

har en klar relation till det Liukkonen menar på ovanför. KPP-användandet lider av resurs- 

och deltagandebrist överlag, vilket leder till att användningsområden som 

verksamhetsuppföljning och process effektivisering blir påverkade. Resurser för ett bättre 

användande av KPP finns inte i dagsläget inom somliga landsting. Detta påverkas även av 

verksamheternas bristfällande deltagande som har en korrelation med resursbristen. 

Liukkonen (2001) menar att vårdpersonalen och administratörerna redan är överbelastade av 

det löpande arbetet vilket lämnar lite tid till analys av informationen. Många metoder har 

utvecklats för att samla information men få metoder för att analysera den. Det gör att mycket 

av den information vilket samlas in aldrig används i vårdarbetet. Vidare säger Stockholm att 

det har varit väldigt mycket fokus på ersättning och lite fokus på kostnad. Varje sjukhus är 

väldigt självständiga inom Stockholm och jag som sitter på en hög nivå har inget maktmedel 

att påverka de till det positiva. Hagströms utläggning gällande användningen av KPP i 

verksamhetsuppföljning kan sammanfattas med citatet: ”det är något vi vill i högre 

utsträckning, men nu har det varit så mycket fokus på hur mycket pengar vi får in i 

plånboken”. Vår tolkning av detta är att det stämmer bra överens med sjukvården överlag. 

Detta med hänsyn till det problem Anell (2005) tar upp gällande den bristfällande ersättningen 

i relation till den ökande kostnadsutvecklingen inom den svenska sjukvården. Landstingen får 

en bristfällig ersättning och resursbrist figurerar inom landstingen, vilket får följden att 

användningen av KPP-data blir påverkad negativt. Verksamhetsuppföljning är inte prioriterad 

högst i relation till KPP-arbetet, men flertalet landsting har användning av KPP till 
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verksamhetsuppföljning. Utifrån ett bredare perspektiv, blir innebörden av detta för 

landstingen, att KPP skulle kunna användas mer till verksamhetsuppföljning om resurser 

tillsätts i högre grad till KPP-arbetet. Eftersom processeffektivisering är nära sammankopplat 

till verksamhetsuppföljning kan man även indirekt se att KPP har bidragit till stor nytta inom 

användningsområdet, se ”Diagram 1.3”. Detta med hänsyn till Liukkonen (2001), som säger 

att verksamhetsuppföljning ska följa vårdprocesserna och uppföljningen ska fånga de kritiska 

händelserna i processerna. 

Verksamhetsuppföljning ska fungera som motivation och skapa tillit i organisationen, och för 

att göra det måste informationen anpassas till mottagargruppens behov Liukkonen (2001). Att 

informationen måste anpassas till mottagargruppens behov kan kopplas till det respondenterna 

nämner gällande att smidigare kunna aggregera KPP-data. Om man smidigare kunde 

aggregera KPP-data skulle informationen vara bättre anpassad till användarna ute i 

verksamheten. Att aggregera KPP-data säger Heurgren et al. (2003) är möjligt och kan då 

sammanställas på olika sätt till olika syften. Dock anser vissa respondenter att aggregera KPP-

data är omständligt och skulle kunna ske på ett smidigare sätt. Åter en gång mynnar 

svårigheterna i användandet ut i att systemen är i behov av förbättring. Eftersom 

processeffektivisering ligger nära till verksamhetsuppföljning finner man samma resonemang 

till detta användningsområde. Man kan fråga sig varför ingenting händer då alla ser nyttan av 

KPP i relation till verksamhetsuppföljning och processeffektivisering. Det som kan urskiljas 

är att underlaget finns (med visst undantag för aggregationsproblemet) och används till dessa 

två användningsområden men för att möjliggöra förbättring krävs det mer resurser vilket är 

sammankopplat med verksamheternas deltagande. Vi anser att det har tagit sig formen av en 

ond cirkel då det råder resursbrist, vilken skulle kunna reduceras genom 

verksamhetsuppföljning och processeffektivisering, men det finns inte resurser till att bedriva 

dessa typer av åtgärder. KPP inom verksamhetsuppföljning och processeffektivisering har 

visserligen främjat kostnadsreducering i praktiken. Exemplifieringarna från respondenterna är 

många, men det finns möjlighet till en förbättrad användning av KPP i relation till 

verksamhetsuppföljning och processeffektivisering. Detta skulle även kunna förebygga 

problemet med resursbrist som nu råder i KPP-arbetet inom landstingen. 

 

5.1.5 Budgetering/planering samt ersättningsystem 
 KPP som underlag till budgetering och planering använder endast 4 utav 15 stycken landsting 

och man önskar att kunna göra det i högre utsträckning men i dagsläget budgeteras det mer 
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utifrån den traditionella redovisningen. KPP skulle vara en mycket större del i budgetarbetet 

säger Stockholm. Anledningarna till att KPP som underlag till budgetering inte används till 

KPP-data inte anses vara valid nog, då det är för mycket schabloner, samt att controllers ute i 

verksamheten har tillräckligt att göra med den traditionella budgeteringen. Tyvärr finns det 

för många traditionella ekonomer som gör det de alltid gjort och inte gillar förändringar 

menar några landsting, vilket kan kopplas till ABC-modellens problem. Atkinson et al. (2012) 

menar på att det kan uppstå problem vid implementering av en ABC-modell då det generellt 

finns individer inom organisationer som ogillar förändringar. Kopplingen till ABC-modellens 

problem visar på att KPP-modellen också ifrågasätter de anställdas redan existerande arbete, 

vilket leder till att de stöter ifrån sig arbetet med KPP och fokuserar på det de alltid har gjort. 

KPP-modellen leder till förändringar inom sjukvården samt förändringar i de anställdas 

arbetsuppgifter, vilket får följden att användningen av KPP överlag blir lidande. Anthony et 

al. (2013) hävdar att budgetering är det viktigaste ekonomistyrningsverktyget inom icke-

vinstdrivna organisationer. Detta kan vi delvis bekräfta då samtliga landsting använder 

budgetering eller kapitering som underlag till ersättning (SKL, 2009). Men det som kan 

diskuteras är vidare KPP kommer användas mer till budgetering i framtiden. Som det ser ut i 

dagsläget är den traditionella budgeteringen mest aktuell för landstingen då flera har det som 

ersättningsparameter. Dock om vi ser till teorin nämner Bergstrand (2003) att nackdelen med 

ersättning i en budgetkopplad organisation är att det inte finns någon uppenbar koppling till 

volym eller kvalitét på det utförda arbetet. Om KPP-modellen utvecklas och kopplas till 

värdebaserad vård finns det, med hänsyn till Bergstrands (2003) utläggande ovan, en 

möjlighet att budgetering med KPP skulle bli mer aktuellt i framtiden. Både som underlag till 

ersättning men även som uppföljningsunderlag.  

 

För att analysera våra resultat i relation till tidigare studier kan vi finna både likheter och 

skillnader gällande KPPs användning. Ejerheds och Nymans (2007) studie resulterar i att KPP 

fungerar väl som stöd till ersättningssystem. Vårt resultat visar på att KPP som underlag till 

ersättningssystem tar sig form av att KPP används indirekt till ersättningssystem där DRG-

poäng är den primära ersättningsparametern. Det är fem stycken som därmed använder KPP 

indirekt som underlag till ersättningssystem. På en övergripande nivå är detta inte ett primärt 

användningsområde för KPP. Somliga landsting har frångått användningen av KPP som 

underlag till ersättningssystem då det blev för många ”stycken” som skulle aggregeras. Med 

”stycken” avses att KPP-måttet visar för detaljerat information, vilket inte lämpade sig som 

underlag till ersättningssystem.  
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5.2 Analys av svårigheter och förbättringsområden med KPP 
Införandet av KPP har varierat mellan sent 80-tal till 2014. Vi kan utläsa att svårigheter, vilka 

upplevs med KPP-arbetet idag är beroende av när KPP infördes i landstinget. Detta då 

etablerade KPP-användare upplever liknande svårigheter med beräkningsmodeller och 

kostnadsfördelning, och de relativt nya användarna av KPP upplever liknande svårigheter 

med resursbrist och användning av data. Gemensamma svårigheter för många landsting är att 

KPP beräkningar upplevs som komplexa, de är resurskrävande, samt att det är svårt att få med 

den medicinska professionen och verksamhetschefer i KPP-arbetet. För att undvika eller 

eliminera svårigheter behövs också förbättringsmöjligheter. Utifrån respondenternas upplevda 

svårigheter och förslag på förbättringsmöjligheter kommer vi analysera hur dessa hänger ihop.  

 

5.2.1 Analys av KPP utifrån kalkyleringsteori 
KPP kan ses som en produktkalkyl för sjukvården, vilken kan fylla många syften och 

användas som underlag för styrning och uppföljning. Att utföra kalkylering inom sjukvården 

är en komplex process vilket förutsätter god verksamhetskännedom och ett välutformat IT-

system som kan registrera alla parametrar på rätt sätt med hög kvalitet. Sjukhusen utför 

totalkostnadsredovisning vilket innebär att alla kostnader som uppstår ska bäras av sjukhuset 

och redovisas i KPP (SKL, 2015). Inom kalkyleringsteori ser vi till självkostnadskalkyler, 

vilka avser att fördela samtliga kostnader på kostnadsbäraren (Hansson och Nilsson, 1999). 

Eftersom sjukvården kännetecknas av heterogen produktion, d.v.s. att de utförda tjänsterna 

och behandlingen varierar mellan patienter, behövs ett kalkylsystem som med större säkerhet 

kan särskilja dessa kostnader som uppstår vid utförande av tjänster. En form av kalkyl som 

gör det är ABC-metoden (Ax, Johansson och Kullvén (2015). 

 

KPP-kalkylen har i tidigare studier liknats vid ABC-kalkylering. Ejerhed och Nyman (2007) 

menar att KPP uppvisar likheter med ABC i form av användning av aktiviteter och 

fördelningsnycklar. Även studien av Karlsson och Svan (2001) pekar på likheter med 

vårdprocesser/aktiviteter. Landstingsförbundet (2002) skriver att behandlingen av patienter 

kan ses som en process, där utförandet av vårdtjänster, vilket kostnadsberäknas kan ses som 

delprocesser eller aktiviteter. Respondenternas svar angående svårigheter och nackdelar med 

KPP stärker det också uppfattningen om likheter med teorin relaterade till ABC-metodens 

svårigheter. Vi finner därför att KPP-metoden uppvisar likheter med Aktivitetsbaserad 

självkostnadskalkylering, vilket är en metod där samtliga kostnader fördelas. Direkta- och 
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indirekta kostnaderna fördelas enligt samma principer som ABC-metoden och använder fler 

fördelningsnycklar i jämförelse med påläggsmetoden (Ax, Johansson och Kullvén 2015). 

Vid genomgång av kalkylteorier kan vi inte med säkerhet konstatera att KPP är baserad på en 

specifik kalkylmetod, utan att den är inspirerad av flera kalkylteorier vilket har gjort att KPP-

kalkylen anpassats efter sjukvårdens specifika förutsättningar och komplexitet. 

 

5.2.2 Beräkningar och Systemförbättringar 

Likt Hansson och Nilsson (1999) säger, möjliggör mer utvecklade kalkyler en bättre 

fördelning av direkta kostnader. En högre precision i kalkylen kontribuerar till en lägre grad 

av schablonmässig fördelning. Detta är något som kan utvecklas med en tillämpad ABC-

kalkyl. Kostnadsfördelning sker utifrån aktiviteter som tar sin form i vårdtjänster inom 

sjukvården. Vi finner både i teori om KPP och i empiri att det är vitalt att hitta patientunika 

kostnader i högsta möjliga utsträckning för att undvika schablonisering av kostnaderna (SKL, 

2015). Majoriteten av landstingen är eniga om att KPP-modellen är i behov av en förbättrad 

beräkning samt beskrivning för att få fram en mer valid och enhetlig data. Enligt Atkinson et 

al. (2012) krävs det att ABC-modellen är väl utformad för organisationen annars finns risken 

att arbetet med modellen misslyckas. Vidare nämns att det kan bero på att modellen är för 

komplicerad alternativt att modellen är felaktigt utformad i relation till ändamålet. För att 

relatera det till KPP-modellen hävdar flera respondenter att KPP-modellen är väldigt komplex 

och detaljrik. Jämtland med flera trycker på är det komplex materia vilket leder till brister i 

underlaget då informationen inte anses vara tillräckligt valid. Detta får följderna att 

verksamheten slår ifrån sig informationen då de hävdar att den är för schablonmässig och inte 

stämmer. Om vi återkopplar till teorin kommer en dåligt utformad ABC-modell slutligen att 

leda till komplikationer, vilket underbyggs ytterligare av att siffrorna inte är trovärdiga samt 

korrekta (Atkinson et al. 2012). Vi kan därför se en relation mellan de likheter i svårigheterna 

som finns med KPP-modellen och ABC-modellen. Vidare nämner en del landsting att KPP-

data är otymplig och för detaljerad i den mån att det inte finns ett smidigt sätt att aggregera 

KPP-data. Att smidigt kunna aggregera KPP-data, till exempelvis patientgrupper, skulle 

underlätta användningen av KPP då personen som ska använda det får lättare att bedriva sitt 

arbete med informationen menar Jämtland. Att aggregera KPP-data säger Heurgren et al. 

(2003) är möjligt och kan då sammanställas på olika sätt till olika syften. För att relatera 

teorin och praktiken ovan kan det uttydas att det är relevant att kunna aggregera KPP-data 

men i praktiken är det fortfarande ett omständligt arbete, vilket är i behov av utveckling. 
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Vidare modellen är felaktigt utformad i relation till ändamålet, som Atkinson et al. (2012) 

behandlar, är inte helt överensstämmande när man ser till ”Diagram 1.2” i empirin. Något som 

har klargjorts under insamlingen av empirin är att användningsområden är extremt många och 

inget uttalat specifikt ändamål med KPP finns i praktiken. Detta kan bero på den höga 

decentraliseringsgraden som figurerar inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (SKL, 

2009).  Om man ser till huvudsyftet med KPP enligt SKL är det klart och tydligt vad som ska 

tas fram men inte specificerat vad det ska användas till. Enligt SKL ska det bidra som 

underlag till interna analyser av förändring över tid samt jämförelser mellan olika enheters 

vårdproduktion och deras kostnader (SKL, 2015). Vi skriver ovan att KPPs huvudsyfte är 

uppfyllt men om vi ser till vår empiriska del och ”Diagram 1.2”, är användningsområdena 

inom landstingen varierande och många gentemot det ovan nämnda huvudsyftet. Dock är det 

ingen av respondenterna som har behandlat denna fråga och nämnt att det finns svårigheter 

med att veta vad man ska ha KPP till för användning. Det kan dock utläsas indirekt genom 

respondenternas åsikter gällande svårigheterna att använda utdata. Men denna svårighet har 

sin grund i resursbrist, deltagandebrist, mängden data och validiteten i KPP-data och kan 

därmed inte relateras direkt till att ändamålet är otydligt.  

En annan aspekt som tas upp av både Landstingsförbundet (2002) samt respondenter, är att 

man måste använda KPP-modellen mer aktivt för att modellen ska kunna utvecklas. 

Stockholm poängterar denna aspekt som en viktig del i KPP-modellens utvecklande och att 

det i dagsläget råder bristfällande användning av KPP-utdata, vilket bekräftas av flertalet 

landsting. Detta leder till att man arbetar med samma modell år efter år. Atkinson et al. (2012) 

säger att ofta krävs det att modellen kompletteras med ny data på en daglig basis. En 

anledning till den bristande användningen av KPP kan vara relaterat till en av ABC-modellens 

problemområden. Atkinsson et al. (2012) säger att inom organisationer finns det ofta en 

tröghet att anpassa sig till förändringar eftersom nya teknologiska förändringar kan uppfattas 

som jobbiga. Följderna blir att individer inom organisationerna motsätter sig involvering i det 

nya arbetet, vilket i sin tur leder till komplikationer och misslyckande (Atkinsson et al. 2012). 

Om man ser till teorin är detta en del som problematiserar användandet av KPP. Relaterar vi 

det till empirin ser vi att det finns motsättningar inom verksamheterna. Dels kan det förklaras 

av att det inte finns humana resurser att använda sig av KPP-data, då folk i verksamheten har 

sina traditionella uppgifter att arbeta med, och inte har tid att ta vara på KPP-informationen. 

Detta kan bekräftas av teorin då Atkinson et al. (2012) säger att ofta krävs det att modellen 
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kompletteras med ny data på en daglig basis. Detta belastar organisatoriska enheter och ökar 

deras vardagliga arbete utan någon extra ersättning.  

En annan komplikation är att det råder en brist på chefs delegation inom sjukvården 

(Andersson och Liff, 2013). Eftersom många verksamhetsansvariga är av den medicinska 

professionen kan det skapa svårighet vid användandet av ekonomistyrningsmått likt KPP 

(Lindvall, 1997). Detta poängterar Östergötland där man menar att en intresserad och driven 

klinikchef kan uträtta underverk med KPP medan motsatsen uträttar ingenting. Användandet 

av KPP skulle behöva förbättras för att möjliggöra utveckling av beräknings- och 

beskrivningssystemen. En möjlighet och förutsättning till ett förbättrat beräknings- och 

beskrivningssystem är att användandet av KPP ökar som påverkas av verksamhetens 

deltagande. Att utveckla den värdebaserade vården skulle kunna möjliggöra ett större intresse 

från verksamheten säger vissa respondenter. Ett större intresse från verksamheten skulle leda 

till en större användning av KPP-datan, vilket i sin tur skulle leda till ett förbättrat beräknings- 

och beskrivningssystem. Respondenter nämner även att det finns en korrelation mellan 

beskrivning och beräkning, där ett bättre beskrivningssystem leda till bättre och underlättade 

beräkningar. Detta styrks indirekt av Landstingsförbundet (2002) som säger att möjligheterna 

att göra jämförelser mellan olika sjukhus ökar om man använder samma system för att 

beskriva verksamheten. 

Beräkningarna och registreringen av KPP skiljer sig inom landstingen då man arbetar inom 

lokala system (SKL, 2015). Bättre kodningskvalitét skulle leda till ett mer enhetligt system 

som i sin tur skulle bidra till ett enklare jämförelsearbete mellan landstingen och dess enheter 

säger man inom Jämtland. Eftersom huvudsyftet med KPP är, att bidra som underlag till 

interna analyser av förändring över tid samt jämförelser mellan olika enheters vårdproduktion 

och deras kostnader, finns klara motiv att ta fram ett mer enhetligt KPP-system (SKL, 2015). 

Detta är fortfarande en aspekt som eftersträvas att reduceras eftersom skillnader i system och 

behandling av information kan uppbringa svårigheter relaterat till jämförbarhet och även 

sammanställning av data (SKL, 2015). Möjligheter till att implementera ett väl fungerande 

system finns menar Örebro. Dock är det en resursfråga i form av tid och pengar och i 

dagsläget finns inte dessa resurser på en nationell nivå om man ser till övriga respondenters 

åsikter. Dalarna styrker resonemanget om att implementera ett mer nationellt sammankopplat 

system när han behandlar fördelar man skulle kunna få genom ett mer centraliserat arbete med 

KPP, där man sitter i samma system. Detta kan relateras åter en gång till ABC-modellens 

problematik då enligt Atkinson et al. (2012) krävs det att ABC-modellen är väl utformad för 



 

  66 

organisationen annars finns risken att arbetet med modellen misslyckas. För att kunna koppla 

teorin med empirin i detta sammanhang krävs dock att man ser annorlunda på definitionen av 

begreppet organisation ovanför. Organisationen i detta avseende blir på en nationell nivå där 

KPP-modellen måsta vara korrekt utformad för att inte misslyckas. Vi anser att detta problem 

gäller även på en nationell nivå då samtliga landsting använder samma KPP-modell i grunden, 

med skillnad att den är utformad lokalt. Problem relaterade till systemet och beräkningarna 

kan ligga i att KPP-arbetet är nationellt styrt och utformat men att KPP arbetas med och tas 

fram lokalt. Istället för att försöka hitta reparerande åtgärder för att förebygga problemen 

relaterade till system och beräkningar, kan det vara bättre att ta till drastiska åtgärder. För att 

exemplifiera vad vi syftar till med reparerande åtgärder kan vi se till den ”sidoinformation” 

som SKL har begärt från landstingen, i avsikt att beskriva och motivera behandlingen av 

kostnader. Eventuellt skulle detta kunna åtgärdas genom att utforma och arbeta fram ett 

centraliserat system, på en nationell nivå, som alla ska använda. Visserligen är det komplext 

och resurskrävande men i det långa loppet anser vi att det är en möjlighet som bör reflekteras 

över.  

 

En annan möjlighet till att utveckla systemet eller modellen är genom ett samarbete i form av 

ett multi-professionell arbetsgrupp (Andersson och Liff, 2013). Ingen av respondenterna har 

berört denna tillvägagång mer än i den utsträckningen att man behöver få med verksamheten. 

Ser man till sammansättningen av de personer som är KPP-kontaktpersoner finns dock 

möjligheten att ta fram ett MPT på nationell nivå. Ett mer enhetligt system skulle som ovan 

nämnt bidra till bättre kalkyler. SKL jobbar kontinuerligt med att få underlaget validare och 

mer enhetligt då man främjar jämförelse (SKL, 2015). Man har lyckats förebygga olikheter i 

registreringen genom implementeringen av ”sidoinformation” där landstingen beskriver och 

motiverar sina kostnadsfördelningar. Dock finns det möjlighet att utveckla 

kostnadsfördelningen på andra sätt anser vi. Eftersom det finns landsting som lyckats fördela 

sina läkemedelskostnader genom en koppling till apotek, skulle det kunna förbättras i de 

övriga landstingen genom benchmarkingen. Ett mer enhetligt nationellt system skulle som 

ovan nämnt underlätta utvecklingen av KPP-modellen. Om man även skulle arbeta och lämna 

in KPP mer kontinuerligt ges möjligheten, i form av benchmarking, att utveckla aspekter som 

exempelvis läkemedelskostnadernas fördelning. Läkemedelskostnadernas fördelning finner vi 

i KPP-modellens tredje steg där det även tas upp att läkemedelskostnaderna kan variera 

markant mellan två patienter som mottar samma vårdtjänst (www.skl.se). Dessa måste 

fördelas mer patientunikt, med hänsyn till Anells (2005) studie, där läkemedelskostnadernas 
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ökning beskrivs som en relevant del i sjukvårdens kostnadsutveckling överlag. Att gå miste 

om denna potentiella patientunika kostnad innebär för landstingen att man betvivlar KPP-

modellen ytterligare. 

 

5.2.3 Verksamhetens deltagande och värdebaserad vård: 
Ekonomistyrning kan visa sig komplicerat när verksamheter och professioner inte accepterar 

metoder för kostnadsberäkning. Östergren och Sahlin-Andersson, (1998) menar att det kan 

förklaras av att professionsgrupper kännetecknas av komplicerad yrkesutövningen och inte 

kan styras av eller värderas av dem som inte har samma utbildning. En svårighet, vilken 

nämns av respondenterna är att förmedla att KPP inte enbart är ett ekonomiområde utan att 

det faktiskt speglar vad som händer i verksamheten. Om KPP endast uppfattas som ett 

ekonomiskt mått kan det stärka uppfattningen av att det administrativa styret följer annan 

logik och värderingar än vad professionerna gör som Lindvall (1997) menar. Det gäller för det 

administrativa styret att framhäva fördelarna och nyttan med KPP-användning istället för att 

professionerna uppfattar metoden som ett instrument för att hitta ineffektivitet och 

besparingar.  

En respondent nämner att det är vitalt att få med hela verksamheten, det vill säga 

professionen, verksamhetschefer och controllers ute i verksamheten för att KPP ska fungera 

fullt ut. KPP kan ses som en produktkalkyl inom sjukvården, vilket både är resurskrävande 

och beroende av ledningens engagemang. Om inte ledningen eller de styrande delarna i 

verksamheten förstår eller stödjer arbetet med kalkylmodellen uppstår det svårigheter med 

användandet av den framtagna informationen menar Hansson och Nilsson (1999). Ett sätt att 

förebygga problem med ekonomistyrning och öka deltagandet i verksamheten är då att 

sammankoppla det professionella med ledarskap genom att sammanfoga ett multi-

professionellt team(MPT) bestående av en chef och en professionell (Andersson och Liff, 

2013). Med koppling till kalkylteorier förklaras det att ABC arbetet kan förbättras om 

samarbete sker i en multifunktionell grupp där man väver in kunskaper från olika 

yrkesgrupper. Det handlar om att utveckla modellen och användningen av den genom att 

forma en grupp med exempelvis, programmerare, ingenjörer och ekonomer (Anthony et al. 

2014). För landstingens KPP-arbete blir det då läkare och verksamhetschefer, ekonomer och 

programmerare. Landstingsförbundet, (2002) menar att införandet av ett KPP-system är i stor 

utsträckning ett jobb för programmerare och ekonomer men det är framförallt 
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verksamhetsföreträdare som ska använda systemet. Det är därför viktigt att 

verksamhetsföreträdare är delaktiga i arbetet och utformningen av innehållet. 

Som många respondenter nämner är användandet av KPP beroende av intresset från 

verksamhetschefen. Det måste finnas driftiga personer i arbetet som ser värdet och potentialen 

med KPP för att få med hela verksamheten. På så sätt kan de själva hitta saker som man kan 

göra bättre än man gjorde innan. Att få intresse och större engagemang från 

verksamhetschefer och läkare är ett förbättringsområde som skulle möjliggöra ett bättre 

användande av KPP.  

Ett sätt att skapa större intresse från verksamheten är genom att utveckla den värdebaserade 

vården menar ett flertal respondenter. I artikeln ”Värdebaserad vård kan ge bättre vårdutfall” 

skriver Nordenström (2014) att värdebaserad vård bygger på mätningar och analyser av 

vårdens medicinska resultat och på patienters upplevelse av vården. Nordenström (2014) 

menar att värdebaserad vård banar väg för en ny färdriktning inom vården vilket på sikt kan 

bidra till högre vårdkvalitet, förbättrad patientsäkerhet och högre kostnadseffektivitet. 

Nordenström (2014) menar att en förbättrad vårdkvalitet inte gör vården dyrare utan snarare 

minskar kostnaderna. Detta har även praktiskt stöd, i Örebro läns landsting har man arbetat 

med värdebaserad vård och sett att utfallet av en högre kvalitét i vården har lett till lägre 

kostnader. De har även vävt in ett nöjdhetsindex från de anställda som också påverkas positivt 

av en högre kvalitét i vården. Örebro menar att man kan se hur trenderna följer varandra, om 

man förbättrar kvalitetsresultaten går kostnaderna ner i KPP samtidigt som medarbetarna får 

en högre nöjdhetsindex. 

Grundförutsättningar för att göra värdebaserad vård möjlig är ändamålsenlig informatik och 

effektiva IT-system, registrering och analys av både vårdutfall och patienternas upplevelse av 

vården. Ekonomiska incitamentåtgärder innefattande ersättningssystem vilket belönar uppnått 

värde och uppmuntrar till att skapa värde snarare än produktion (Nordenström, 2014). 

Nordenström (2014) menar att skapa rätt motivation och ambition hos vårdpersonalen är en 

nyckel för att värdebaserad vård ska fungera, detta innebär att man måste arbeta systematiskt 

med ledarskap och ta bort sådant som har negativ inverkan på personalens motivation t.ex. 

kostnadsjakt och volymrelaterade produktionsmål. Eftersom kostnadsjakt är något som 

problematiseras av landstingen med resursbrist finns här en möjlighet att komma bort från 

denna uppfattning inom verksamheten. Som Jämtland menar är nackdelen med KPP i relation 

till besparingar, att verksamheten inte uppskattar KPP potentiella värde. Detta då KPP-måttet 
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är för ekonomiskt inriktat enligt andra professioner inom organisationen. Att fokusera mer på 

kvalitét som Nordenström (2014) pratar om skulle behöva förmedlas flitigare ut i 

verksamheterna för att få med dessa i arbetet. Möjligheterna finns att göra detta genom att 

implementera värdebaserad vård vilket SKL i dagsläget håller på att projektera fram enligt 

Edling från Uppsala. Den negativa påverkan som Nordenström (2014) behandlar är ett 

omfattande problem enligt teorin och respondenterna, vilket även kan förebyggas genom ett 

bättre ledarskap. Värdebaserad vård kontribuerar till en kvantitativ- och kvalitativ mix av 

prestandamätning, man fångar och skildrar monetära termer samt kvalitét vilket uppskattas av 

den medicinska professionen. Värdebaserad vård skulle potentiellt förbättra det gemensamma 

språket mellan professionerna och de administrativa delarna eftersom man fångar både 

vårdens kvalitet och kostnader.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel återges de slutsatser vi har kommit fram till, vilket baseras på studiens 
teoretiska referensram, empiriska resultat samt analys. Slutsatsen presenteras i koppling till 
vår frågeställning och uppfyller därmed syftet med studien. Slutligen ges förslag på vidare 
forskning. 
 

Hur utbredd är användningen av KPP i Sveriges landsting samt hur långt har man kommit i 

implementeringen? 

 

Det underlag som KPP bidrar med kan användas till många områden av ekonomistyrning 

inom sjukvården, vilket det också gör i varierande grad. Beroende på när landstingen införde 

KPP och hur långt man har kommit i KPP-arbetet spelar av förklarliga skäl en stor roll i 

användningsgraden av KPP. Tiden för införandet kan också förklara respondenternas 

upplevda svårigheter med KPP användandet. Det är vår uppfattning att införandet av KPP är 

resurskrävande samt innebär en lång startsträcka innan landsting och sjukhus kan använda sig 

av KPPs fulla potential. Implementeringen av KPP-modellen har kommit långt inom de 

svenska landstingen då 15 stycken i dagsläget har satt KPP i drift på en landstingsnivå. 

Resterande sju landsting, med undantag för Gotland, arbetar i nuläget med att införa KPP-

modellen. Landstingen ser värdet i KPP och är medvetna om verktygets potential, vilket tyder 

på att KPP-modellen kommer att utvecklas samt implementeras inom flertalet landsting med 

positiva följder. Implementeringen av KPP inom landstingen bromsas dock av svårigheter 

relaterade till system, beräkningar, verksamheternas deltagande och resursbrist, vilket även 

har påverkat användningen av KPP-underlaget. 

 

Vilka användningsområden finns det i praktiken för KPP samt vilket användningsområde 

upplevs störst nytta? 

Användningsområdena för KPP är många och i vissa fall svåra att åtskilja, se ”Diagram 1.2”. 

De konkreta användningsområden som tas upp inom den tidigare teorin enligt Heurgren et al. 

(2013), överensstämmer överlag med våra resultat. Det som skiljer sig är att våra resultat 

skildrar mer precisa användningsområden än vad tidigare teori gör, se ”Tabell 1.3”.  Om vi 

ser till huvudsyftet med KPP enligt SKL (2015), vilket är att bidra med underlag till interna 

analyser av förändring över tid samt jämförelse mellan enheters vårdproduktion och deras 

kostnader, kan man konstatera att KPP fyller sitt syfte i praktiken. Detta bekräftas av våra 

empiriska resultat där det skildras att interna analyser i form av kostnadsanalys, intern 
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jämförelse, verksamhetsuppföljning och process effektivisering är högst förekommande 

användningsområden för KPP. Att KPP-måttet ska främja jämförelse mellan enheters 

vårdproduktion och deras kostnader bekräftas även i denna studie, då benchmarking är det 

användningsområde som KPP har gett störst nytta.   

De tre högst förekommande användningsområdena för KPP, inom landstingen, är 

benchmarking och kostnadsanalys följt av verksamhetsuppföljning. Dessa tre är väldigt breda 

användningsområden och kan ses som uppsamlingskategorier till många av de övriga 

användningsområdena för KPP. Även fast de tre användningsområdena, benchmarking, 

kostnadsanalys och verksamhetsuppföljning, är högst förekommande inom landstingen finns 

det möjlighet till förbättring och utveckling. Benchmarkingarbetet är fortfarande lidande på 

grund av de brister som fortfarande figurerar i systemen och beräkningarna inom KPP-

modellen. Likaså skapar det en problematik att bedriva kostnadsanalys och 

verksamhetsuppföljning eftersom KPP-data inom verksamheterna inte ses som tillräckligt 

valid. Dock, eftersom systemen och beräkningarna för KPP-modellen sker på lokal nivå inom 

landstingen skapar det större svårigheter i jämförelsearbetet mellan landstingen än i det 

interna arbetet. Intern jämförelse är därför att användningsområde där KPP i dagsläget kan 

användas i högre utsträckning, med hänsyn till bristen på enhetlig data, vilket försvårar det 

externa benchmarkingarbetet. Kostnadsanalys kan avse att följa upp kostnaderna för alla 

vårdkontakter, genom analys av utfall efter införandet av nya metoder eller praxis kan 

kostnadsanalys möjliggöra processeffektivisering och kvalitetsförbättring. Vi kan konstatera 

att utan kostnadsanalys går det inte att utföra benchmarking fullt ut. Kostnadsanalys 

tillsammans med benchmarking och verksamhetsuppföljning är en viktig beståndsdel i den 

egna vårdens förbättringsarbete av processer och behandlingar. 

 

Vilka svårigheter respektive möjligheter finns det i praktiken vid användandet av KPP? 

 

Användandet av KPP har sina svårigheter, vilka påverkat användningen av KPP-modellen 

inom vissa landsting mer än andra. Vi kan konstatera att svårigheter som upplevs med KPP-

arbetet idag har en korrelation med när KPP infördes i landstinget. 

Detta eftersom etablerade KPP-användare upplever liknande svårigheter med 

beräkningsmodeller och kostnadsfördelning, och de relativt nya användarna av KPP upplever 

liknande svårigheter i form av resursbrist och användning av data.  
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De gemensamma svårigheterna med användningen av KPP kan sammanfattas i två olika 

kategorier: engagemang- och resurssvårigheter samt komplexitet- och beräkningssvårigheter.  

 

Engagemang- och resurssvårigheter har påverkat användningen av KPP till stor del i vissa 

landsting medan andra inte har upplevt lika stora svårigheter i relation till denna kategori. 

Resursbristen och engagemanget är sammankopplade då de påverkas av varandra. Om det inte 

finns engagemang inom landstinget tillsätts inte heller resurser till KPP-arbetet. Motsatsvis 

kan engagemanget och deltagandet i KPP-arbetet påverkas negativt om det inte finns resurser, 

vilket får följden att KPP-modellen inte utnyttjas och används till sin fulla potential. 

Sjukvården kännetecknas av professionell yrkesutövning, vilket har fokus på behandling och 

vård av patienter. Det har givetvis den administrativa delen också men för att planera och 

koordinera vården behöver den administrativa delen ekonomiska verktyg för deras arbete. 

Dessa förhållanden och förutsättningar är säregna inom sjukvården, vilket kan leda till 

komplikationer med ekonomistyrning menar Lindvall (1997) . Många respondenter menar att 

KPP har bidragit till ett gemensamt språk mellan de ekonomi- och professionsstyrda delarna 

men acceptansen för KPP upplevs fortfarande som en svårighet i en del landsting. Utifrån 

våra resultat kan vi se att finns en barriär mellan den medicinska- och den ekonomiska 

professionen, vilket leder till att det finns svårigheter i att få med hela verksamheten i KPP-

arbetet. En anledning till detta är svårigheten att förmedla att KPP inte enbart är ekonomiskt 

inriktat, utan att det speglar vad som faktiskt händer i verksamheten, vilket är information 

ämnad även för den medicinska professionen. Konsekvensen av detta är att användningen av 

KPP påverkas negativt. Används inte KPP-underlaget utvecklas inte KPP-modellen, då man 

tenderar att arbeta kvar i samma modell år efter år, vilket leder till att utvecklingen av KPP-

modellen blir lidande.  

 

Eftersom KPP-modellen är väldigt komplex och detaljrik, krävs det omfattande beräkningar 

samt systemförutsättningar för att lyckas framställa ett acceptabelt KPP. Dessa system och 

beräkningar kommer inte att utvecklas om KPP-underlaget inte används. Svårigheter i att 

registrera valid och enhetlig KPP-data figurerar fortfarande inom landstingen. Somliga 

landsting lägger i princip allt sitt KPP-arbete på att sammanställa ett KPP för att kunna lämna 

in till SKL, vilket primärt har sin grund i de komplexa beräkningarna och systemen. 

Anledningen till att vissa landsting behöver fokusera mycket av sin arbetstid på att lyckas 

sammanställa ett KPP har även sin grund i att det råder resurs- och engagemangsbrist inom 

dessa landsting.  



 

  73 

Värdebaserad vård är en möjlighet och ett utvecklingsområde som kan leda till ett högre 

engagemang från verksamheten samt en högre användning av KPP-underlaget. Den 

värdebaserade vården kan vara nyckeln till att få intresse från verksamheten genom att den 

raserar uppfattningen av att KPP enbart har en ekonomisk relevans inom den medicinska 

professionen. Vid användning av värdebaserad vård inom sjukvården kan även 

kostnadsreducering uppnås menar Nordenström (2014), vilket denna studie bekräftar i våra 

empiriska resultat.  

Ett förbättringsområde är KPP-systemet och dess beräkningar. Genom att utveckla KPP-

systemet och dess beräkningar möjliggörs en högre delaktighet inom verksamheten samt en 

högre användning av KPP-underlaget. Detta grundar sig i att KPP-data skulle blir mer valid 

och enhetlig, vilket kan leda till att verksamheten inte argumenterar emot KPPs tillförlitlighet 

och validitet. De möjligheter som finns för att utveckla KPP-modellen är; en högre 

centralisering KPP-arbetet och ett nationellt KPP-system; mer kontinuerligt och aktivt arbete 

med KPP; samt det faktum att verksamheternas deltagande överlag måste bli bättre. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning.  
Eftersom vår studie ger en relativt övergripande bild av KPPs användning inom landstingen 

skulle det vara intressant att göra en fallstudie med fokus på det mest framgångsrika 

landstinget/sjukhuset och dess användning av KPP. T.ex. uppvisar vissa landsting svårigheter 

i att fånga och fördela patientunika kostnader så som läkemedel medan ett annat landsting har 

löst den svårigheten och har nu med läkemedel i deras KPP-beräkning. Detta skulle skildra ett 

mer ingående perspektiv, vilket skulle leda till benchmarkingmöjligheter för de övriga 

landstingen, i form av att se till ”best-in-practice-landstinget”. Med hänsyn till vår studie och 

problematiken med att använda KPP till sin fulla potential skulle en fallstudie kunna 

komplettera vår studie och leda till bättre användningsmöjligheter för de övriga landstinget.  

 

En annan intressant infallsvinkel hade varit att göra en komparativ studie med syfte att 

jämföra två landsting som lyckats olika bra i sitt KPP-arbete. Att se skillnaderna mellan det 

mest framgångsrika landstinget och ett landsting som har lyckats mindre bra med sitt KPP-

arbete hade förtydligat hur man bör använda sig av KPP inom sjukvården. Genom detta hade 

man även förtydligat vad bristerna i användningen av KPP beror på samt vilka faktorer som 

behövs för att bedriva ett väl fungerande KPP-arbete.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide/enkät 

Syfte: 

Studiens syfte är att kartlägga utbredningen och användningen av KPP inom Sveriges 

landsting samt kartlägga de svårigheter och möjligheter som finns med användandet av KPP. 

Etiska frågor 

1. Kan vi spela in denna telefonintervju? 

2. Vill du vara anonym i denna studie? 

3. Om ja på föregående fråga, kan vi referera till landstinget? 

Personliga frågor 

4. Namn?  

5. Befattning? 

6. Landsting? 

Personliga frågor om KPP-arbetet 

7. Hur länge har du arbetat med KPP?  

8. Hur stor del(%) av din dagliga arbetstid kretsar kring KPP? 

9. Vad är dina huvudsysslor relaterat till KPP? 

KPP inom landstingen 

10. Vilka nivåer inom landstinget är involverade i KPP arbetet?  

11. År då KPP infördes inom landstinget?  

12. Vad var syftet med KPP vid införandet? 

Vilka användningsområdena har ni för KPP inom ditt landsting? 
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13. Vad använder ni KPP till, fyll gärna i med svar JA eller NEJ vid användning av fler 

alternativ: Kostnadsanalys: Benchmarking: Budgetering/planering: Internprissättning: 

Ersättningssystem: Verksamhetsuppföljning: Intern jämförelse:  

Övriga användningsområden för KPP som vi inte nämnt? 

14. Vilket/vilka användningsområde använder ni främst KPP till? 

 

För- och Nackdelar samt svårigheter och möjligheter med KPP 

15. Inom vilket användningsområde skulle ni säga KPP har störst nytta? 

16. Vilka fördelar finner ni med KPP? 

17. Vilka nackdelar finner ni med KPP? 

18. Vilka svårigheter finns det med användandet av KPP?  

19. Vilka förbättringsområden/möjligheter finns det med användning av KPP? 

 

DRG användning och nytta 

20. Använder ni er av DRG? (JA eller NEJ) 

21. Hur använder ni er av DRG? 

22. Har ni haft nytta av DRG i verksamhetsstyrningen? (JA eller NEJ) 

Stort tack för ditt deltagande i den här undersökningen! Vi hoppas att denna studie och 

kartläggning kommer vara till nytta i ert fortsatta arbete med KPP.  
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8.2 Bilaga 2 

 
”Bilaga 2” KPP och koppling till kvalitet (värdebaserad vård) Källa: Göran Atterfors 

 


