
”Vårddata utan stuprör” 
– att väva samman klinisk data och resursdata

IHE Forum 21 april – TEMA Digitalisering nytt stuprör eller lösning?
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Produktion Klinisk
information

Patienter Vårdgivarna Resurser Kostnader

Datalager

Identifiering av möjligheter

• Variabilitetsanalys och intern 
benchmarking

• Systematisk vs problemorienterad

Prioritering av insatser

• ROI Analysis
• Value Matrices

Evidence Based Guidelines

• Monitor implementation at the 
whole population level 

• Optimize patient level 
compliance

Machine Learning-based AI 
Predictive Modeling

• Predict health events and care 
events of interest

• Prevention, care optimization

“Personalized Precision Medicine” för patienternaDatadriven (faktadriven) utveckling av vården

Patienterna är utgångspunkten, fakta är drivkraften



Från silokalkyler till systemkalkyler!
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Exempel på en vårdcykel där olika informationssystem kombineras och möjliggör analys 
över hela vårdcykelns effekt, resursåtgång och utfall.

En handbok för informationsdriven vård

https://drive.google.com/file/d/1e7ATvD2RaEmrHkKRv5GkdgUD7piCe0eG/view


En jämförelse mellan KPP och PEC
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Kalkylbeteckning Kostnad per Patient
(KPP)

Kostnad Per Vårdkontakt (KPV) eller
Patient Encounter Costing (PEC)

Ursprung Sverige - med inspiration från enhetliga principer 
för självkostnadsberäkningar

USA – pga insikt att självkostnads-
beräkningar blivit irrelevanta

Fokus och analysenhet Patientkontakt, självkostnadsberäkning Patientkontakt, processer och tidsåtgång

Information Via KPP-prislistor Faktisk resursåtgång i hälso-
sjukvårdssystemet 

Fördelning av indirekta 
kostnader

Sker via lokala beslut men påverkar inte i 
praktiken ”kostnaden” för vårdkontakt/vårdcykeln

Sker via process/aktivitetsanalys och vad 
som är kostnadsdrivande

Tillämpning Ofta i en begränsad del av vårdkedjan Hela vårdkedjan så långt datatillgång 
tillåter

Upplösning Aggregerad nivå med medelvärden Individnivå med möjlighet till aggregering 
utifrån behov

En handbok för informationsdriven vård

https://drive.google.com/file/d/1e7ATvD2RaEmrHkKRv5GkdgUD7piCe0eG/view


Systemkalkyler kan synliggöra hur insatser kan 
omallokeras för att maximera nyttan

● Investment in pharmaceuticals is associated 
with lower overall healthcare costs

● There may be an opportunity to decrease 
overall costs and improve outcomes by 
improving prescribing patterns and 
associated high-quality care.
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Yasin ZM, Anderson PD, Lingman M, Kwatra J, Ashfaq A, Slutzman JE, Agvall B. Receiving care according to national heart failure guidelines is associated with lower total 
costs: an observational study in Region Halland, Sweden. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021 May 3;7(3):280-286. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaa020. PMID: 32170930.
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Årlig kostnad för deras samlade sjukvårdskonsumtion: 550 miljoner

De som följer ”rätt” vårdprogram
● mer planerad uppföljning 
● ”rättare” läkemedelsbehandling 
● Mer kontroller 

De som inte följer ”rätt” vårdprogram
● Mindre planerad uppföljning 
● ”fel” eller ingen läkemedelsbehandling  
● färre kontroller

Halland har ca 6 000 hjärtsviktspatienter
Insikt tack vara PEC-verktyget!

Yasin ZM, Anderson PD, Lingman M, Kwatra J, Ashfaq A, Slutzman JE, Agvall B. 
Receiving care according to national heart failure guidelines is associated with
lower total costs: an observational study in Region Halland, Sweden. Eur Heart
J Qual Care Clin Outcomes. 2021 May 3;7(3):280-286

- 80 miljoner kr



Vad blir resultatet?

● Färre slutenvårdade 
hjärtsviktspatienter

●Ökad kostnadskontroll

●Relativt få vårdplatser och 
relativt låg beläggning

● Bättre tillgänglighet
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Exempel på en schematisk eskalerande patientresa
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Hemsjukvård 1177 Närsjukvård Ambulans Akutmottagning Slutenvård Proaktiv och 
preventiv 

uppföljning

”Normalläge” 
Invånare i 
dess vardag



Vid vilka steg kan patienten hjälpas tillbaka till 
”normalläge” med gott resultat?
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”Normalläge” 
Invånaren i sin 

vardag
Hemsjukvård 1177 Närsjukvård Ambulans Akutmottagning Slutenvård Proaktiv och 

preventiv 
uppföljning

(PEC, Patient Encounter Cost)



Genom att förstå patientresans resursåtgång finns 
förutsättningar för ”kostnadseffektiv” styrning
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”Normalläge” 
Invånaren i sin 

vardag
Hemsjukvård 1177 Närsjukvård Ambulans Akutmottagning Slutenvård Uppföljning
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• Utskrivning innan kl.12

• Preliminärt utskrivnings-
datum anges vid 

inläggning

• Vårdplanering startar
vid inläggning

• Distansmonitorering

• Distanskontakt 
via formulär

• Differentierad kallelse till 
återbesök baserad på 

labb och mående

Exempel på strategiska aktiviteter för att främja återgång
till “normalläge” och hämma eskalering
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”Normalläge” 
invånaren i sin 

vardag
Hemsjukvård 1177 Närsjukvård Ambulans Akutmottagning Slutenvård Uppföljning
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Exempel Läkarmedverkan i 
”hemmet”

”Vårdplanerare” 
på akuten

”Ignorera”
4-tim-målet

Clinical Decision Unit 
och ”standardiserad 
förlängd öppenvård”  

Ambulant 
bedömning



2022-04-2119

”Att ansvara för de förutsebara 
följderna av sina handlingar 
(”ansvarsetik”) respektive att 
handla med de bästa 
intentionerna vid varje givet 
tillfälle (”sinnelagsetik”)”. 

Patienten eller patienterna?



”Styrningen och vägledningen”



2022-04-2121



Projektöversikt PROM/PREM i Region Halland

Omvärldsanalys Val av PROM                      Pilotprojekt

Nationell samverkansgrupp uppföljning och analys

Vårt ”egna” kvalitets-
och utvecklingsarbete

• Spridd bröstcancer 
• Njursvikt

Val av PREM
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