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1 Sammanfattning 

Den svenska NordDRG versionen innehåller tre komplikationsnivåer, ”Mycket 
komplicerat”, ”Komplicerat” och ”Ej komplicerat”. Det finns 568 (av totalt 775) 
DRG uppdelade i olika komplikationsnivåer i NordDRG 2016 i den slutna 
vården. Dessa DRG benämns komplikations-DRG i denna rapport i enlighet 
med Socialstyrelsens definition. 
För att kunna studera utvecklingen över tid har i denna rapport andelen 
komplicerade DRG beräknats som antalet vårdfall i komplicerade och mycket 
komplicerade DRG delat med samtliga vårdfall inkluderande ej komplicerade 
fall i respektive komplikations-DRG.  
 
Andelen komplicerade DRG har ökat med 37 procent under perioden 2005-
2015 i Stockholms län. Ökad registrering av antal diagnoser och åtgärder per 
vårdtillfälle utgör faktorer vilka ligger bakom denna utveckling. Ökningen 
sammanfaller med en ökning av antal diagnoser per vårdtillfälle med 36 
procent, och en ökning av åtgärder per vårdtillfälle med 43 procent. Det 
förekommer stora skillnader i andel komplicerade DRG mellan sjukhusen i 
Stockholms län. Dessa skillnader har funnits under lång tid och har t.o.m. ökat 
de senaste åren. Ökad ”komorbiditet” respektive sjukdomsbörda återspeglas 
inte i ökad resursåtgång för komplikations-DRG fallen, vilket kan ses som en 
paradox. En ökad kodningsregistrering i DRG sammanhang skulle kunna tyda 
på ändrad kodningspraxis med bättre beskrivning av casemix i SLL, vilket inte 
nödvändigtvis skulle resultera i väsentligt svårare och mer resurskrävande 
casemix.  
 
Påvisade skillnader mellan sjukhusen är svåra att förklara då det förekommer 
exempel på sjukhus med betydligt högre kostnader (exempelvis 
Universitetssjukhus) vilka samtidigt redovisar endast genomsnittlig eller lägre 
andel komplicerade DRG, och sjukhus med relativt sett låg kostnad men som 
har en betydligt högre procent komplicerade DRG. Detta tyder på att sjukhus i 
Stockholms läns landsting kan skilja sig åt i registreringspraxis. Samtidigt 
framkommer av denna rapport att det finns sjukhus som sannolikt brister i 
primär kodning, alternativt underkodar. 
 
Genom att jämföra data och med användning av statistiska tester avses att i 
denna rapport tydliggöra och förklara skillnader mellan sjukhusen. Resultaten 
pekar ibland på direkta motsägelser såsom ökad komorbiditet samtidigt som 
resursförbrukning eller kostnader minskar. Allt detta försvårar tolkningen av 
DRG utfall. Detta tyder på brister i DRG förvaltningen i SLL i viktiga 
hänseenden, exempelvis olika kodningspraxis mellan sjukhus, registrering av 
medicinska data som inte följer anvisningar för primärkodning, ofullständiga 
eller otydliga anvisningar, avsaknad av revision eller granskning av 
primärkodning, brister i DRG-algoritmer, negativ påverkan av 
ersättningssystemet samt brist på resurser både nationellt och lokalt. Dessa 
brister pekar på ett stort behov av mer tydlig och korrekt styrning från 
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ledningen i Stockholms läns landsting för att både förbättra och förvalta ett 
beskrivningssystem, vilket måste bygga på korrekta medicinska data. 
 
 

2 Inledning  

Redan under 1990-talet konstaterade Spri – Hälso- och sjukvårdens 
utvecklingsinstitut, att det förekom stora skillnader i andel komplicerade DRG 
mellan sjukhusen i landet. Spri menade bl.a. att detta berodde på avsaknad av 
tydliga anvisningar för registrering av diagnoser1. Dessa skillnader har kvarstått, 
tom. ökat, trots ökat antal diagnosregistreringar vid så gott som samtliga 
sjukhus i länet. Revisioner av journaler med diagnosgranskningar som 
genomförts i SLL visar att det bl.a. beror på skillnader i kodningspraxis mellan 
sjukhusen, liksom förekomst av otydliga eller ofullständiga anvisningar för 
primärkodning2. Det är flera faktorer som kan påverka kodning, exempelvis 
incitament hos ersättningssystem, utbildning, ledning, sjukvårdsprocesser, 
anvisningar och tillämpning av anvisningar för primär klassificering, etc. 
Inverkan av dessa faktorer leder till skiljaktigheter mellan sjukhusen i 
Stockholms län. 
 
Krav på en större differentiering av DRG systemet har funnits länge i SLL. 
Redan i slutet av 1990-talet skapades – vid sidan av dåvarande DRG system - ett 
antal lokala DRG grupper (subgrupper) i SLL. Avsikten var att i första hand 
bättre kunna differentiera casemix och resursfördelning mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset gentemot övriga akutsjukhus. Vid införandet av en ny 
ersättningsmodell grundat på kostnadsytterfall var en viktig fråga - ”Kan 
NordDRG ersättas med mer detaljerade DRG-versioner som underlag för 
ersättning för att därmed ge mer rättvis ersättning till kliniker/sjukhus med 
högre grad av sjukdomssvårighet bland sina patienter?” 3. Nu finns det beslut på 
en omfattande poliklinisering av akutsjukhusverksamheten4, med överföring av 
12 500 vårdtillfällen under 2016 och ytterligare 12 500 under 2017 till 
dagsjukvård. Detta kan få konsekvenser i form av behov av ändrat och mer 
differentierat DRG system. 
 
I många europeiska länder har behov av ökad differentiering i DRG systemet 
lett till ett ökat antal DRG, och ett ökat antal nivåer med komplicerade DRG5. År 
2012 ökade antal DRG i den svenska versionen av NordDRG (NordDRG 2012 
CC SWE) i den slutna vården från 579 (år 2011) till 774, och antal 

                                                   
1
 SPRI rapport 474. 1998 

2
  Karlsson M, Reyes H, Hagström S. Journalgranskning avseende primärklassificering av vårdtillfällen i 

komplicerade respektive okomplicerade DRG vid Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. 
Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 2011-06-10 
3
 LK-SVEP. 2000. Utkast. Reviderat ersättningssystem för akutsjukhusen (REAS).  

4
 Hälso- och sjukvårdsnämnden yttrande. HSN 2016-0519. Landstingsdirektörens Planerings-underlag 

2017.  
5
 Antal DRG år 2015: 2290 i England, 2291 i Frankrike och 4200 i Holland. 
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komplikationsnivåer ökade från två till tre. Den nya DRG grupperaren 
(NordDRG-CC) innebar att kostnadsspridningen minskade i hela DRG systemet 
och att även förklaringsvärdet (R2) för DRG systemet höjdes med 10 
procentenheter till 68 procent. Ett annat viktigt resultat var att man kunde 
utesluta icke signifikanta ”CC-diagnoskoder” som visat sig sakna betydelse för 
totalkostnaderna för patienterna6. Allt detta gjorde DRG systemet mer 
kostnadshomogent och medförde ”utökade möjligheter till beskrivning av de 
svårast sjuka patienterna”7. Men ökning av antal DRG och komplikationsnivåer 
kan medföra risk för minskad transparens i DRG systemet och göra det mer 
svårkontrollerbart. Ett ökat antal DRG ställer större krav på DRG förvaltning, i 
form av mer resurser för att utforma DRG algoritmer, standardisering av 
kodning, kontroll, granskning och revision. Erfarenheter från bl.a. England 
visar att förvaltning av DRG systemet kräver en stor organisation med en 
samlad kompetens för att klara detta8.  
 
Tillämpning av en optimal trimningsmetod kan också bidra till att minska 
variationen i DRG och öka kostnadshomogeniteten i DRG-systemet. Att på så 
sätt undvika en utökning av antal DRG kan bidra till mindre belastning på 
förvaltningen av DRG.  
 
Vi har i en tidigare studie redovisat hur kortvård (0 eller 1 vårddag) systematiskt 
avviker i kostnader från en genomsnittlig DRG9. Det finns olika felkällor som 
DRG-systemet inte kan klara av, exempelvis fel primärkodning, korta 
vårdprocesser, fel vårdnivå, etc. En lösning skulle kunna vara att skapa nya 
DRG för dessa korta vårdprocesser. En annan enklare lösning kan vara att 
trimma bort en stor del av dessa extremt avvikande lågkostnadsfall. I en annan 
rapport10 har vi försökt öka tillförlitlighet i DRG systemet genom att öka 
trimning av extrema högkostnadsfall från 5 till tio procent. Resultat var att även 
efter trimning av 10 procent kvarstod systematiska skillnader i kostnader 
mellan sjukhusen och en stor spridning och snedhet i DRG-fördelningar.  
 
En stor osäkerhetsfaktor som nuvarande trimningsmetodik inte kan hantera 
optimalt är de stora och slumpmässiga skillnader i variation och snedhet som 
förekommer i casemix mellan åren. I en studie11, vilken presenterades på PCSI 
konferensen 2015 i Haag, kunde vi visa att systematiska skillnader mellan 
sjukhusen kvarstår för innerfallen även efter trimning, och hur DRG systemet 
kunde ges ökad homogenitet och tillförlitlighet genom att casemix mellan 
Universitetssjukhus och övriga akutsjukhus separerades. Samtliga dessa 
rapporter innehåller studier av casemix, hur casemix kan belysas och analyseras 
genom beskrivningssystemet DRG, redovisning av skillnader i casemix mellan 

                                                   
6
 Socialstyrelsen. Bilaga 2 – Utredning av komplicerade fall i NordDRG.  

7
 Socialstyrelsen. Vägledning till NordDRG Svensk CC-version 2012. 

8
 National Casemix Office. The Science of Casemix. April 2015 

9
 Hector Reyes. Michael Högberg. Kortvård och trimning av extremt låga kostnader. 2013 

10
 Hector Reyes. Michael Högberg. Utvärdering av DRG i Stockholm. Dämpning av förändringar i casemix 

över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader. 2014 
11

 Hector Reyes. Michael Högberg. Ett mer stabilt och förutsägbart DRG system genom att separera 
trimning av casemix vid Karolinska Universitetssjukhuset från de 5 övriga akutsjukhusen i SLL. 2015.  
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olika akutsjukhus, förändringar mellan åren och effekter av olika praxis för 
primärkodning, etc. 
 
 

3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge exempel på och tydligöra skillnader i 
komplikations-DRG mellan akutsjukhusen i Stockholms läns landsting, samt ge 
exempel på hur detta kan belysas, och hur detta påverkar tillförlitligheten i DRG 
systemet. 
 
En förhoppning är att detta kan bidra till bättre förutsättningar för en 
standardisering av primärkodning, mer fullständiga registreringsanvisningar, 
mer stringenta algoritmer, och slutligen ett bättre beskrivningssystem. Det kan 
även leda till bättre förståelse av vad som behövs för att nuvarande 
differentiering i DRG systemet ska bli mer hanterbart, transparent och 
tillförlitligt. 
 

 

4 Metod  

Vid beräkning av andel komplikationer per sjukhus har ”komplicerade” och 
”mycket komplicerade” DRG slagits ihop12. Vid jämförelser före och efter år 
2012 måste förändrade DRG-algoritmer tas i beaktande. Procent komplicerade 
DRG har beräknats som samtliga vårdfall som klassificerades som 
”komplicerade" DRG eller "mycket komplicerade" DRG dividerade med 
samtliga vårdfall som klassificerades som komplikations-DRG, d.v.s. 
”komplicerade”, "mycket komplicerade" och ”ej komplicerade" DRG. 
 
Exempel på kostnadsfördelning mellan olika komplikationsnivåer grundas på 
de 10 mest frekventa treställiga DRG i SLL. Dessa DRG är icke representativa 
för hela populationen då de har en medelkostnad på cirka 23 000 kronor, 
medan genomsnittet av samtliga innerfall kostar drygt 43 000 kronor. Men 
valda exempel ger en bild av en stor del av sjukvårdsproduktionen. Exempel på 
kostnadsfördelning i komplikations-DRG visas för några högfrekventa DRG, 
DRG F47 Buksmärta, P05 Normal förlossning, D47 Lunginflammation, M40 
Njur- och urinvägsinfektion och G12 Laparoskopisk kolecystektomi. Jämförelser 
mellan Karolinska Universitetssjukhuset och övriga sjukhus görs efter justering 
för casemix för att förenkla och bättre åskadliggöra skillnaderna mellan 
sjukhusen. Jämförelser mellan tre sjukhus med liknande uppdrag– Danderyd, 

                                                   
12

 Definition av komplicerade DRG förändrades i Stockholms läns landsting från 2013 (i Sverige 2012).  
Det är fler DRG som splittras och definieras som komplicerade. Kategori ”Mycket komplicerade” DRG 
finns inte före 2013.  Det gör att år 2013 finns det en högre andel komplicerade DRG jämfört med 
tidigare, p.g.a. nya DRG definitioner. 
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Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus - belyser även de skillnaderna i 
kostnader och procent komplicerade DRG efter casemix justering. 
 
En mer fullständig bild av fördelningen hos samtliga komplikations-DRG 
redovisas genom att beräkna värde på variationskoefficient och snedhet för 
samtliga innerfall och studera förändringarna mellan åren. Variationskoefficient 
(CV) är ett spridningsmått som gör det möjligt att jämföra fördelningar med 
olika skalor, exempelvis kostnader per DRG, då kostnader kan skilja sig åt 
väsentligt mellan olika DRG. Det beräknas som kvoten mellan 
standardavvikelsen och medelvärdet i varje DRG. Snedhet (S) är ett mått som 
kvantifierar hur symmetrisk (eller asymmetrisk) en fördelning är genom att 
räkna differensen mellan medelvärde och medianen i förhållande till 
standardavvikelsen. Dessa mått har använts för att undersöka hur DRG-
fördelningar varierar mellan åren i samtliga komplikations-DRG eller casemix, 
och belyser om det finns skillnader mellan olika komplikationsnivåer. De 
procentuella förändringarna i värdet på variationskoefficienten i respektive 
DRG mellan år 2014 och 2012 har klassindelats i olika grupper och ett index 
beräknas där basåret är 2012 (=100). Detta för att ge en bild över förändringar 
mellan åren. På motsvarande sätt har de relativa förändringarna i snedhet 
mellan 2014 och 2012 klassindelats och indexerats. 
 
Skillnader i kostnader, medelvårdtider och procent komplicerade DRG med 
mera kan vara missvisande eftersom jämförelser mellan sjukhusen innehåller 
olika DRG eller olika casemix. För att göra mer korrekta jämförelser justeras 
sjukhuskostnader för casemix13. Metoden korrigerar för skillnader mellan 
sjukhus så att t.ex. kostnadsjämförelser och jämförelser av andra parametrar 
kan bli rättvisande. Följande mått har beräknats enligt samma metod: 
Kostnadsindex, vårdtidsindex, komplikationsindex, index för antal diagnoser, 
dödlighets- och poängindex. 
 
Jämförelser görs efter att databasen trimmats för 5 procent fall med extremt 
avvikande höga kostnader i förhållande till genomsnittet. Därmed dämpas 
kostnadsskillnaderna i samma DRG mellan sjukhusen. Spridningen i varje DRG 
minskar och därmed reduceras de systematiska och slumpmässiga felen 
samtidigt som tillförlitligheten i de beräknade måtten ökar. 
 
Kostnader under olika perioder har justerats i enlighet med landstingsprisindex 
(LPI) till 2014 års fasta priser så att kostnader mellan olika perioder blir 
jämförbara. 
Vårdtid definieras på Socialstyrelsens termbank som ”tid under vilken ett 
vårdtillfälle äger rum. I den nationella statistiken beräknas vårdtid som 
utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker 
samma dag räknas vårdtiden som noll dagar”. Kortvård är slutenvårdsfall som 
skrivs in och ut samma dag. Kostnadsmässigt ligger dessa fall närmare ett 
öppenvårdsfall14. I denna rapport inkluderas i begreppet "kortvård" även 
vårdtillfällen där patienten skrivs ut nästkommande dag med vårdtid ett. 

                                                   
13

 Spri rapport 474. Vårdkostnader 1996. 1998 
14

 Socialstyrelsen 2007. ”Vägledning till NordDRG”. 
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Orsaken är att även dessa fall kostnadsmässigt avviker väsentligt från en 
genomsnittlig patient inom samma DRG. 
Kruskal-Wallis är ett icke-parametriskt statistisk test för att säkerställa 
signifikanta skillnader mellan grupper som inte är normalfördelade. 
Kostnaderna i varje komplikations DRG (”mycket komplicerat”, ”komplicerat” 
och ”ej komplicerat”) mellan fallen med vårdtid noll och ett testas för om de 
signifikant skiljer sig gentemot fallen med vårdtid längre än ett, eller gentemot 
kostnader för genomsnittliga DRG fall. Om skillnaderna mellan grupper är 
större än slumpmässiga variationer innebär det att gruppernas medelkostnader 
sannolikt är olika.  
Mer utförliga förklaringar av begrepp och metod redovisas i bilaga 8 och 9. 
 
 

5 Resultat 

5.1 Underlag 

Data består av slutenvårdsdata mellan 2005-2015, och kostnadsdata (kostnad 
per patient, KPP) 2014 för komplikations-DRG. I ett par diagram redovisar vi 
även en längre tidsserie kostnadsdata 2006-2014 i fasta priser 2014. Tabeller 
med sjukvårdsdata består av samtliga vårdtillfällen, medan diagram med 
kostnadsdata 2014 endast avser innerfall. 
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5.2 Komplikations-DRG 

Enligt Socialstyrelsens definition klassificeras svårare sjuka fall som: ”Med 
komplicerat menas i DRG-sammanhang att det under vårdkontakten har 
förekommit en komplikation och/eller en komplicerande sjukdom, dvs. en 
komorbiditet”15. Den svenska NordDRG versionen innehåller tre 
komplikationsnivåer, ”mycket komplicerat”, ”komplicerat” och ”ej komplicerat”. 
Det finns 568 (av totalt 775) DRG uppdelade i olika komplikationsnivåer i 
NordDRG 2016 i den slutna vården, vilket utgör 73 procent av DRG i sluten 
vård. 
 
 
Tabell 1: Hjärtsvikt & chock. Mycket komplicerat, komplicerat och ej 
komplicerat. 
 

 
  
 
Exemplet som ges av tabellen ovan visar hur de olika komplikationsnivåerna 
skiljer sig åt i resursförbrukning och antal diagnoser per fall. Tabellen visar 
medelkostnader, medelvårdtid och antal diagnoser per vårdtillfälle för DRG E47 
Hjärtsvikt & chock med tre komplikationsnivåer år 2014. Ju högre 
komplikationsnivå desto högre kostnader, längre medelvårdtid och fler antal 
diagnoser. Medicinska data och resursförbrukning validerar de olika 
komplikationsnivåerna. Medelkostnader mellan "mycket komplicerade" och 
"komplicerade" DRG är 92 procent respektive 26 procent högre jämfört med "ej 
komplicerade" DRG (=100). Liknande skillnader i komplikationsnivåer finns 
även då vårdtid används som jämförelsemått. Motsvarande relationer mellan 
komplikationsnivåerna för antal diagnoser per vårdtillfälle visar de största 
skillnaderna, där "mycket komplicerade" och "komplicerade" DRG är 149 
respektive 115 procent högre än "ej komplicerade" DRG. 
 
 

                                                   
15

 Socialstyrelsen. Vägledning till NordDRG Svensk version 2015.  
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5.3 Andel komplicerade DRG 2005-2015 vid akutsjukhus i 

Stockholms läns landsting 

 
Diagram 1: Andel komplicerade DRG 2005-2015. Per sjukhus. 
 

 
Andel komplicerade DRG vid akutsjukhusen i SLL har under perioden 2005-
2015 ökat med i genomsnitt drygt 13 procentenheter för samtliga sjukhus, från 
35,4 till 48,6 procent. Ökningstakten skiljer sig åt mellan sjukhusen. Capio S:t 
Görans sjukhus har ökat med 21 procentenheter följt av Danderyds sjukhus med 
14 procentenheter. Karolinska Universitetssjukhuset ökade med cirka 13 
procentenheter och Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus med cirka 11 
procentenheter. Ersta sjukhus har däremot minskat procentandelen 
komplicerade DRG med cirka 8 procentenheter. Den största enskilda ökningen 
för samtliga sjukhus har skett mellan 2014 och 2015 med 5,5 procentenheter i 
genomsnitt.  
Det förekommer stora skillnader i andel komplicerade DRG mellan sjukhusen, 
även efter justering för skillnader i casemix16. Detta har varit gällande under en 
lång period. Skillnader mellan sjukhusen har ökat från 23 procentenheter år 
2005 till 33 procentenheter år 2015. Skillnader är även betydande mellan 
sjukhus med liknande uppdrag och kostnader. Karolinska Universitetssjukhuset 
skiljer sig inte från genomsnittet, trots dess medicinskt "svårare" casemix och 
dess relativt höga kostnader i förhållande till de övriga akutsjukhusen. I bilaga 
2A och 2B jämförs sjukhusen efter justering för skillnader i casemix. 
 
 
 
 

                                                   
16

 Se bilaga 1A, 1B: Skillnader i procent komplicerade DRG mellan sjukhus i Stockholm. Casemix justerat.  
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5.4 Andel komplicerade DRG 2015. Justerat för casemix 

 
Diagram 2: Index för andel komplicerade DRG per sjukhus. Justerat för 
skillnader i casemix. 

 
 
 
I diagrammet ovan redovisas index för andel komplicerade DRG efter justering 
för skillnader i casemix, dvs. hänsyn är tagen till patientsammansättning på 
varje sjukhus. Jämförelse görs med genomsnittet för alla akutsjukhus exklusive 
Karolinska Universitetssjukhuset för år 2015. Genomsnittet för övriga 
akutsjukhus17 utgör nämnaren (=100). Capio S:t  Göran har 13 procent högre 
andel komplicerade DRG än genomsnittet för alla övriga akutsjukhus, i samma 
DRG. Södersjukhuset ligger däremot 5 procent under genomsnittet i andel 
komplicerade DRG och Danderyds sjukhus ligger tre procent högre än 
genomsnittet. Trots relativt liknande uppdrag avviker de tre sjukhusen 
sinsemellan. Karolinska ligger nära genomsnittet trots dess unika uppdrag som 
Universitetssjukhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17

 Övriga akutsjukhus avses här samtliga sjukhus i Stockholm utom Karolinska sjukhus. 
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5.5 Antal diagnoser per vårdtillfälle 2005-2015. 

Komplicerade DRG 

Diagram 3: Antal diagnoser per vårdtillfälle 2005-2015. Komplicerade DRG. 

 
 
En stor ökning av antal diagnoser (för komplicerade DRG) har skett under 
perioden 2005-2015, i genomsnitt med 27 procent. Detta kan antas ha bidragit 
till ökningen av andel komplicerade DRG vid nästan samtliga sjukhus i SLL. 
Ökningen i genomsnitt för samtliga sjukhus ligger kring 27 procent, från 3,8 
diagnoser per vårdtillfälle år 2005 till 4,8 år 2015. Sjukhusen med högst värde 
har i genomsnitt en diagnos mer per vårdtillfälle än sjukhusen med lägst värde. 
Mest har Danderyds sjukhus ökat (40 %), följt av Södersjukhuset (30 %). 
Norrtälje sjukhus har flest antal diagnoser per vårdtillfälle (5,1), men inte den 
högsta andelen komplicerade DRG. Skillnaden mellan sjukhusen har ökat 2015 
jämfört med 2005. Ökningen av antal diagnoser kan bero på ökad sjuklighet 
eller ökad förekomst av komorbiditet, men kan även spegla en ändrad 
kodningspraxis. En rimlig tolkning är att särskilt de bidiagnoser som leder till 
komplicerade DRG har ökat eftersom andel komplicerade DRG har ökat såväl 
före som efter införandet av den nya CC-grupperaren 2012. 

5.6 Trender i akutsjukhus casemix. Komplikations-DRG 

 
Tabell 2: Registrering av medicinska data och resursförbrukning 2005-2015. 
 

           
 

År 2005 År 2015 Diff 2015/2005

Diagnos/vtf 2,5 3,4 36%

Åtgärd/vtf 1,2 1,7 43%

% Komplicerade DRG fall 35% 49% 37%

Andel > 69 år 31% 37% 19%

Medelvårdtid 3,54 3,52 -1%

Vårdtillfälle/patient/år 1,44 1,48 3%

Medelkostnad* 49 687 49 920 0%

Casemix-index 0,923 0,956 4%

*Medelkostnad avser 2006 och 2014 och är justerat efter 2014 års priser
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Tabellen ovan visar de procentuella förändringar i registrerade medicinska data 
och olika mått på resursförbrukning under 2005-2015 för komplikations DRG18. 
Medelkostnad avser perioden 2006-2014. Diagnoser och åtgärder per fall, andel 
fall > 69 år och procent komplicerade DRG har ökat betydligt under 2005-2015. 
Antal diagnoser per vårdtillfälle har ökat med 36 procent under perioden, en 
stor del av ökningen består av bidiagnoser som leder till komplicerade DRG 
(eftersom procent komplicerade DRG har ökat). Antal åtgärder (enligt KVÅ, 
Klassifikation av vårdåtgärder) per fall har ökat med 43 procent.  
 
Ökat antal diagnoser per vårdtillfälle, av antal åtgärder och andel komplicerade 
DRG, tyder på ökat inslag av komorbiditet, en ökad börda av resurskrävande 
åtgärder och mot en ökad andel komplicerade patienter. Även andel äldre (> 69 
år) har ökat och innebär sannolikt en större sjukdomssvårighetsgrad i vården. 
Trots att de flesta medicinska data pekar mot en ökad sjukdomsbörda, visas i 
nedre delen av tabellen, att medelvårdtiden har minskat med en procent, och 
medelkostnader19 är nästan oförändrade under perioden (2006-2014).  
Den redovisade högre nivån på svårighetsgrad i casemix motsvaras inte av en 
högre resursförbrukning. Casemix-index (CMI) ökar mest pga. ökad andel 
komplicerade DRG. Den marginella men ändå ökningen med 3 procent av antal 
vårdtillfällen per patient och år innebär en större patientrotation med kortare 
vårdtider, och ett minskat antal behandlade patienter än tidigare. Detta kan 
bero på olika faktorer såsom ändrade vårdprocesser, den medicinsk-tekniska 
utvecklingen, nya läkemedel eller ersättningsoptimering. Ingetdera av detta har 
studerats här eftersom det inte ingick i syftet med denna rapport. 
 

5.7 Komplicerade DRG: Andel komplicerade DRG, 

medelkostnader och medelvårdtider 

 
Diagram 4: Andel komplicerade DRG, medelkostnader och medelvårdtider. 
Komplicerade DRG. 

 
 

                                                   
18

 Diagram med data för hela perioden visas i bilaga 2. 
19

 Medelkostnad avser 2006 och 2014 och är justerat efter 2014 års priser med LPI. 
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I diagrammet ovan redovisas medelvårdtid och medelkostnader20 för 
komplicerade DRG samt andel komplicerade DRG av samtliga komplikations-
DRG21. Resursutnyttjande, mätt i vårddagar och medelkostnader, har sjunkit 
samtidigt som procent komplicerade DRG har ökar betydligt. Den ökade 
svårighetsgraden i casemix och komorbiditet har inte gett utslag i 
medelvårdtider och kostnader. Den ökade procenten komplicerade DRG kan 
förklaras av en ökning av rapporterade bidiagnoser vilka leder till 
komplikations-DRG, och därmed en ökad redovisad sjukdomssvårighetgrad 
som förväntas vara mer resurskrävande. Detta borde avspeglas i ökade 
kostnader, men så är det inte. I bilaga 3A, 3B och 3C visas mer detaljerade 
kostnader för komplikations-DRG. 
 

5.8 DRG index för innerfall 2014. Karolinska 

Universitetssjukhuset och övriga akutsjukhus. Justerat för 

casemix 

 
Diagram 5: DRG index för innerfall 2014. Justerat för casemix. Övriga 
akutsjukhus=100:  

 
 
 
I diagrammet ovan redovisas skillnader för komplikations-DRG, i 
kostnadsindex, vårdtidsindex, komplikationsindex, åldersindex, index för antal 
diagnoser per vårdtillfälle, dödlighetsindex och poängindex22 mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset och övriga akutsjukhus i SLL, efter justering för casemix. 
Övriga akutsjukhus utgör referenspopulation (=100). Det förekommer stora 
differenser i kostnader, 40 procent, mellan Universitetssjukhuset och övriga 

                                                   
20

 Medelkostnader 2006-2014 avser 2014 års priser. År 2011 har räknats om pga. brister i grunddata. 
21

 I bilaga 3A och 3B visas medelkostnader 2006-2014 för komplikations DRG. Justering till fasta priser 
görs för samtliga i varje komplikationsnivå. I bilaga 3C har samtliga fall 2006 och 2014 grupperats med 
NordDRG 2016 och där visas samtliga komplikations-DRG. Kostnader för komplikations-DRG i fasta priser 
beräknade av SKL och baserade på nationella kostnadsdata har liknande nedåtgående trend. 
22

 Poängvolym har räknats på basis av treställig DRG kod.  
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akutsjukhus, men relativt små skillnader i procent komplicerade DRG (2 
procent), vårdtid (1 procent) och antal diagnoser (8 procent) mellan Karolinska 
och övriga sjukhus. Universitetssjukhusets höga kostnader efter justering för 
casemix, motsvaras inte av avvikelse i vårdtid, ålder, antal diagnoser eller 
procent komplicerade DRG. Ålder och dödlighet är betydligt lägre för 
Karolinska och förklarar inte dess högre kostnader. Sådana inkonsekvenser 
förekommer även bland övriga akutsjukhus sinsemellan, trots liknande 
uppdrag. 
 
Jämförelser av poängvolym grundas på treställig komplikations-DRG. 
Karolinska Universitetssjukhuset, vilket har en kostnad som i genomsnitt ligger 
40 procent högre än övriga akutsjukhus har bara 11 procent högre poäng. 
Kostnadsmassan motsvarar därmed inte poängvolymen. Det innebär att 
casemix-index inte blir representativt för resursförbrukning eller medicinsk 
svårighetsgrad för ett DRG vare sig vid Karolinska eller övriga akutsjukhus23. 

5.9 Kostnad och komplikationsindex vid tre sjukhus. 

Innerfall 2014. Justerat för casemix.  

 
Diagram 6: Kostnads- och komplikationsindex för innerfall 2014. Capio S:t 
Göran, Danderyd och Södersjukhuset. Justerat för casemix. Övriga 
akutsjukhus=100. 

 
 
Även vid de övriga akutsjukhusen förekommer skillnader mellan kostnadsindex 
och motsvarande komplikationsindex. Detta är tydligt för framförallt Capio S:t 
Görans sjukhus och Södersjukhuset. Skillnaderna i kostnadsindex är endast en 
procentenhet efter justering för casemix, medan det för komplikationsindex 
framgår en mycket stor skillnad mellan sjukhusen, och åt olika håll. Detta tyder 
på att den medicinska beskrivningen (komplikationsindex) inte motsvaras av 
sjukhusens resursförbrukning (kostnadsindex) även vid de övriga sjukhusen. 
 

                                                   
23

 Se ”Ett mer stabilt och förutsägbart DRG system genom att separera trimning av casemix vid 
Karolinska Universitetssjukhuset från de 5 övriga akutsjukhusen i SLL”. Hector Reyes. Michael Högberg. 
2015 
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5.10 Kostnadsfördelning DRG F47 Buksmärta. Innerfall 

2014 

 
Diagram 7: Kostnadsfördelning DRG F47 Buksmärta. Innerfall 2014 

 
 
I diagrammet ovan redovisas ett exempel på kostnadsfördelning för DRG F47 
Buksmärta för ”ej komplicerade” DRG (F47E), ”komplicerade” (F47C) och 
”mycket komplicerade” (F47A) bland innerfall 2014. F47 är det mest frekvent 
förekommande DRG efter Vaginal förlossning. Trots att medelvärdet mellan de 
tre fördelningarna skiljer sig åt i rätt riktning logiskt sett (39 015 kr för F47A, 
25 439 kr för F47C och 16 383 kr för F47E), överlappar kostnadsfördelningarna 
för de tre DRG varandra relativt mycket. Det är en relativt sett låg 
differentiering mellan dessa tre komplikationsgrupper. Kostnader för flest 
frekventa fall (typvärde) för "ej komplicerade" respektive "komplicerade" DRG 
ligger inom nästan samma kostnadsintervall (kring 12-15 000 kronor). 
Skillnader i medelkostnader mellan dessa DRG beror främst på att DRG F47C 
har en längre svans (snedhet). "Mycket komplicerade" DRG (F47A) innehåller 
motsvarande relativt låga kostnader som de två andra DRG-grupperna, trots att 
det definitionsmässigt borde vara åtskilt medicinskt genom högre 
komorbiditet24. Fördelningen av kostnader för "mycket komplicerade" DRG 
kännetecknas även av en extremt stor spridning. 
 
I bilaga 4 visas ytterligare exempel med fyra fördelningar av högfrekventa DRG, 
vilka inte överensstämmer helt med definitioner i DRG logiken, vilket kan tyda 
på brister i kodning. Ett speciellt fall är DRG M40 Njur- och Urinvägsinfektion 
(se bilaga 4) där "komplicerade" DRG (M40C) innehåller fler fall, är mer 
frekvent än motsvarande ”ej komplicerade” (M40E). I flertalet komplikations-
DRG är det ”ej komplicerade” DRG, som innehåller flest antal fall. För ”mycket 
komplicerade" DRG är det genomgående mönstret i redovisade exempel en stor 
kostnadsspridning. Fördelningen i denna DRG motsvarar inte en homogen 
kostnadsgrupp. 
 

                                                   
24

 Ytterligare 4 exempel kan ses i bilaga 4. 
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5.11 Procentuella förändringar i fördelningarnas spridning 

(CV) och snedhet (S) mellan åren: "Mycket komplicerat", 

"komplicerat" och "ej komplicerat" DRG 

Diagram 8: Procentuella förändringar i variationskoefficient och snedhet mellan 
åren. Samtliga fall 
 

  
 
En ytterligare faktor som gör komplikations-DRG mindre förutsägbar är 
förändringarna i casemix mellan åren. Diagrammen ovan redovisar 
förändringar i variation (CV) och snedhet mellan år 2012 och 201425 för 
samtliga fall. Procentuella förändringar mellan åren har indexerats och 
klassindelats i 20 procent eller högre (index > 119), mellan 10 och 19 procent 
(index 110-19), mellan 0 och 9 procent (index mellan 100 och 109) etc. Hos 
cirka hälften av alla komplicerade DRG förändras CV 20 procent eller mer 
mellan åren (index < 80 och index > 119). Ungefär en fjärdedel av DRG 
förändras mindre än 10 procent mellan åren. Förändringar mellan de båda 
perioderna (2013/2012 och 2014/2012) kan gälla olika DRG, och vara åt olika 
håll. Skillnader större än 20 procent mellan 2014/2012 för värdet på 
variationskoefficient är olika per komplikationsnivå, 60 procent för "mycket 
komplicerade" DRG, 50 procent för "komplicerade" DRG och 44 procent för ”ej 
komplicerade” DRG. Ju mer komplicerade desto mer variation, samtidigt som 
dessa är mer benägna för slumpvariation pga. mindre antal fall per DRG.  
Redovisade förändringar i snedhet är ännu större. För cirka tre fjärdedelar av 
alla komplikations-DRG förändras värdet för snedhet mer än 20 procent mellan 
åren. Snedhet är en större källa till osäkerhet i DRG-systemet och i trimning. 
Även här kan förändringar mellan de olika perioderna (2013/2012 och 
2014/2013) röra sig om olika DRG, och vara åt olika håll. Omfattning och 
slumpmässighet i förändringar gör att snedhet blir svårare att förutsäga. Det är 
sannolikt också så att även relationerna mellan de olika komplikationsnivåerna 
förändras slumpmässigt.  

                                                   
25

 I bilaga 5 redovisas även förändringar mellan 2013 och 2012 

35%
28% 24%

21% 22% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Diff i CV 2014/2012 Diff i CV 2014/2012 Diff i CV 2014/2012

Index över CV skillnader mellan 2014 och2102. År 2012=100

Index <80

Index 80-89

Index 90-99

Index 100-109

Index 110-119

Index >119

Mycket komplicerat Komplicerat Ej Komplicerat

Hector Reyes HSF-Vårdinformatik

43%
38% 40%

31% 33% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Diff i Snedhet 2014/2012 Diff i Snedhet 2014/2012 Diff i Snedhet 2014/2012

Index över Snedhet skillnader mellan 2014 och 2012. År 2012=100

Index <80

Index 80-89

Index 90-99

Index 100-109

Index 110-119

Index >119

Mycket komplicerat Komplicerat Ej Komplicerat

Hector Reyes HSF-Vårdinformatik



18 
 

 

Detta borde gälla även för casemix. De kraftiga förändringarna (större än 20 
procent) i CV och i snedhet mellan åren, är likartade för alla tre 
komplikationsnivåer, och tyder på att det rör sig om förändringar i casemix. 
Omfattning av de procentuella förändringarna i CV och snedhet mellan åren är 
likartade oavsett jämförelseperioder. Jämförelser mellan två år blir särskilt 
relevant eftersom beräkning av de relativa vikterna grundas på två år gamla 
kostnadsdata (KPP). Exempelvis viktlistan för 2014 beräknas utifrån 2012 års 
KPP data, och de förändringar som sker i variationskoefficient och snedhet 
påverkar givetvis även de variationer som sker i de relativa vikterna mellan 
åren.  

5.12 Skillnad i kostnadsfördelning mellan Karolinska 

Universitetssjukhuset och övriga akutsjukhus 

Diagram 9: Skillnad i kostnadsfördelning mellan Karolinska och Övriga 
akutsjukhus: Lunginflammation. Innerfall 2014 
 

 
 
I diagrammen ovan redovisas skillnader i kostnadsfördelning hos innerfall 
mellan övriga akutsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset för DRG 
Lunginflammation, ”ej komplicerade” (D47E), ”komplicerade” (D47C) och 
”mycket komplicerade” (D47A). Övriga sjukhus visar en snedfördelad spridning, 
där både "ej komplicerade" och "komplicerade" DRG har nästan lika hög 
frekvens, och där "komplicerade" DRG lutar mer åt höger. Vid Karolinska 
sjukhuset är produktionen av dessa DRG mycket lägre till antalet. 
Kostnadsfördelningen är relativt sett mer spridd och mer snedfördelad i dessa 
DRG.  
 
”Mycket komplicerade” DRG visar en lika platt fördelning i båda diagrammen, 
där relativt låga kostnader förekommer lika mycket som höga kostnader. Den 
större spridningen och snedheten vid Karolinska gör att dess medelkostnader är 
högre.  
Av diagrammet framgår26 att kostnadsfördelningen hos komplikations-DRG är 
olika mellan sjukhusen. Detta beror på systematiska skillnader i kostnader och i 

                                                   
26

 Se bilaga 6 för fler exempel på högfrekventa DRG 
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casemix27. I bilaga 6 visas två andra exempel på skillnader i fördelning av 
komplikations-DRG mellan Karolinska Universitetssjukhuset och övriga 
akutsjukhus. 
 
 
Diagram 10: Kostnadsindex för Karolinska Universitetssjukhuset och övriga 
akutsjukhus för samtliga komplikations DRG: Justerat för casemix. Innerfall 
2014 

 
 
Ovan redovisas kostnadsindex mellan övriga akutsjukhus och Karolinska 
Universitetssjukhuset för innerfall i samtliga komplikations-DRG, justerat för 
skillnader i casemix. Övriga akutsjukhus utgör genomsnittet=100. Diagrammet 
visar att i samma DRG förekommer systematiska kostnadsskillnader mellan 
dessa sjukhus, kring 40 procent för samtliga komplikationsnivåer, men mest för 
"mycket komplicerade" DRG. Detta tyder på att fördelningen av kostnader för 
Karolinska ligger mycket mer åt höger sida av kostnadsfördelningen. Sannolikt 
förekommer även större spridning och snedhet, och större andel fall med 
extremt höga kostnader28. I samma DRG förekommer två helt olika 
sjukhustyper med väsentligt avvikande resursåtgång och kanske även med 
skilda medicinska innehåll. Detta kan innebära att DRG-system och 
trimningsmetodik inte kan återspegla dessa skillnader på medicinsk basis. Det 
inverkar också negativt på kostnadshomogeniteten i DRG-systemet. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27

 ”Ett mer stabilt och förutsägbart DRG system genom att separera trimning av casemix vid Karolinska 
Universitetssjukhuset från de 5 övriga akutsjukhusen i SLL”. Hector Reyes. Michael Högberg. 2015 
28

 Andel kostnadsytterfall för Karolinska sjukhuset är cirka 9 procent, medan det för Övriga sjukhus är 
cirka 2,5 procent. 
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5.13 Kostnads- och komplikationsindex per vårdtidsklass. 

Innerfall 2014. Justerat för casemix 

Diagram 11: Kostnads- och komplikationsindex per vårdtidklass. Innerfall 2014. 
Justerat för casemix. 
 

 
 
 
I diagrammet ovan redovisas DRG index för medelkostnader och procent 
komplicerade DRG per vårdtidsklass justerat för casemix. Kortvård utgör en 
stor del av sjukvården29, och har extremt låga kostnader i förhållande till ett 
genomsnittligt fall i ett DRG. Fall med vårdtid noll har en kostnad som är cirka 
hälften av genomsnittet för samtliga DRG, men har bara cirka 30 procent lägre 
andel komplicerade DRG efter justering för casemix. Även fallen med vårdtid ett 
visar liknande glapp. Det finns en överrepresentation av andel komplicerade 
DRG i förhållande till kostnaderna i kortvård. Även för fallen med vårdtid 
mellan 2-4 dygn är avståndet relativt stort, cirka 8 procent.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29

 År 2015 är procentandel fall med vårdtid noll ca 10 procent och ca 30 procent för vårdtid ett. 
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5.14 Skillnader i kostnader mellan kortvård och fall med 

vårdtid längre än ett. Komplikations-DRG. Kruskal-Wallis 

test30 

Tabell 3: Skillnader i kostnader mellan kortvård och fall med vårdtid längre än 
ett.  

 
 
I tabellen ovan redovisas resultat av signifikanstest för kostnadsskillnader 
mellan kortvård (vårdtid noll och ett) och DRG med vårdtid längre än ett för 
komplikations-DRG med fler än 200 vårdtillfällen. Jämförelser mellan kortvård 
och övrig sluten vård (vårdtid > 1) visar betydande, signifikanta och 
systematiska skillnader i kostnader i nästan samtliga komplikations-DRG. 
Sannolikt förekommer även systematiska skillnader i patienters medicinska 
svårighetsgrad  i samma DRG. Tabellen visar även signifikanta skillnader 
mellan vårdtid noll och ett för en stor del av komplikationsgrupperna (86 
procent)31. Testet visar att kostnader för kortvård i en och samma DRG, avviker 
signifikant från kostnaden för en genomsnittlig DRG. Detta innebär i sin tur en 
ökad DRG-spridning, en minskad kostnadshomogenitet, vilket snedvrider och 
ger mer osäkra statistiska mått. 

5.15 Tidigare diagnosgranskningar 

Diagram 12: Resultat av tidigare diagnosgranskningar 

 

                                                   
30

 Sandra D. Schlotzhauer. Ramon C. Littell, Ph.D. SAS Institut Inc. SAS System for Elemental Statistical 
Analysis. Page 228. 1987 
31

 Se bilaga 7 om skillnader i kostnader per DRG mellan kortvård och vårdtid större än vårdtid ett per 
komplikationsnivå. 
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En fördel med diagnosgranskning är att man kan få vetskap om det förekommer 
brister i kodning och i vilken omfattning. Det kan även bidra till att förklara 
några av orsakerna till felkodning. Nackdelen är att man endast kan granska 
några få DRG per gång eftersom det är väldigt resurskrävande. 
 
Tidigare genomförda granskningar har avsett olika sjukhus och olika DRG. De 
är inte representativa för samtliga DRG. Data för de tre senaste granskningarna 
utgörs av ett slumpmässigt urval. Stor andel felregistrering av huvuddiagnos 
förekommer i vårdregisterdata i förhållande till underlaget i patientjournaler, 
epikriser m.m. Felregistreringar uppgår till mellan 11 och 16 procent i 
diagnosgranskningarna. Felkodning av bidiagnoser är ännu större, mellan 33 
till 44 procent, och fel klassifikation av DRG kod uppgår till 15 till 24 procent. 
Detta bekräftar delvis de tidigare resultat om brister i kodning som förekommer 
mellan 2005-2015. Mer aktuella granskningar saknas och vi vet därmed inte hur 
förhållandet är de senaste åren. Men resultaten i denna rapport motsäger inte 
resultaten från dessa fåtal journalgranskningar.  
 
De stora ökningarna i registrering av medicinska data och minskade kostnader 
för komplicerade DRG kan tyda på att förekomsten av brister i kodning har ökat 
under senare år.  
 
Avsaknad av återkommande diagnosgranskning och därmed förankringen av 
resultat hos de ansvariga läkarna på sjukhusen utgör en stor brist i dagens DRG 
förvaltning. Även minskade resurser för uppföljning av primärkodning utgör ett 
stort problem. Detta kan ha bidragit till de kvarstående och även ökade 
bristerna i primärkodning. Resultaten från samtliga diagnosgranskningar går i 
samma riktning som de resultat som redovisas i denna rapport, både i den långa 
tidsserien och i inkonsekvenser mellan medicinska data och kostnader. Det 
förekommer brister i primärkodning och olika kodningspraxis tillämpas mellan 
sjukhusen i Stockholms läns landsting, vilket leder till felaktigheter i såväl 
beskrivningssystemet som i resursallokering. 
 

6 Diskussion 

I vilken omfattning är huvuddiagnos eller bidiagnos kostnadsbärare? Är antal 
diagnoser per vårdtillfälle ett bra mått på komorbiditet och resursåtgång? Eller 
är antalet bidiagnoser som leder till komplicerade DRG ett bättre mått på 
komorbiditet och resursåtgång? 
Definitionen av huvuddiagnos och bidiagnos ger en vägledning till att bemöta 
dessa frågor. Huvuddiagnos definieras som ”det tillstånd som är den 
huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt”. Om det finns mer än en orsak 
ska det tillstånd som förbrukar mest resurser väljas som huvuddiagnos. Som 
bidiagnos registreras ett eller flera tillstånd som haft relevans för den aktuella 
vårdkontakten. Bidiagnoser kan vara tillstånd som inneburit en klinisk 
utvärdering och bedömning, medfört behandling, förlängt vårdtiden, medfört 
ökad vårdtyngd, utgjort komplikationer till behandling. Alla dessa tillstånd leder 
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till ökade vårdresurser och kostnader för behandlingen32. Det finns bidiagnoser 
som inte alltid leder till ökad resursåtgång, exempelvis bidiagnoser som utgör 
en risk eller kan ha betydelse för den framtida hälsoutvecklingen. 
”Hur bidiagnoser påverkar grupperingen är ganska invecklat". "Diagnosernas 
grupperingsegenskaper är dessutom inte konstanta från år till år eftersom de 
omvärderas fortlöpande med hjälp av kostnadsdata”33. 
Huvuddiagnos innebär att en patient klassificeras i en vårdprocess som medför 
olika behandlingar och åtgärder, och borde vara det första steget som avgör 
omfattning av de vårdresurser som krävs i vården. Registrering av bidiagnoser 
innebär också en ökad vårdresursförbrukning, men inte alltid. Ett ökat antal 
diagnoser per vårdtillfälle borde innebära ett ökat resursutnyttjande, i 
synnerhet därför att detta leder till ökad komorbiditet i casemix, och även till en 
ökad andel komplicerade DRG under en lång period. 
 
Kostnadsdata (KPP, Kostnad per patient) har funnits länge vid sjukhusen i 
Stockholms län, och kom först till tillämpning vid Karolinska sjukhuset i Solna 
och i Huddinge. År 2002 användes KPP för första gången som underlag för att 
trimma extremt höga kostnader och för att beräkna relativa vikter för innerfall. 
Viktlista beräknades enbart baserat på Karolinska och Huddinge sjukhus 
kostnadsdata. I mitten av 2000-talet hade KPP även införts vid Danderyds 
sjukhus och vid Södersjukhuset. Senare har KPP också införts vid Södertälje 
sjukhus och Norrtälje sjukhus. Kvaliteten på kostnadsdata har blivit bättre, 
exempelvis har andelen patientunika kostnader i sluten vård ökat från 42,1 
procent år 2008 till 45,5 procent år 2014. En måttlig ökning på sju år, men 
viktig för DRG systemet. I en rapport publicerad 201534 konstateras brister i 
KPP data vilket medfört behov av justering på mellan 2-5 procent av 
registrerade data. Där konstaterades också att fördelning av olika kostnadsslag 
mellan sluten- och öppenvård görs på olika sätt mellan kliniker. 
I genomsnitt för samtliga komplikations-DRG är kostnader för "mycket 
komplicerade" DRG större än för "komplicerade", vilka i sin tur är högre än "ej 
komplicerade". Kostnader för komplikations-DRG vid Karolinska 
Universitetssjukhuset är 40 procent högre än motsvarande för de övriga 
akutsjukhusen i länet. Kostnader för övriga akutsjukhus sinsemellan skiljer sig 
åt endast ett par procent som högst efter justering för skillnader i casemix. 
Kostnader för längre vårdtid är högre än för kortare vårdtid. Kostnader för DRG 
med OR egenskaper OR1, är högre än kostnader för DRG med OR egenskaper 
OR2. Dessa är i sin tur högre än för DRG med övriga KVÅ koder utan OR 
egenskap. Antal kostnadsytterfall för Karolinska Universitetssjukhuset är 
mycket fler än för de övriga akutsjukhusen, 9 procent jämfört med 2,5 procent i 
genomsnitt. Det samma gäller för andel kostnader som hamnar som 
kostnadsytterfall. Kostnader per producerad poäng skiljer sig inte nämnvärt åt 
mellan Karolinska och övriga Universitetssjukhus i Sverige35. Skillnaderna i 
genomsnittskostnad per producerad poäng mellan de övriga akutsjukhusen i 

                                                   
32

 Socialstyrelsen. Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos. 2016 
33

 Socialstyrelsen. Vägledning till NordDRG. Svensk version 2016.  
34

 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet. Mars 2015 
35

 Sveriges sju universitetssjukhus. Jämförande analys av Sveriges universitetssjukhus. Rapport 
framtagen av konsultfirman McKinsey på uppdrag av universitetssjukhusen. Oktober 2015.    
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Stockholms län och motsvarande sjukhustyper i Sverige är 3,6 procent högre 
enligt data från SKL. KPP är till nytta vid validering av DRG-systemet genom att 
det möjliggör studier av kostnader och medicinsk homogenitet i DRG-systemet 
samt för att kunna utveckla CC-grupperare med nya komplikationsnivåer. 
 
De parametrar och jämförelser som vi redovisar i denna rapport berör samtliga 
vårdfall med komplikations-DRG och är övergripande, de ger inte direkta svar 
rörande specifika vårdområden eller sjukvårdsprocesser. En fördel med att 
använda en lång tidsserie är att det kan göra det möjligt att i bästa fall kunna 
fånga trender som är allmängiltiga för Stockholms läns akutsjukhus. Exemplen 
på kostnadsfördelning i några högfrekventa DRG är inte heltäckande och ger 
inte en representativ bild av samtliga DRG. Det finns både praktiska och 
metodologiska begränsningar för att kunna få en heltäckande bild av dessa 
fördelningar. Det kan ändå bidra till att ge en bild av problem som bör studeras 
djupare, med bättre metoder, som exempelvis den extrema spridning hos 
fördelningen i ”mycket komplicerade” DRG vi har kunnat redovisa.  

Ett bättre angreppssätt för att utvärdera registrering av primärkodning är via 
diagnosgranskning. Genom att undersöka information i patientjournaler med 
hjälp av läkare som är kunniga i primär och sekundär klassifikation blir det 
möjligt att spåra de bakomliggande, verkliga orsakerna till brister i kodning, var 
någonstans dessa brister förekommer och i vilken omfattning. Men även 
diagnosgranskning har sina begränsningar. Man klarar under normala 
omständigheter bara av att granska några få DRG i taget då metoden är relativt 
resurskrävande samtidigt som nödvändig kompetens på området utgör en stor 
bristvara. 

De statistiska metoder som används i rapporten, exempelvis trimning och 
justering för casemix, utgör kända och etablerade metoder i Sverige alltsedan 
1990-talet. 

Analys av komplikationsnivåer och registrering av primär kodning valideras 
med kostnadsdata, som bygger på att man följer de kalkylprinciper som 
landstingen i Sverige har kommit överens om och som bearbetas av SKL. 
Kostnadsdata är ett accepterat och använt underlag för jämförelser mellan 
sjukhus såväl nationellt som regionalt. Kostnadsdata används bl.a. i öppna 
jämförelser, utredningar av vårdprocesser etc.  

Samtliga resultat i denna rapport tyder på en och samma bild. Resultaten är 
kongruenta med varandra när man använder olika mått och gör olika typer av 
jämförelser. Exempelvis kan nämnas utveckling av procent komplicerade DRG 
och skillnader mellan sjukhus, skillnader i patientsammansättning, skillnader 
mellan Universitetssjukhus och övriga akutsjukhus, skillnader i 
kostnadsfördelning i komplikations DRG, skillnader i kostnadsutveckling och 
utveckling av primärkodning och andel komplicerade DRG, skillnader mellan 
kortvård och genomsnittet i DRG. Resultaten är även kongruenta med det fåtal 
diagnosgranskningar som har genomförts i Stockholms läns landsting. Samtliga 
dessa jämförelser pekar på brister i standardiserad kodning, och troligtvis även 
på brister i DRG algoritmer. 
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7 Slutsatser 

7.1 Differenser i andel komplicerade DRG mellan sjukhus 

i Stockholms läns landsting 

 
Andel komplicerade DRG har ökat med 37 procent under den studerade 
perioden. Ökningen sammanfaller med en ökning av antal diagnoser per 
vårdtillfälle med 36 procent. Det finns stora skillnader i procent komplicerade 
DRG mellan sjukhusen i Stockholm. Skillnader har funnits under en lång period 
och har t.o.m. ökat de senaste åren. Det framgår även efter justering för 
casemix. 
 
Det finns en tydlig ökad registrering av medicinska data under perioden 2005-
2015 som tyder på en ökad redovisning av komorbiditet. Samtidigt har 
förekomsten av andel komplicerade DRG ökat. Denna utveckling återspeglas 
inte i ökad resursförbrukning för komplikations-DRG, där medelvårdtid 
minskar och medelkostnader är oförändrade. För komplicerade DRG har 
medelvårdtid och medelkostnader t.o.m. minskat med 9 resp. 7 procent under 
samma period. Under en relativt lång period har utveckling av komorbiditet och 
resursåtgång inte varit kongruenta med varandra. 
 
 
Det förekommer systematiska kostnadsskillnader mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset och de övriga akutsjukhusen i samtliga komplikations-
DRG efter trimning och justering för casemix. Kvarstående skillnader ligger 
kring 40 procent. Detta avspeglar sannolikt olika kostnadsfördelningar hos 
respektive sjukhustyp. I samma DRG förekommer därmed två olika nivåer på 
resursförbrukning. Samtidigt är skillnader i komplikationsnivåer marginella 
mellan dessa sjukhustyper. Medicinska data och resursförbrukning ger olika 
bilder av patientsammansättning vid samma sjukhus. Detta är missvisande och 
förvrider förutsättningarna för att beskrivningssystemet ska kunna återge 
förekomst av komplikations-DRG på ett korrekt sätt. 
 
De komplikationsnivåer som redovisas här är missvisande för flera sjukhus, och 
visar bristande överensstämmelse med de olika sjukhusens uppdrag och deras 
kostnadsprofiler. De stora differenserna i kostnader och de relativt små 
skillnaderna i procent komplicerade DRG mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset och de övriga akutsjukhusen (Capio S:t Göran, Danderyd, 
SÖS) och de stora skillnaderna i andel komplicerade DRG och de låga 
skillnaderna i kostnader mellan sjukhus med liknande uppdrag beror bl.a. på 
olikheter i kodningspraxis. Detta framkommer av de diagnosgranskningar och 
rapporter, etc. vilka sedan ett antal år tillbaka har genomförts och publicerats i 
Stockholms läns landsting.  
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Glappet mellan kostnader (40 %) och poäng (11 %) mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset och de övriga akutsjukhusen tyder på förekomsten av 
obalanser i DRG-systemet. Med rådande trimningsmetod leder det även till en 
icke rättvis fördelning av poängproduktion mellan sjukhusen och till 
missvisande casemix-index. Detta kan även bero på bl.a. olika kodningspraxis 
och därmed felaktigheter (bias) i nivåer på procentandel komplicerade DRG 
mellan olika sjukhustyper. En underregistrering av bidiagnoser som leder till en 
relativt sett lägre procent komplicerade DRG leder till lägre poängproduktion. 
 
De fyra exemplen på relativt frekventa komplikations-DRG visar att 
kostnadsfördelningarna mellan komplikationsnivåerna inte fungerar som det är 
tänkt i DRG logiken. Det förekommer överlappning mellan olika 
komplikationsnivåer av ett stort antal fall som har liknade kostnader. I samtliga 
exempel visar fördelningen i ”mycket komplicerade” DRG extremt stor 
spridning. Fördelningen avviker betydligt gentemot de övriga 
komplikationsnivåerna. I ett par exempel förekommer även att ”komplicerade” 
DRG är mer frekventa än ”ej komplicerade” DRG, vilka ändå har en ännu större 
överlappning av vårdfall med liknande kostnader. Dessa avvikelser förekommer 
oavsett om det gäller Karolinska eller övriga akutsjukhus. Exemplen tyder på 
förekomst av brister i kodning eller i DRG-logiken. 
 
Det finns ytterligare en osäkerhetsfaktor som spelar in vid kostnadsfördelningar 
i de olika komplikationsnivåerna. Det är de stora förändringarna i 
fördelningarnas spridning (variationskoefficient, CV) men främst i snedhet, - 
och troligtvis i casemix - mellan åren. Resultaten visar generellt på drygt 40 
procent förändring av värdet på variationskoefficient och drygt 70 procent 
förändring av värdet för snedhet mellan åren, som dessutom kan gälla olika 
DRG. Det som kan ses som någorlunda stabilt är att liknande nivå på 
förändringar rör samtliga komplikationsnivåer. Detta ställer större krav på 
DRG-systemets logik och framförallt på bättre statistiska metoder för trimning.  
 
Jämförelser mellan kortvård (vårdtid noll respektive ett) och övrig sluten vård 
(vårdtid > 1) visar betydande, signifikanta och systematiska avvikelser i 
kostnaderna, vilket tyder på förekomst av skillnader i patienters medicinska 
svårighetsgrad. Detta kan bero på olika saker som till exempel olikheter i 
arbetsfördelning mellan sjukhus, fel vårdnivå eller fel primärkodning. 
 
Redovisade förändringar i andel komplicerade DRG beror i stor utsträckning på 
återkommande förändringar i patientsammansättning på ett sjukhus. Men den 
stadiga ökningen som skett i andel komplicerade DRG beror troligen på en 
kodningseffekt, och inte enbart på ökad förekomst av sjukdom, komorbiditet 
och svårighetsgrad i casemix. 
 
I denna studie har vi kunnat redovisa: 

- stora skillnader i andel komplicerade DRG mellan sjukhusen 
- att dessa skillnader ökat under perioden 2005-2015 
- stora skillnaderna i kostnader men bara marginella skillnader i andel 

komplicerade DRG mellan Universitetssjukhus och övriga akutsjukhus 
trots Karolinskas uppdrag att bedriva mer avancerad sjukvård 
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- obalanser i poängfördelning mellan Karolinska Universitetssjukhuset och 
övriga akutsjukhus, där Karolinska har en poängnivå som ligger långt 
under redovisade kostnader 

- små skillnader i kostnader men stora skillnader i andel komplicerade 
DRG övriga akutsjukhus sinsemellan 

- överlappande kostnader mellan olika komplikationsnivåer inom ett DRG 
- långt ifrån en homogen fördelning för "mycket komplicerade" DRG 
- systematiska skillnader mellan kortvård (0 eller 1 vårddag) och ett 

genomsnittligt DRG-fall 
 
 
Ovanstående tillsammans med resultat från tidigare diagnosgranskningar tyder 
på att primärkodning inte utförs på ett standardiserat sätt hos berörda 
vårdinrättningar. 
 
Orsaker till detta kan vara: 
- brister i kodning 
- olika kodningspraxis 
- brister i följsamhet till anvisningar för primärkodning 
- eller att anvisningarna är otillräckliga 
- ersättningssystemet styr fel 
- brister i DRG-systemets definitioner 
 
Snedvridning i primärkodning och beskrivningssystem försvårar möjligheten 
till tillförlitliga jämförelser mellan sjukhusen. Högre kostnader på exempelvis 
Södersjukhuset som tyder på en högre grad av sjukdomssvårighet, går inte att 
bekräfta med medicinska data, i form av komorbiditet eller högre 
komplikationsnivå på deras DRG produktion. Detsamma gäller för flertalet 
sjukhus i Stockholms län. Detta medför att redovisade kostnadsskillnader 
mellan sjukhus inte utgör säkra underlag för att studera skillnader i 
effektiviteten mellan sjukhusen. 
 
Felaktig kodning av huvuddiagnos eller bidiagnos leder till fel klassificering av 
DRG. Men även till fel kostnadsallokering och följaktligen till snedvridna 
kostnadsrelationer mellan sjukhusen i Stockholms läns landsting och i DRG 
systemet. 
 
Avsaknaden av och brist i följsamheten till standardiserad primärkodning vid 
akutsjukhusen i Stockholms läns landsting utgör ett av de största hindren för att 
DRG systemet ska kunna användas som ett tillförlitligt beskrivningssystem och 
även för dess fortsatta utveckling. 
 
SLL behöver se över förvaltningen av DRG systemet. Det finns behov av en 
förändrad organisation med resurser och kompetens för att ta hand om och 
utveckla idéer för att förbättra beskrivningssystemet och ha resurser för att 
kunna bidra till att skapa förutsättningar för mer korrekt registrering av 
primärdata. SLL behöver förstärka processer kring handläggning av förslag för 
att förbättra DRG algoritmer, kontroll av primärkodning genom exempelvis 
återkommande granskningar, styrning av ersättningssystem till korrekt 
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kodning, etc. Detta för att tillförsäkra att framtida planering och beslut rörande 
hälso- och sjukvården i SLL kan göras på basis av tillförlitligt underlag. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1A: Andel komplicerade DRG 2010-2015. Justerat för 

casemix. 

 

Bilaga 1B: DRG Index för innerfall 2014. Justerat för 

casemix. 
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Bilaga 2: Trender i akutsjukhus casemix. Komplikations 

DRG 

 

 

 

 

 

3,54 3,52

1,44 1,48

0,923
0,956

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

År
2005

År
2006

År
2007

År
2008

År
2009

År
2010

År
2011

År
2012

År
2013

År
2014

År
2015

Trender i akutsomatisk vård 2005-2015. Komplikations DRG

Medelvårdtid

Vårdtillfälle/patient

Medelkostnad

Casemix-index

Hector Reyes HSF-Vårdinformatik



32 
 

 

Bilaga 3A: Medelkostnader för komplikations DRG 2006-

2014. Justerat efter 2014 års priser. 

 

 

Bilaga 3B: Medelkostnader för komplicerade DRG 2006-

2014. Justerat efter 2014 års priser. 
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Bilaga 3C: Procent komplicerade DRG och medelkostnader 

för komplikations DRG 2006 och 2014. Grupperat med 

NordDRG 2016. Justerat efter 2014 års priser. 

 

 

Bilaga 4: Kostnadsfördelning för 4 hög frekventa DRG 
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Bilaga 5: Procentuella förändringar i variationskoefficient 

och snedhet mellan 2013/2012 och 2014/2012 

 

Bilaga 6: Skillnader i kostnadsfördelning mellan Övriga 

akutsjukhus och Karolinska sjukhus 
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Bilaga 7: Skillnader i kostnader mellan olika vårdtidsklasser 

 

 

 

8

14

8

13

20

12

27

66

48

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Tu
sen

tal

DRG

Komplicerade DRG. De 100 mest frekventa DRG. Innerfall 2014

Vårdtid noll

Vårdtid ett

Vårdtid > 1

Hector Reyes. Vårdinformatik-HSF



36 
 

 

Bilaga 8: Termer och begrepp 

Case mix 
”Casemix kan översättas med patientsammansättning eller fallblandning. När 
man jämför vårdkostnader på olika sjukhus måste man beakta att sjukhusen 
kan ha olika casemix, dvs. ett sjukhus som behandlar mer resurskrävande 
sjukdomsfall har naturligtvis även en högre genomsnittskostnad per 
vårdtillfälle”. (Vad är DRG? Socialstyrelsen 2011). 
 
“The relative numbers of various types of patients being treated as categorized 
by disease-related groups, severity of illness, rate of consumption of resources, 
and other indicators; used as a tool for managing and planning health care 
services”. (Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 
2012). 
 
 “Case mix Managed care The characteristics–age, gender and health status–of 
the population served by a health system or physician's office in a given period 
of time, which are classified by disease, diagnostic or therapeutic procedures 
performed, method of payment, duration of hospitalization, and intensity and 
type of services provided; in the US, a hospital's CM is based on the diagnosis-
related groups”. (See Demographics, DRGs. McGraw-Hill Concise Dictionary of 
Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.) 
 
The term casemix has a number of meanings, from the literal “mix of cases 
(patients)” seen by a consultant / hospital / region, to the way in which patient 
care and treatments are classified into groups. These groups provide a useful 
measure on which to make performance comparisons, to cost healthcare, or 
indeed to fund it. (National Casemix Office. Health and Social Care Information 
Centre, 2015).  
 
“An information tool involving the use of scientific methods to build and make 
use of classifications of patient care episodes. In popular usage, the mix of types 
of patients treated by a hospital or other health care facility”. (Eagar and Hindle 
1994).  
 
“Casemix is about the relationship between hospital’s activity and costs, and 
makes use of data about classifications that are clinically meaningful and 
explain variation in resource use”. (Australian Government. Department of 
Health, 2009). 
 
“Casemix is an internationally accepted system which allows for the monitoring 
and evaluation of health services.   
It is simply the comparison of activity and costs between hospitals (for 
management purposes) by classifying hospital data into a manageable number 
of discrete groups called DRGs (Diagnosis Related Groups), which are clinically 
similar and consume similar resources (e.g. appendectomy, hip replacement, 
etc.).  
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Casemix allows for the collection, categorization and interpretation of hospital 
patient data related to the types of cases treated, in order to assist hospitals 
define their products, measure their productivity and assess quality.  
In an era of evidence based medicine, Casemix contributes towards evidence 
based management.  
Casemix is an international system, with the same basic principles of data 
collection, classification, funding ‘like-with-like’ and taking high cost and 
unique issues into account.   One of the key features of Casemix that has helped 
it spread around the world in just twenty years is that the data is freely shared 
and there is a strong focus on Peer Group review”. (Casemix Ireland) 

 

Trimning 
”Tidigare undersökningar har också visat att det bästa medlet mot 
metodproblem som sjukdomssvårighet och mätfel är trimning av materialet. 
Trimning innebär att vårdtillfällen med mycket avvikande höga vårdkostnader i 
förhållande till genomsnittet i sin diagnosgrupp undantas från beräkningarna. 
Trimning leder till minskad spridning i diagnosgrupperna och ökar därmed 
metodsäkerheten. Den minskade spridningen ger minskat spelrum för felen, 
oavsett felslag”. (Spri rapport 474. ”Vårdkostnader 1996”. 1998) 

 
Casemix-index 
DRG är ett sätt att beskriva casemix och om man har gemensam viktskala kan 
man jämföra sjukhusens casemix-index (antalet producerade DRG-poäng 
dividerat med antalet vårdtillfällen), vilket ger ett mått på den genomsnittliga 
patientens DRG-vikt. (Vad är DRG? Socialstyrelsen, 2011). 
 
“Case Mix Index (CMI) - The CMI is the average relative weight for all cases 
reported in a Base MS-DRG. MS-DRGs at lower severity levels have lower 
relative weights and MS-DRGs at higher severity levels have higher relative 
weights. The CMI provides an index of patient mix among levels of severity 
within a Base MS-DRG. (Utah Office of Health Data Analysis, 1995). 
 
“The case mix index for a healthcare facility reflects costs incurred to provide 
services and treatments that inpatients require. In general, the higher the CMI 
is, the sicker its patients and the more resources patients required during 
treatment. Finance departments consider CMI in determining the annual 
budget, setting inpatient hospital rates and in calculating Medicare 
reimbursements. 
A CMI calculation can be useful for making comparisons and for spotting 
trends. For instance, if your CMI is lower than other health care facilities in your 
area, this could indicate that patients with serious injuries or medical conditions 
are seeking treatment at competing facilities. In the same way, a dip in your 
CMI shows a downward trend in surgical and treatment volumes. According to 
HC Pro, a health care information management firm, a CMI that varies widely 
within a short period might indicate a need to review billing procedures and 
work with physicians to make sure they’re providing medical coders with correct 
information”.  (Jackie Lohrey. eHow Contributor. 2014 
http://www.ehow.com/how_12000333_calculate-case-mix-index.html). 
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Kostnad per poäng 
”DRG används även i produktivitetsmätningar både på nationell- och regional 
nivå. Produktivitet är ett mått bland flera för att utvärdera vårdens 
kostnadseffektivitet. Produktivitetsmåttet definieras som hur mycket det kostar 
att ge en given mängd vård. I jämförelse med andra sjukhus/landsting eller över 
tid är ambitionen med beräkningarna att svara på frågan om den vård som ges 
till patienterna vid ett sjukhus eller invånarna i ett landsting ges till en rimlig 
kostnad. 
Resursåtgången per DRG beräknas i så kallade KPP-system (Kostnad Per 
Patient). KPP är en metod för att beräkna unika kostnader per vårdkontakt och 
patient enligt principen ”bottom-up”. Utifrån den verkliga resursåtgången per 
vårdtillfälle räknas en genomsnittlig kostnad per DRG fram. Detta genomsnitt 
jämförs med den genomsnittliga kostnaden för hela databasen och på så sätt får 
varje DRG en relativ vikt som uttrycker den genomsnittliga resursåtgången för 
patienter i den aktuella gruppen”. (Vad är DRG? Socialstyrelsen, 2011). 

 
Landstingprisindex (LPI) 
LPI är avsett att användas av landstingen som underlag vid beräkningen av 
kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. (SKL 
hemsida).  

 

Systematiska skillnader 
”Tidigare års undersökningar har visat att det finns systematiska inom DRG 
skillnader mellan sjukhus och mellan kliniker i patienternas sjukdomssvårighet 
och därigenom i deras resursbehov. Det vill säga att samma sjukhus och kliniker 
systematiskt har haft svårare sjuka patienter, mätt i resursbehov, i samma 
diagnos-grupper än övriga sjukhus och kliniker”.  (Spri (1998), rapport 474, s. 
12). 
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Bilaga 9: Formler 

Variations koefficient (CV) och Snedhet (S) 

CV= 100 (standardavvikelsen/medelvärde) 

Snedhet = 3 (medelvärde – Median)/standardavvikelsen 

 

 

Relativa vikter och Casemix-index (CMI) 
 
The case-mix indices were derived as follows: 
 

     
1. Calculate the relative weight for each AP-DRG i: 2. Calculate case-mix index for APR-

hospital j 

 

Wi = 
𝑪𝒊   

𝚺 𝑪𝒔 
    Ij =

 ∑  𝒏
𝒊=𝟏 𝑾𝒊   𝑵𝒊𝒋   

𝑵𝒋 
 

 
 

Where:    Where: 
i = AP-DRG I    j = Hospital j 
s= State level    I j = Case-mix index for hospital j 

Wi = Relative weight for APR-DRG I Nj =Number of discharges for AP-

DRG i and hospital j  
Ci = Average charge for APR-DRG   n = Number of APR-DRG 
C s = Average charge for all patients 

 

(copyright © 1995 Utah Office of Health Data Analysis) 
 
    

Kostnad per poäng per sjukhus 
            

Kostnad per poäng=  
𝚺 𝑾𝒊   𝑵𝒋   

𝚺 𝑪𝒋   
   

 
Se beteckning ovan. Cj innebär i denna rapport summan av kostnader för sjukhus 
j. 
 
 

Trimning: Interpolerad kvartilmetod 
 

Högersidigt gränsvärde för DRG i = Q3i + [ konstant * (Q3i -Q1i)] 
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Där är Q1i är beteckning för första kvartilen i DRG i, Q3i för tredje kvartilen i 

DRG i, och konstant k, är ett värde som hjälper att kalibrera den önskat 
trimningsgrad. (Spri rapport 474, 1998). 
 
 
 
 

Justering av Casemix 
 

 

 
 
Där Index i är kostnadsindex36 för sjukhus i, xijk är vårdkostnaden för 
vårdtillfället k i diagnosgruppen j vid sjukhuset i, nij är antalet vårdtillfällen i 
diagnosgruppen j vid sjukhuset i samt mj är alla sjukhusens gemensamma 
kostnadsmedelvärde i diagnosgruppen j. 
(Spri rapport 474, 1998). 
 
 

Konsumentprisindex (KPI) 
 
Vi använder formel för KPI för att justera kostnader för prisförändringar. Detta 
gäller även för Landstingprisindex (LPI). (SCB. ”Kompensation för ändrade 
priser”. VälfärdsBulletinen Nr 4 2000). 
 
 
Justering faktor= (KPI 2014/ KPI 2006)  
Justerat belopp = Justeringsfaktor * belopp 2006  
 

                                                   
36

 Index kan även användas för casemix justering av vårdtid, andel komplicerade DRG, ålder, etc. 


