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❙ ❙ Det s k Hematologiprojektet är ett samarbete mellan Väst-
ra Götalandsregionen och Landstingsförbundet. Hematologi-
projektets främsta syfte är att förbättra möjligheterna till eko-
nomisk analys och uppföljning inom hematologin [1, 2].

I projektet har KPP-databaserna (KPP står för Kostnad Per
Patient och beskrivs i en artikel på sidan 3312) för de hema-
tologiska enheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg och Kärnsjukhuset i Skövde sammanställts. I data-
baserna finns även uppgifter om utförda åtgärder i den hema-
tologiska öppna vården. Uppgifterna har sedan använts för att
beskriva och följa upp aktiviteter och kostnader för hemato-
logiska vårdepisoder och för vårdprogrammet för myelom.
Den sammanställda databasen har också använts till att utvär-
dera ersättningsmodeller och för att göra jämförelser mellan
sjukhusen.

Myelom är en sjukdom där plasmacellerna i benmärgen
blir tumöromvandlade och indirekt angriper skelettet. Patien-
ter med myelom behandlas sedan tio år med autolog stam-
cellstransplantation upp till 65–70 års ålder [3].Under år 2000
behandlades alla patienter med sjukdomen under 65 års ålder
enligt ett för Västra Götalandsregionen gemensamt vårdpro-
gram. Den enda skillnad mellan Kärnsjukhuset i Skövde
(KSS) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU/S) är att
stamcellstransplantation endast sker på SU/S. I denna artikel
redovisar vi en uppföljning vad gäller kostnader och sjuk-
vårdskonsumtion för fem myelompatienter som behandlats
enligt vårdprogrammet. Dessutom redovisar vi kostnaderna
per år för samtliga myelompatienter, dvs även dem som inte
ingått i vårdprogrammet. Alla uppgifter om kostnader och
vårdkonsumtion är framtagna ur KPP-databasen.

❙ ❙ Metod
Underlaget till analyserna utgörs av KPP-databaserna för den
hematologiska verksamheten på SU/S och KSS för år 2000.

Alla patienter med huvuddiagnosen C90.0 som vårdats vid
någon av de hematologiska enheterna vid KSS eller SU/S har
inkluderats. De patienter med myelom som remitterats från
annan enhet än KSS för transplantation vid SU/S och som inte
fått hela behandlingen enligt vårdprogrammet vid SU/S är så-
ledes inte inkluderade. En detaljgranskning av patienter be-
handlade enligt vårdprogrammet utfördes. För dessa uppställ-
des följande inklusionskriterier: 
– huvuddiagnosen C90.0, 
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SAMMANFATTAT

Vid utarbetande och införande av vårdprogram är det
viktigt att ha kunskap om programmets ekonomiska
konsekvenser. 

Metoden KPP (Kostnad Per Patient) ger bra underlag
för att kostnadsberäkna t ex införandet av ett nytt vård-
program. Detta illustreras av västra sjukvårdsregio-
nens vårdprogram »Myelom« som baserats på KPP.

En uppföljning visar att KPP-metoden inte bara ger bra
underlag för förändringar i en verksamhet, utan också
för kontinuerlig uppföljning och uppdatering.

KPP-informationen lagras i en databas och är lätt till-
gänglig och användbar.



Patienterna följdes från diagnos till en må-
nad efter transplantationen. För att säkerstäl-
la att KPP-data överensstämde med verklig-
heten jämfördes dessa data med journalupp-
gifterna. I enstaka fall kompletterades KPP-
data manuellt då åtgärd saknades i förhållan-
de till journaluppgifter. Dessutom jämfördes
data med de riktlinjer för vården som finns i
vårdprogrammet.

Kontroll av vårdprogrammet mot KPP-data-
basen. Den generella slutsatsen av genom-
gången är att i princip alla provtagningar,
transfusioner, röntgenundersökningar och
stamcellstransplantationer finns med i sjuk-
husens KPP-databaser. Slutsatsen av ge-
nomgången blir att KPP-systemet generellt
sett har informationen strukturerad på ett
adekvat sätt för att kunna göra dylika upp-
följningar och beräkningar.

Kontroll av vårdprogrammet mot journalan-
teckningar. I Figur 1 beskrivs schematiskt
förloppet för vårdprogrammet  fram till en
månad efter stamcellstransplantationen.
Hela förloppet beräknades ta cirka 21–23
veckor från start av första cytostatikakuren,
men i verkligheten sträcktes behandlingspe-
rioden ut till 33 veckor på grund av helger,
cytopenier och patienternas egna önskemål.
Överensstämmelsen mellan vilken behand-
ling patienten fått och stegen i vårdprogram-
met var mycket god. Myelompatienterna får
därmed den behandling som föreskrivs i
vårdprogrammet. 

Vårdkonsumtion och kostnad för myelompa-
tienter vid hematologisk enhet. Tabell I visar
nyckeltalen för diagnosgruppen myelom,
detta är således samtliga myelompatienters
vårdkonsumtion under ett år, även de som
inte ingått i vårdprogrammet. En myelompa-
tient på SU/S kostar ungefär dubbelt så
mycket per år som motsvarande patient på
KSS. Det är främst kostnaderna i den slutna
vården som skiljer mellan sjukhusen. En av
orsakerna till detta är att transplantationer
endast sker på SU/S.

Kostnader för vårdprogrammet. I Tabell II
redovisas kostnaderna för stegen i vårdpro-
grammet framtagna genom KPP-systemet.
Patienterna i vårdprogrammet har en betyd-
ligt högre snittkostnad än den genomsnittli-
ga kostnaden per individ för myelompatien-
terna i övrigt. Detta beror på att det är i den-
na fas transplantationerna sker. Kostnaden
för en nyinsjuknad myelompatient behand-
lad enligt vårdprogrammet fram till en må-
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Figur 1. Schematiskt förlopp för vårdprogrammet »Myelom«
fram till en månad efter stamcellstransplantation.

Steg 1
Åtgärd:
Cytostatikakur 1

Vårdform: Kriterier:

Patientens första besök
Parenteral cytostatikabehandling
Anläggning av central venkateter

Sluten- eller öppenvård

Steg 2
Åtgärd:
Cytostatikakur 2

Vårdform: Kriterier:
Parenteral cytostatikabehandling

Cirka 4 veckor mellan kur 1 och 2

Sluten- eller öppenvård

Steg 3
Åtgärd:
Cytostatikakur 3

Vårdform: Kriterier:
Parenteral cytostatikabehandlingSlutenvård

Cirka 4 veckor mellan kur 2 och 3

Steg 4
Åtgärd:
Skörd av stamceller, alltid
på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset

Vårdform: Kriterier:
StamcellsinsamlingSluten- eller öppenvård

Cirka 12–14 dagar från dag 1 av kur 3

Steg 5
Åtgärd:
Stamcellstransplantation 1
(»minitransplantation«),
alltid på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Vårdform: Kriterier:
Dag 1. Parenteral cytostatika-
behandling
Dag 2. Transplantation med 
autologa perifera stamceller
Dag 3. Om slutenvård oftast 
utskrivning

Sluten- eller öppenvård

Cirka 3 veckor, eventuellt litet längre

Steg 6
Åtgärd:
Stamcellstransplantation 2,
alltid på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Vårdform: Kriterier:
Parenteral cytostatikabehandling
och  transplantation med autologa
perifera stamceller

Slutenvård, vårdtid
minst 8 dagar

Cirka 4–6 veckor

Steg 7
Åtgärd:
Kontroll

Vårdform: Kriterier:
Läkarbesök

Cirka 4 veckor mellan stamcellstransplantation 2 och kontrollen, transfusioner förekommer ofta

Öppenvård

– erhållit behandling till och med stamcells-
transplantation eller påbörjat behandling
år 2000, 

– slutfört stamcellstransplantation senast
31 maj 2001,

– vårdats vid hematologisk enhet KSS
och/eller SU/S.



nad efter stamcellstransplantation är cirka 371 000 kr. Trans-
plantationskostnaden uppgår i snitt till cirka 200 000 kr, vil-
ket utgör cirka 60 procent av de totala kostnaderna för vård-
programmet. För varje påföljande levnadsår efter detta och
för de patienter som ej ingått i vårdprogrammet är kostnader-
na cirka 94 000 kr per år. 

Internationell jämförelse. Behandlingen av myelom i Sverige
har dramatiskt förändrats under den senaste tioårsperioden
[1]. Internationellt är utvecklingen densamma, antalet stam-
cellstransplantationer med indikationen myelom i Europa har
ökat mycket kraftigt från enstaka till 3 000 per år [4]. 

Kostnaderna för myelomvården inkluderande autolog
stamcellstransplantation har redovisats i ett flertal artiklar och
varierar mycket beroende på vad man tar med i beräkningar-
na [5-7]. 

Det nordiska samarbetet vad gäller behandling av myelom
är mycket väl utvecklat och leds av Nordic Myeloma Study
Group (NMSG). 

I samband med en studie omfattande 274 myelompatien-
ter som behandlades med autolog stamcellstransplantation
gjordes en kostnadsanalys. Denna visade en mediankostnad
på 340 000 kronor för denna typ av behandling [5]. Behand-
lingen för en stamcellstransplantation beräknades i en artikel
från Seattle/Arkansas vara cirka 49 000 US-dollar för inne-
liggande patient och för poliklinisk transplantation 36 000
US-dollar [6]. 

I en analys av kostnaderna för stamcellstransplantation vid
myelom i Storbritannien bedömdes detta som en kostnadsef-
fektiv behandling [6].

Våra kostnadsberäkningar för en nyinsjuknad myelompa-
tient är cirka 371 000 kr, varav transplantationskostnaden
200 000 kr och för varje påföljande levnadsår cirka 94 000
kr, vilket i jämförelse med ovan citerade artiklar ter sig vara
helt acceptabla och internationellt sett väl jämförbara siffror.

❙ ❙ Diskussion
En stor del av frågeställningarna i arbetet med Hematologi-
projektet har handlat om att undersöka om de data vi har i våra
system räcker till för att göra olika typer av verksamhetsana-
lys och ta fram underlag för ersättningsmodeller.

Som ett exempel på hur man kan arbeta med KPP har vi ta-
git vård av myelompatienter. Informationen i KPP-databasen
är strukturerad på rätt sätt, det går att spåra vårdprogrammet i
KPP-databasen, och databasen stämmer väl vid en validering
med journaldata. 

Idag ställs nya krav på vårdprogram: Man bör i vårdpro-

grammet redovisa vad det kostar före vårdprogrammets infö-
rande samt göra en kalkyl över vilka kostnadsförändringar
tillämpningen av det nya vårdprogrammet kommer att med-
föra. KPP är ett utmärkt instrument i detta arbete.

Tidigare beräkningar av kostnader har skett manuellt, det
nya med KPP-beräkningar är att dessa kan göras på ett enkelt
sätt och med kontinuerlig uppföljning. En mängd använd-
ningsområden finns idag för KPP-data. Data bör kunna an-
vändas både i uppföljningen av klinikens/sjukhusets verk-
samhet och i förhandlingar och diskussioner mellan beställa-
re och utförare.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

*
Forskningssköterskan Elisabeth Wallhult har gjort journalge-
nomgång, vårdenhetschef Elisabeth Dannberg och biträdan-
de vårdenhetschef Miriam Feldt har tagit fram data. Ekonom
Bengt Netzler har gjort ett pionjärarbete med att ta fram kost-
nader för hematologiska åtgärder vid Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. 
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Tabell I. Nyckeltal för myelompatienterna totalt. (SU/S = Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, Göteborg; KSS = Kärnsjukhuset, Skövde.)

Nyckeltal SU/S KSS Totalt

Antal vårdtillfällen 142 48 190
Antal besök 733 274 1 007
Antal individer 107 35 140
Antal vårddagar 865 312 1 177

Andel öppen vård (kostnader, procent) 24,8 37,2 26,8
Medelvårdtid, dagar 6,1 6,5 6,2
Medianvårdtid, dagar 4,0 3,0 4,0
Medelkostnad per vårdtillfälle, kr 64 049 31 271 55 768
Medelkostnad per besök, kr 4 087 3 241 3 857
Mediankostnad per vårdtillfälle, kr 26 581 15 411 22 832
Max kostnad per vårdtillfälle, kr 263 386 148 168 263 386
Medelkostnad per individ, kr 113 000 68 257 103 429

Tabell II. Vårdprogrammets kostnader.

Varav
Patient Total vårdkostnad, kr transplantationskostnad, kr

1 326 650 207 177
2 446 976 217 454
3 283 994 94 363
4 487 064 196 792
5 310 176 209 533

Genomsnittskostnad 
för vårdprogram 370 972 185 064 
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