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❙ ❙ KPP betyder kostnad per patient och är en metod som gör
det möjligt att beräkna sjukvårdens kostnader för varje en-
skild vårdkontakt och patient. Metoden bygger på att individ-
baserade patientdata och kostnadsberäknade aktiviteter/vård-
tjänster finns redovisade för varje vårdkontakt. Utförda vård-
tjänster sammanställs sedan i IT-system för varje vårdkontakt
och patient. Inga nya data behöver i princip registreras, efter-
som ett KPP-system utnyttjar, så långt möjligt är, befintliga
data i de verksamhetsstödjande systemen. KPP-data kan an-
vändas som underlag till verksamhetsuppföljning, styrning
och analys på flera olika nivåer inom hälso- och sjukvården.
Data kan aggregeras och sammanställas på olika sätt och för
olika syften. Informationen kan också användas som under-
lag för debitering, olika ersättningssystem och i en patient-
orienterad budgetering. KPP-data, som bygger på individba-
serad information, kan även utgöra underlag för en process-
orienterad, diagnosrelaterad och organisationsoberoende
uppföljning av hälso- och sjukvården [1]. 

Sedan 1999 driver Landstingsförbundet ett KPP-arbete [1]
med syfte att få fram uppgifter som ger en bättre grund för
jämförelser och analys av hälso- och sjukvårdens kostnader
och verksamhet än vad den traditionella statistiken gör. Inom
ett delprojekt med syfte att visa hur KPP kan tillämpas i pri-
märvården utsågs vårdcentralen i Ödeshög till pilotvård-
central. Kunskap om diagnosrelaterad konsumtion av vårdre-
surser inom primärvården har hitintills mest byggt på upp-
skattningar eller antaganden i frånvaro av valida eller icke
kompatibla data. Pilotprojektet har visat att metoden i kom-
bination med valida vårddata kan ge viktiga insikter om indi-
viduell diagnosrelaterad vårdkonsumtion i primärvården.

❙ ❙ Metod
Vårdcentralen i Ödeshög är den enda vårdcentralen i
Ödeshögs kommun och ansvarar med sina 3,5 distriktsläkar-
tjänster för ca 5 630 invånare. Vårdcentralen var under tiden
för undersökningen välfungerande och hade inga vakanta

tjänster. I Ödeshögs kommun liksom i större delen av Öster-
götland är hemsjukvården organiserad under primärvården.
Den uppföljning som tidigare gjorts vid vårdcentralen i
Ödeshög har byggt på traditionell ekonomi- och verksam-
hetsuppföljning.

Föreliggande studie baserar sig på datainsamling från
verksamhetsåret 2001. Information från vårdcentralens verk-
samhetsstödjande system har sammanställts enligt KPP-me-
toden. Informationen i KPP kommer från landstingets vård-
datalager (där den ursprungliga patientregistreringen från
vårdcentralen lagras), ekonomidatalagret och för systemen
för röntgen- och laboratorieverksamhet. Den information
som aggregerats i landstingets vårddatalager är avidentifierad
för att säkerställa kraven på sekretess. Datalagret täcker alla
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relevanta typer av vårdkontakter med undantag för den BVC-
verksamhet som bedrivs på vårdcentralen, eftersom ingen re-
gistrering av patientdata skedde i denna verksamhet.

För sökning av patienter som under år 2001 vid något be-
sök på vårdcentralen haft diabetes mellitus som huvud- eller
bidiagnos har diagnoskod E14.P i primärvårdsversionen av
ICD-10 använts [2].

Kostnader för läkemedel kunde inte inkluderas i studien på
enskild individbas, eftersom det för närvarande inte är fören-
ligt med gällande lagstiftning att individanknyta kostnader
för uttagna läkemedel. I stället togs data fram via Apoteket
AB avseende försäljning av antidiabetiska läkemedel till pa-
tienter bosatta i Ödeshög. Eftersom antidiabetika förskrivs
endast till diabetiker ger försäljningsuppgifter adekvat infor-
mation om den totala genomsnittliga kostnaden.

Informationen har sedan summerats på olika nivåer, t ex
för vårdcentralens enskilda patienter, grupper av patienter
och befolkningsrelaterat.

Projektet har genomförts i tre olika faser, där KPP-redo-
visningen inleddes med en processkartläggning av vårdcen-
tralens aktiviteter [3]. Därefter kalkylerades kostnaden för re-
surser, aktiviteter, vårdtjänster och enskilda patientkontakter,
där aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (ABC) har använts
som kalkylmetod [4]. ABC-metoden går ut på att fördela de
kostnader som inte kan fördelas direkt till rätt patient på verk-
samhetens aktiviteter, som sedan i sin tur kan föras till pati-
enterna. Verksamhetens processbeskrivning kombinerades
med vårdcentralens ekonomiska redovisningsutfall samt den
vårdstatistik som fanns tillgänglig för den aktuella perioden
(se Figur 1). Den sista fasen har omfattat validering, analys
och diskussion. En referensgrupp från Landstingsförbundet,
vårdcentralen i Bjurholm (Landstinget Västernorrland) och
Stockholms läns landsting har validerat modellen och disku-
terat resultaten. Valideringen har gjorts under ett antal semi-
narier, där deltagarna bedömt användbarheten i modellerna
och tillförlitligheten i resultaten utifrån sina respektive verk-
samheter.

❙ ❙ Resultat
Under verksamhetsåret 2001 hade 72 procent (4 075 av
5 630) av invånarna i upptagningsområdet en vårdkontakt
med vårdcentralen. Av  totalt 25 396 vårdkontakter var 33
procent läkarbesök och 40 procent distriktssköterskebesök.
Övriga vårdkontakter kunde huvudsakligen hänföras till be-

sök vid någon av sköterskemottagningarna. Ett planerat lä-
karbesök på vårdcentralen kostade 977 kronor i genomsnitt,
inkluderat kostnader för provtagning men utan kostnader för
eventuella röntgenundersökningar. Mottagningsbesök hos
distriktssköterska kostade 211 kronor. Motsvarande siffror
för hembesök var för läkare 1 400 kronor och för distriktsskö-
terska 299 kronor. Distriktsläkarnas hembesök skedde nästan
uteslutande hos patienter i kommunens särskilda boende.

Medelvårdkostnaden år 2001 för de 4 075 patienter som
haft minst en vårdkontakt med vårdcentralen var 2 773 kro-
nor (SD 6 331). Mediankostnaden var 1 681 (32–212 826)
och kvartilavståndet 2 281 kronor. Vårdkostnadens distribu-
tion för hela patientgruppen redovisas i Figur 2. Den enskilda
diagnos som på individnivå kunde knytas till den högsta vård-
kostnaden var diabetes mellitus. Motsvarande medelkostnad
för de 163 patienter som vid minst ett tillfälle under året varit
aktuella på grund av diabetes mellitus (både I och II) var
10 889 kronor (SD 26 613), median 3 954 (826–212 826)
och kvartilavståndet 4 800 kronor. Trots att gruppen  patien-
ter med diabetes motsvarade bara 4 procent av det totala an-
talet patienter, konsumerade dessa 16 procent av vårdcentra-
lens patientrelaterade kostnader, 1 774 853 kronor.

Diabetiker bosatta i Ödeshög erhöll antidiabetiska läke-
medel under 2001 för 634 565 kronor, vilket utslaget på det

Läkartidningen  ❙ Nr 45  ❙ 2003  ❙ Volym 100 3601

Figur 1. Figuren visar principmodellen för metoden att ta fram KPP vid vård-
centralen i Ödeshög.

Figur 2. Figuren visar vårdkostnaden för de 4 075 patienter som under 2001
hade en vårdkontakt med vårdcentralen fördelat per individ och kostnads-
fack.
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Figur 3. Figuren visar vårdkostnaden för de 163 patienter med diabetes melli-
tus som under 2001 haft en vårdkontakt med vårdcentralen där diagnoskod
E14.P vid minst ett tillfälle varit huvud- eller bidiagnos fördelat per individ och
kostnadsfack.
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totala antalet kända diabetiker (n=240) detta år blev 2 644
kronor.

I en subgruppsanalys av de sex mest kostnadsdrivande pa-
tienterna, som var och en kostade mellan 213 000 och 78 000
kronor, visade sig alla vara insulinbehandlade diabetiker som
inte själva kunde administrera sitt insulin. Orsaken till detta
var sådana faktorer som komplicerande sjukdom, demens el-
ler psykisk ohälsa. Vidare levde alla utom en i ensamhushåll.
Hela diabetesgruppens vårdkostnad under studieåret illustre-
ras i Figur 3. Den enskilde patient som hade den högsta vård-
kostnaden förbrukade 213 000 kronor av vårdcentralens re-
surser. Vårdkostnaden, 206 332 kronor, utgjordes huvudsak-
ligen av de 691 hembesöken av distriktssköterska. Syftet med
majoriteten av dessa hembesök var att ge insulininjektioner.

En mer utförlig beskrivning av dessa resultat återfinns i
pilotprojektets rapport [5].

❙ ❙ Diskussion
Denna studie visar att KPP är en användbar metod för att få
kunskap om diagnosrelaterad vårdkonsumtion i primärvård
och att metoden ger ny kunskap om hur och var primärvår-
dens resurser förbrukas. Resultaten bör kunna vara värdeful-
la som underlag för faktabaserade hälso- och sjukvårdspoli-
tiska beslut. Vidare kommer tillgången till information om
vilka patientgrupper som konsumerar vårdgivarens resurser
att vara viktiga för att främja verksamhetsutveckling och ett
effektivt resursutnyttjande på lokalplanet.

I studien har en vårdcentrals totala kostnader analyserats
och fördelats per individ/diagnos. Inom kort kommer även
sjukhusvårdens kostnader i Landstinget i Östergötland att
kunna fördelas på individnivå. Då erhålls ett komplett mate-
rial för att kunna analysera patient- och sjukdomsgruppskost-
naderna genom hela vårdkedjan. Ett sådant material kommer
att göra det möjligt att analysera kostnader i helt nya dimen-
sioner och ge förutsättningar för – de framöver nödvändiga –
prioriteringarna i vården. Vår svenska registertradition i kom-
bination med högt utvecklad infrastruktur för lagring av vård-
data och – i ett internationellt perspektiv – homogen hälso-
och sjukvårdssektor bör ge unika förutsättningar för kart-
läggning av diagnosrelaterad vårdkonsumtion.

Diabetes var den sjukdomsgrupp som starkast relaterade
till den största vårdkostnaden både vad gällde diagnos i hela
materialet och i en subanalys till de sex mest kostnadsdrivan-
de enskilda patienterna. Det antas att diabetessjukdomen sva-
rar för 5–6 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna i de
länder där samhällsekonomiska studier av diabetes genom-
förts [6]. Men att överföra slutsatser från hälsoekonomiska
studier från ett land till ett annat är mycket svårt, eftersom
kostnader och behandlingsprinciper skiljer sig åt. Flera av de
samhällsekonomiska studierna om kostnaderna för diabetes
och andra folksjukdomar är gjorda i USA och således inte di-
rekt överförbara på svenska förhållanden [6]. Tidigare svens-
ka studier av samhällskostnaden för diabetes har visat dels att
kostnaderna för diabetes ligger utanför sjukvården, t ex i form
av produktionsbortfall, dels att kostnaderna för komplikatio-
ner dominerar över kostnader för kontroll av sjukdomen [7,
8]. Vidare har det i ett svenskt material visats att en intensifi-
erad behandling av diabetespatienter kan vara samhälls-
ekonomiskt lönsam [9]. Vår studie antyder att vårdkostnaden
för diabetespatienter i primärvård kan vara större än man hit-
intills antagit. Förklaringen tycks till stor del vara ett stort an-
tal hembesök för insulininjektioner hos en mindre andel av
diabetespatienterna.

Vid tidpunkten för undersökningen hade vårdcentralen
240 kända diabetiker. I KPP-materialet ingår bara de 163 dia-
betespatienter som haft en vårdkontakt med vårdcentralen un-
der det år studien pågått samt fått någon av dessa vårdkon-

takter kopplade till diagnosen diabetes antingen som huvud-
eller bidiagnos. Således hade 77 individer med känd diabetes
inte haft någon registrerad vårdkontakt med vårdcentralen,
trots att endast ett mycket litet antal (mindre än tio) skötte sin
diabetessjukdom på annan ort än vid vårdcentralen. Det finns
två möjliga förklaringar till detta. Patienten har helt enkelt
inte haft någon vårdkontakt med vårdcentralen under året
(vissa äldre vårdades t ex i kommunalt särskilt boende). En
annan förklaring kan vara att patienten varit på läkarbesök un-
der året men att detta inte registrerats under diagnosen diabe-
tes utan under annan komplicerande sjukdom som föranlett
besöket, såsom hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom etc. Sam-
mantaget torde dock dessa förhållanden snarast medföra att
vårdkostnaden underskattas i diabetespopulationen än tvärt-
om.

Fördelning av kostnader för läkemedel på individnivå är
avhängigt av vilka möjligheter som lagstiftningen inom om-
rådet erbjuder. För närvarande finns ingen möjlighet till indi-
vidbaserad kostnadsuppföljning av uttagna läkemedel från
Apoteket AB. Eftersom antidiabetiska läkemedel används en-
dast av diabetiker kunde vi dock beräkna den totala och den
genomsnittliga kostnaden för sådana läkemedel per känd dia-
betiker i vårdcentralens upptagningsområde. Det senare be-
loppet motsvarade ungefär en fjärdedel (2 644/10 889) av
den genomsnittliga vårdkostnaden hos gruppen. Det är ange-
läget att framöver få med dessa kostnader i den totala kost-
nadsanalysen per individ, eftersom läkemedelskostnaderna
utgör en betydande andel av hälso- och sjukvårdens resurser.

I detta pilotprojekt hade landstingets primärvård ansvaret
för hemsjukvården, och i de fall hemsjukvården är organise-
rad av kommunen faller förstås dessa kostnader på den kom-
munala huvudmannen. Men oavsett vilken samhällsaktör
som ansvarar för kostnaden illustrerar resultaten ett omfat-
tande vårdbehov i denna patientgrupp som tar en stor del av
den öppna vårdens resurser i anspråk. Den kostnadsdrivande
effekten av ett stort antal hembesök för insulininjektioner hos
diabetespatienter kan angripas på ett flertal sätt. De flesta av
de aktuella patienterna hade förutom hemsjukvård även stöd
av den kommunala hemsjukvården. Nya samarbetsformer
mellan landstingsdriven hemsjukvård och kommunal hem-
tjänst kan ge samordningsvinster och även för patienten en
ökad livskvalitet i form av att färre individer dagligen besö-
ker patienten. Resultaten bör även leda till diskussioner om
möjligheten till färre insulininjektioner, kanske med hjälp av
nya långverkande basinsuliner.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är diabetes-
sjukdomen i sig som ger den höga vårdkostnaden i gruppen,
utan att det är kombinationen av insulinbehandlad diabetes
och annan sjuklighet eller funktionshandikapp som är orsa-
ken till att patienten inte själv kan administrera sitt insulin.
Detta förhållande gör att den totala analysen av den höga
vårdkostnaden i gruppen även kan komma att breddas till att
omfatta hälso- och sjukvårdens omhändertagande av psykiskt
sjuka, neurologiskt handikappade, demenssjuka etc.

Det faktum att ett litet antal patienter konsumerar en stor
del av vårdgivarens resurser tyder på att en vårdcentral med
en stor mängd svårt sjuka patienter med all säkerhet kommer
att få svårt att erhålla adekvat ersättning för de resurser som
dessa vårdkrävande patienter förbrukar. Detta förhållande
ställer höga krav på sjukvårdshuvudmannens ersättnings-
system, som måste ta hänsyn till vårdcentralens patientsam-
mansättning.

Huvudfynden i denna studie var att KPP är en användbar
metod för att beräkna sjukvårdens kostnader för varje enskild
vårdkontakt och patient i primärvården samt att en oväntat
stor del av primärvårdens resurser konsumeras av patienter
med diabetes. Det sistnämnda bör stämma till eftertanke hos
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hälso- och sjukvårdpolitiska beslutsfattare, då denna patient-
grupp kan förväntas öka framöver.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Result of a CPP-project at a primary health care
center: Diabetes care a resource-hungry focus in
primary care
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Cost Per Patient (CPP) is a method to calculate
health care costs for every individual health care
contact. The method, which supplies information
about diagnosis-related health care consumption,
and was employed at the Primary Health Care Cen-
tre of Ödeshög, Sweden. The study was conducted
during 2001 and showed that 2 % of the patients
who had at least one contact with the health care
centre were consuming 20 % of the center’s total re-
sources. Furthermore, the single highest health-
care consumption was noted among the group of
diabetic patients, mainly due to associated illness
and the need for home care among those who were
unable to manage their insulin injections them-
selves.
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