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Förord  

Den här rapporten bygger på ett forskningsuppdrag jag haft inom ramen för ett offentligt 

finansierat medicintekniskt strukturfondsforskningsprojekt som heter NovaMedTech. Parter 

i projektet är Mälardalens Högskola, Linköpings Universitet, Västmanlands Landsting, 

Västerås kommun, FOU Sörmland, Katrineholms kommun, Örebro Universitetssjukhus och 

Östergötlands landsting. Inom NovaMedTech bedrivs ca 20 delprojekt som kopplar forskning 

mot entreprenörskap och företag i regionen. Mitt delprojekt utgör en del av det projekt som 

går under benämningen Patientövervakningssystem.  

Mitt delprojekt har handlat om att jämföra två olika sätt att monitorera eller övervaka 

palliativa patienter på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm; ett mer traditionellt med ett 

nyare synsätt. Både det traditionella och det nya sättet att monitorera patienterna handlar i 

huvudsak om personer med cancerdiagnoser, hjärtsvik och obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

som befinner sig i livet slutskede och där ingen bot finns. Målet med den palliativa vården är 

att ge bästa möjliga livskvalitet, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt, både för 

patienterna och anhöriga. I början av 2000-talet använde sig Kullbergska sjukhuset av det 

mer traditionella synsättet men har successivt övergått till ett nyare synsätt som bygger på 

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).  Det som jämförs i studien är antalet vårdtillfällen, 

vårddagar och kostnader för åren 2003 och 2004, då ett mer traditionellt synsätt tillämpades 

med det nyare synsättet som gällde för 2008 och 2009.  

Resultatet visar att mellan åren 2003 och 2009 har såväl antalet vårddagar som antalet 

vårdtillfällen minskat kraftigt. Detta gäller även medelvårdtiden trots att antalet anslutna 

patienter ökat, vilket även det antal patienter som inte kom hem eller anslöts till ASIH har 

gjort. Ser vi till kostnadsbilden för dessa minskningar har de medför att mindre resurser 

tagits i anspråk och medfört att de totala kostnaderna minskat från ca 2, 2 miljoner kronor 

till ca 1,7 miljoner kronor för år 2009.  Jag har inga skäl att anta att effekterna för 

patienterna har förändrats det vill säga att deras livskvalitet blivit sämre genom denna 

kostnadsreduktion.  

Jag vill framföra mitt tack till doktor Christian Hansson och samordnande sjuksköterskan 

Monica Lundin för deras värdefulla bidrag till resultatet i denna studie men även ett tack till 

Dag Dagnell för ekonomisk information till studien. Jag vill även tacka professor Ulf 

Johansson och ekonomie doktor Eric Bjurström, för synpunkter på rapportens innehåll. 

Det är min förhoppning att studien kan vara av värde för lokala diskussioner inom sjukhuset 

men även inom landstinget. Som jag ser det kan det här sättet att övervaka de palliativa 

patienterna även vara intressant för andra sjukhus och orter. 

Västerås i mars 2011 

Mona Andersson, Ekonomie licentiat 



 

 
 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett nytt sätt att monitorera eller övervaka palliativa patienter inom 

den avancerade hemsjukvårdens domäner jämfört med ett mer traditionellt 

omhändertagande inom slutenvården. I det nyare sättet vistas patienterna i hemmet så 

långt det är möjligt innan en ev. inläggning på sjukhuset behövs. Monitoreringen sker genom 

kontinuerlig kontakt via främst ett frågeformulär, som patienten eller dennes anhöriga 

och/eller distriktssköterska skickar in till samordnande sjuksköterska inom palliativ vård. 

Genom att data kontinuerligt registreras av hur patienten mår kan läkaren se hur 

sjukdomsbilden utvecklar sig och sätta in de resurser som behövs efter varje patient behov. 

Vid ev. behov av slutenvård ligger dessa patienter inne kortare tid eftersom deras 

allmäntillstånd inte är lika dåligt som för patienter, som direkt kommer till sjukhusets 

akutavdelning eller slutenvårdsavdelning, enligt traditionellt omhändertagande. Dessa 

patienter behöver vistas längre tid på sjukhuset och behöver dyra och omfattande 

behandlingar för att förbättra sin hälsostatus, så att de kan skickas hem igen.  En fråga som 

därför har ställts i studien är om det nya sättet att monitorera är mer kostnadseffektivt än 

det traditionella eftersom vårdtid och därtill hörande kostnader skiljer sig åt mellan dessa 

båda system att vårda palliativa patienter. För att svara på denna fråga har en jämförelse 

avseende vårdtillfällen, vårddagar och kostnader gjorts för åren 2003 och 2004, då ett 

traditionellt synsätt användes på Kullbergska sjukhuset med åren 2008 och 2009 då man 

övergått till avancerad vård i hemmet (ASIH) för de palliativa patienterna. 

Resultatet visar att antalet anslutna palliativa patienter år 2003 var 82 stycken, vilka hade 90 

vårdtillfällen tillsammans. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient (exklusive 26 

patienter, som aldrig anslöts eller kom hem från sjukhuset) var 1,6 och det genomsnittliga 

antalet dagar som dessa låg inne var 17,3.  Spridningen i antalet dagar var från 1 till max 76 

dagar och totala antalet vårddagar var 971.   

År 2009 visar resultatet att antalet anslutna palliativa patienter ökat till 117 stycken och att 

de hade 60 vårdtillfällen tillsammans samtidigt som antalet som ej anslöts eller kom hem 

från sjukhuset har ökat till 37 stycken. Det genomsnittliga antalet vårdtillfällen per patient är 

nu 0,8 dvs. en minskning med 50 % från 2003. Antalet vårddagar har nu minskat till 543 

stycken och i genomsnitt ligger patienterna inne 6,8 dagar. Spridningen av vårdagar är från 1 

dag till max 51 dagar. 

Sammanfattningsvis har det trots fler anslutna palliativa patienter, från 82 stycken år 2003 

till 117 år 2009, en ökning med 43 %, skett en minskning av det totala antalet vårdtillfällen, 

från 90 tillfällen till 60 det vill säga en reduktion med 33 %. Detta har också fått till följd en 

halvering av antalet vårdtillfällen per patient mellan dessa år. Det totala antalet vårddagar 

har minskat från 971 till 543, en reduktion med 428 dagar eller 44 %.  Detta har medfört att 

det genomsnittliga antalet inneliggande dagar minskat från 17,3 till 6,8, en reduktion med 

10,5 dagar eller 60 %.  Det som dock kan ses som förvånande är att antalet patienter som 



 

 
 

inte kom hem eller anslöts till ASIH har ökat mellan dessa år, från 26 till 37, en ökning med 

11 patienter eller 42 %. Orsaken kan sannolikt finnas i det som kallas för brytpunkten, ett 

tillfälle som ses som en gräns för ändring av innehållet i vården och som innebär att 

livsförlängande insatser inte längre har effekt eller att effekten är marginell eller till och med 

negativ för patienten. Studier visar att läkare tycker att det är svårt att tala om för en patient 

att livet snart är slut och att de kurativa insatserna inte längre har effekt. 

Den kostnadskalkyl som gjort utifrån ovanstående data visar att den totala kostnaden för år 

2003 var 2 225 532 (971 vårddagar x 2 292 kr/dygn) medan den för 2009 hade sjunkit till 

totalt 1 672 983 (543 vårddagar x 3 081 kr/dygn). Frågan som ställdes i denna rapport var om 

det nya sättet att monitorera palliativa patienter var kostnadsbesparande. Utifrån 

ovanstående resultat är svaret entydigt ja - den har varit kostnadsbesparande för 

landstinget. Mot denna kostnadsbesparing bör man också ställa intäkter eller effekter för 

patienterna, i form av påverkan på deras livskvalitet. Genom monitoreringen finns såväl en 

kontinuerlig uppföljning som stor tillgänglighet för patienterna. Resurser sätts in efter varje 

patients behov varför patienten inte behöver förlora så mycket av sin livskvalitet och sina 

krafter. Om en inläggning dock måste göras blir vårdtiderna korta. Genom denna 

monitorering kan patienterna delta i ”vardagslivets lunk” så länge som möjligt och detta 

ligger i linje med den palliativa vårdens filosofi. Jag har inga speciella skäl att anta att 

livskvaliteten har blivit sämre trots att jag inte själv genomfört någon studie av detta.  

Att monitorera på detta sätt kan också vara ett svar på den fråga som Socialstyrelsen 

efterlyst om vad som kan göras för att minska eller förhindra onödig sjukhusvistelse. Jag ser 

inga skäl till varför det här nya sättet att monitorera inte skulle vara möjligt även på andra 

orter eller sjukhus. 
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Bakgrund 
Att vårda döende patienter kallades tidigare för vård i livets slutsked eller terminalvård. Idag 

används det mer neutrala begreppet palliativ vård (Ternestedt l998). Palliativ vård innebär 

vård av patienter med obotlig, progressiv, symtomgivande sjukdom med kort förväntad 

överlevnad. Tidsperspektivet är sällan längre än några månader, någon gång veckor och i 

enstaka fall år. Målet med den palliativa vården är att skapa förutsättningar för livskvalitet 

för patienten och de anhöriga genom effektiv smärt- och symtombehandling samt ge stöd i 

psykologiska, sociala och existentiella frågor (Regeringens skrivelse 2004/05:166, s 3). 

Vården bedrivs inte bara i hemmet utan på sjukhem och hospice men även på 

specialistavdelningar som onkolog-, kirurg-, eller medicinkliniker. Den palliativa vården är 

således inte knuten till en speciell byggnad utan snarare till den vårdfilosofi som grundar sig i 

en helhetssyn av den döende människan (SOU 2000:6). 

Intresset för svensk forskning om palliativ vård har under de senaste 10 åren ökat markant, 

sett till antalet avhandlingar. Så till exempel har det under 1990-talet publicerats 16 

avhandlingar och 22 stycken mellan åren 2000-2006 (Socialstyrelsen 2007-123-13). I dessa 

avhandlingar skildras, genom intervjuer och enkäter, till exempel hur det är att leva med en 

cancersjukdom i ett palliativt skede av sin sjukdom.  I sin sammanfattning av resultaten, när 

det gäller döende och död i samband med cancersjukdom, ger Socialstyrelsen följande bild 

av patienterna (ibid., s 7-8): 

• Personer nära livets slut pendlar inte sällan mellan olika känslor som kan uppfattas 

som varandras motsatser som till exempel hopp och förtvivlan eller vilja att leva och 

viljan att dö. 

• Självbilden och identiteten påverkas både av de förluster sjukdomen medför och av 

omgivningens förhållningssätt. 

• Existentiella frågeställningar aktualiseras och det finns ett behov av att få samtala om 

dessa, det levda livet, den aktuella situationen och framtiden. 

• Förbättrad lindring av symptom behövs även när det gäller smärta, andnöd, 

förstoppning, muntorrhet och trötthet. 

• Trots svåra symtom och tilltagande beroende upplever många patienter även 

meningsfullhet, glädje och tillfredsställelse med livet. 

• Delaktighet i vardagen och vården är högt värderad. 

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att när livet går mot sitt slut förändras mycket i en 

människas liv och hon upplever förluster på olika plan och att hennes identitet är i gungning. 

Men det som patienterna prioriterar högt är att få delta i ”vardagslivets lunk” så länge som 

möjligt och under värdiga former. 
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En viktig del i den palliativa vårdens filosofi är att hitta former för att stödja kvaliteten i livet. 

För detta krävs såväl kunskap, kreativitet som en vårdorganisation för att stödja den 

palliativa vårdfilosofin. I det följande kommer jag att beskriva och utvärdera ett nytt system 

för den palliativa vården inom den avancerade hemsjukvården (ASIH) på Kullbergska 

sjukhuset. Jämförelse med ett mer traditionellt synsätt för monitorering görs parallellt.  

Avancerad hemsjukvård  
Ca 1 % av Sveriges befolkning avlider varje år vilket motsvarar ca 90 000 – 93 000 personer 

(Svenska Palliativregistret 2009). Tidigare dog de flesta på akutsjukhus men det senaste 

decenniet har det skett en utveckling mot att alltmer avancerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförs i den enskildes hem det vill säga i ordinärt eller särskilt boende 

(Regeringens skrivelse 2004/05:166, SOU 2000:6, Socialstyrelsen 2008-125-59, s 6, Svenska 

Palliativregistret 2009).  Medan den svenska hemsjukvården i hög grad ersätter sluten vård 

är den i andra länder ofta ett komplement.   

En kunskapsöversikt som Socialstyrelsen gjort visar att det finns behov av att utveckla och 

utvärdera olika former av palliativ vård som är anpassad till de äldres behov, särskilt som 

hemsjukvården förväntas öka (2007-123-13, s 52-54).  Det uppmärksammas också att 

hemsjukvård inte är ett entydigt begrepp utan kan ses som en paraplyterm för en mängd 

olika tjänster som spänner från prevention till vård i livets slutskede (ibid. s 55). Det saknas 

med andra ord en bra definition av vad hemsjukvård är, vad den skall innehålla och hur den 

skiljer sig från annan vård. Detta får till följd att det är svårt att beskriva hemsjukvårdens 

omfattning och innehåll. Vanligtvis omfattar hemsjukvård medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av 

annan vårdpersonal med delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(Socialstyrelsen 2008-125-59, sid 14ff). Man skiljer ofta på basal och avancerad hemsjukvård 

och i denna rapport är fokus på den avancerade hemsjukvården (ASIH). ASIH kan vara ett 

alternativ till att bli inlagd på sjukhus då den i princip kan erbjuda samma vård som på 

sjukhus men med viss reservation för de förutsättningar som finns i hemmet. Diagnoserna 

för de döende patienterna kännetecknas av en hög grad av akuta försämringar som kräver 

snabba bedömningar och åtgärder. ASIH gör här en betydande insats för att avlasta 

framförallt trycket på akutmottagningar och därmed den slutna vården (Stockholms läns 

landsting 2002).   

Problemdiskussion  
En reflektion som görs i Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2007-123-13, s 56) är att äldre 

personer i livets slut under sitt sista levnadsår är beroende av omfattande resurser från 

hälso- och sjukvården och att den vård och omsorg som erbjudits inom hemsjukvården eller 

det särskilda boendet inte varit optimal om idealet är att den äldre skall få sitt huvudsakliga 

behov av vård tillgodosett inom dessa vård- och boendeformer (ibid. s 56). Det framkommer 

att överraskande många under sitt sista år fått vård vid akutsjukhus men av vilka skäl 
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framgår inte av studierna och därför uppstår en del intressanta frågeställningar enligt 

Socialstyrelsen. En är bland annat vad som är en onödig sjukhusvistelse och hur sådana kan 

förhindras.  Den studie jag har gjort beskriver och utvärderar ett nytt sätt att reducera 

onödig sjukhusvård för palliativa patienter. Fokus är på tidig inskrivning inom ASIH men där 

patienten vistas i hemmet så långt det är möjligt innan eventuell inläggning behöver ske. 

Denna inläggning medför att vårdtiden därmed blir kortare och att patienternas livskvalitet i 

vardagen, den tid de har kvar i livet, sannolikt kan anses ökas. Detta nya sätt att vårda 

palliativa patienter skiljer sig mot det traditionella, som sker inom slutenvården. 

Vård av palliativa patienter inom slutenvården 
Enligt Hansson, som arbetar som palliativ medicinläkare inom ASIH på Kullbergska sjukhuset 

i Katrineholm (intervju 100505) är det traditionella sättet att ta hand om palliativa patienter 

att de vårdas på specialistkliniker, som onkolog-, kirurg eller medicinkliniker. På dessa 

kliniker har man inrättat något som kallas för ”fri eller öppen retur” eller som det numera 

benämns ”trygghetsplatser” för i första hand cancerpatienter. Orsaken till detta är att det 

vid utskrivning till bostaden kan vara svårt att avgöra om sjukdomsförloppet åter kommer 

att medföra behov av sjukvård. Därför lovas enskilda patienter direktintagning på en 

vårdavdelning utan att de behöver passera akutmottagningen, vilket innebär stor trygghet 

för patienter och anhöriga. Detta framgår också av ett vårdprogram för område Mölndal 

(VILA 2006, s 13). I detta vårdprogram hänvisar man till en artikel i norsk läkartidning där det 

framgår att patienterna är nöjda och att man med sannolikhet ”sparar” vårddygn i 

slutenvården genom att patienten vågar stanna hemma om han har ”öppen retur” .  Enligt 

Hanson medför dessa ”trygghetsplatser eller returer”, som frekvent används, att returerna 

upptar mer än 50 % av klinikens sängplatser. Anledningen till att patienten återkommer är 

främst smärta och nutritionssvårigheter (med nedsatt allmäntillstånd), som uppstår i 

samband med att sjukdomen bryter ner hälsan. Den sjuke måste då lämna hemmet och 

läggas in på sin returplats inom slutenvården. Eftersom allmäntillståndet normalt är mycket 

nedsatt då patienten kommer in vid den här typen av returer medför det att omfattande och 

dyra åtgärder, som till exempel blodtransfusion etc., behöver sättas in för att lindra besvären 

och återge den sjuke kraften nog att klara sig hemma.   

Ett annat sätt att hantera palliativa patienter är att skriva in dem tidigt inom den avancerade 

hemsjukvården (ASIH) och låta patienterna vistas i hemmet under monitorering det vill säga 

kontinuerlig övervakning.  

Vård av palliativa patienter inom ASIH 
På Kullbergska sjukhuset tillämpar man ett annat, mindre traditionellt, sätt att ta hand om 

palliativa patienter. Där använder man sig av ett s.k. ASIH-team för att ta hand om de 

döende patienterna. De patienter som sköts inom ramen för denna vård är i princip 

patienter med samma problem som ”returerna” men här görs lämpliga åtgärder i hemmet, 

så långt det är möjligt. För att anslutas till ASIH måste en remiss skickas från en 

organspecialist, till exempel en kirurg, till ASHI-läkaren som då gör en bedömning huruvida 
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patienten är lämplig för hemsjukvård. För antagning krävs att det föreligger medicinska 

behov och ej endast omvårdnadsbehov samt att karaktären på sjukdomen normalt medför 

frekventa insatser och justeringar från vården. Tyvärr menar Hansson (ibid) att dessa 

remisser kommer alldeles för sent till teamet vilket innebär att patienterna kanske aldrig 

kommer hem från sjukhuset och/eller det korttidsboende där de kan ha vistats.   

Inom den palliativa vårdfilosofin talas om den s.k. brytpunkten, vilket kan ses som en gräns 

för ändring av innehållet i vården (Landstinget i Östergötland 2009, Svenska Palliativregistret 

2009). Från att tidigare ha försökt rädda och förlänga liv blir nu målsättningen att försöka 

bibehålla eller öka livskvaliteten hos patienten. Att fastställa brytpunkten är därför den 

enskilt viktigaste faktorn för att en patient skall få en optimal palliativ vård. Men denna 

punkt är inte distinkt utan en process över tiden, vilket komplicerar fastställandet av den 

eftersom punkten innebär att livsförlängande insatser inte längre har effekt eller att effekten 

är marginell och att nettoeffekten för patienten är negativ.  Studier visar också att läkare 

tycker det är svårt att tala om för en patient att livet snart är slut (Socialstyrelsen 2007-123-

13, s 47). Läkarna i studien framhöll att de relaterade svårigheterna till sin egen rädsla och 

rädslan att förlora kontrollen men också att de kunde handla om brist på tid och att 

patientens situation väckte existentiella funderingar hos dem. De upplevde med andra ord 

en form av moralisk press (ibid, s 50). Svårigheten eller rädslan med att fastställa den s.k. 

brytpunkten kan därför finnas med i den försening i remissförfarandet, som Hansson talar 

om. 

När en remiss kommer från onkolog eller kirurg tar samordnande sjuksköterska inom 

palliativ vård hand om patienten samtidigt som man inte skickar tillbaka remissen till 

remitterande läkare. Det är inte säkert att patienten ansluts till ASIH eftersom de medicinska 

behoven inte bedöms så stora just då. Patienten får då vistas i hemmet och monitoreras det 

vill säga följs upp genom ett utskickat frågeformulär. Detta frågeformulär skickas in till 

samordnande sjuksköterska varannan vecka och man följer patienten och noterar direkt om 

några tecken på agraverande sjukdom uppstår. Mindre justeringar görs ibland via telefon 

eller besök men det är först när de medicinska behoven tilltar som en formell anslutning till 

ASIH görs. Genom den här monitoreringen kan man säga att individens ”nytta” med eller 

kvalitet av behandlingen registreras kontinuerligt.  Frågeformuläret mäter olika dimensioner 

som rörlighet, hygien, dagliga aktiviteter, smärta/besvär och rädsla/nedstämdhet (se bilaga 

1). Eftersom ingen bot finns utan bara lindring för dessa patienter utgör denna monitorering 

en central del av behandlingen för den här typen av patienter. 

Detta frågeformulär är ett sätt att klassificera patientens livskvalitet och effekter av de 

insatta resurserna. Denna uppfattning stöds av Drummond et al (2005) som menar att 

monitoreringen via frågeformuläret är ett indirekt sätt att skatta s.k. kvalitetsjusterade 

levnadsår, QALYs eller snarare QALYs vikter 1(Drummond et al, 2005). QALYs är ett 

                                                           
1 För en mer detaljerad genomgång av dessa vikter, se kapitel 6  
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effektmått där man kombinerar levnadsår med livskvalitet. Vunna QALYs via en viss 

behandling kan påvisa antingen ökad livslängd och/eller ökad livskvalitet (ibid, s 15, 2007).  

Enligt Hansson (intervju 100505, 100528) ger detta sätt att monitorera de palliativa 

patienterna ett flertal fördelar jämfört med de mer traditionella ”fria eller öppna returerna 

och/eller trygghetsplatserna” inom slutenvården. Han framhåller att:  

• Patienten får en kontakt med vården och vet att en läkare ständigt följer patientens 

värden och läser de ”rapporter” det vill säga det frågeformulär som inskickas till 

enheten. Ibland skrivs denna rapport av anhörig eller distriktssköterska. Detta ger en 

trygghet och en känsla av att inte vara glömd. Patienten behöver därmed inte 

bekräfta sin status genom att ständigt hålla upp sina nya symtom för olika läkare 

vilket däremot är vanligt vid det traditionella systemet. 

• Den tillgänglighet som finns efter anslutningen uppskattas mycket och är av 

psykologisk betydelse för patienten. I det traditionella systemet finns inte denna typ 

av kontinuerlig uppföljning och tillgänglighet. 

• En viktig aspekt är att teamet kan styra vårdresurserna helt efter var och ens behov. 

Då resurserna sätts in på ett tidigt stadium behöver inte patienten förlora så mycket 

av sin livskvalitet och sina krafter, vilket medför att vårdtiderna blir korta, då trots allt 

en inläggning måste göras. I det traditionella systemet är patienten däremot ofta i 

dåligt skick då denne kommer in till slutenvården, vilket medför att stora resurser 

satsas på att återge den sjuke kraften att klara sig hemma igen. 

• ”Retur- eller trygghetsplatserna” behövs i regel inte. Kirurger och onkologer slipper 

därmed ha så stora köer för sina patienter. 

• Ytterligare en fördel med denna monitorering är att det finns ett ”kontinuerligt 

tänkande” i vården genom att de olika specialiteter som finns runt patienten 

samverkar utan att interagera med varandra, vilket leder till färre komplikationer. För 

detta ändamål används en blankett för återkoppling till onkologen om tilståndet hos 

patienten, som får palliativ cytostatikabehandling och där onkologläkaren kan notera 

olika aspekter av medicinsk behandling (se bilaga 2). 

Tidigare arbetade man på Kullbergska sjukuset enligt det traditionella synsättet medan man 

de senaste fem åren använt sig av det nya sättet att organisera den palliativa vården. Enligt 

Hansson (ibid) har ASIH-teamet därmed minskat belastningen på sjukhuset avsevärt. Om 

inläggning har behövts för ASIH-patienter har Medicinkliniken vid sjukhuset ställt upp med 

sjukvårdsplatser. Behovet av inläggning har enligt Hansson (ibid) minskat från 165 

inläggningar år 2003 till ca 50-60 under åren 2008-2009  samtidigt som vårdtiderna sjunkit 

enligt honom.  

Enligt Hansson (ibid) har man med det här nya sättet att monitorera patienter i livets 

slutskede såväl minskat vårdtiderna som antalet inläggningar och därmed sparat resurser för 

landstinget. En intressant fråga i sammanhanget är om detta påstående går att ”verifiera” 
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genom att göra en hälsoekonomisk utvärdering utifrån tillgänglig statistik om vårddagar och 

vårdtillfällen samt kostnader.  

Syftet och frågeställning 
Vid hälsoekonomiska utvärderingar av alternativa sätt att organisera och bedriva vård 

sammanväger man hälsoeffekter och totala kostnader. För att kunna värdera om avancerad 

hemsjukvård är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ förutsätts att man kan jämföra 

vård i hemmet med traditionell slutenvård. Initialt var tanken att jämföra det palliativa 

omhändertagandet utifrån ASIH tillämpningen på Kullbergska sjuhuset med tillämpningen 

inom slutenvården på ett annat sjukhus i länet. Tyvärr fick jag aldrig tillgång till data i form av 

inskrivnings- och utskrivningsdatum samt antalet vårdtillfällen från slutenvården. Däremot 

har jag dessa data för åren 2003 och 2004 då man arbetade traditionellt även på Kullbergska 

sjukhuset samt samma data för åren 2008 och 2009 då man övergått till ASIH för de 

palliativa patienterna. Detta gör det möjligt att visa vad som hänt mellan dessa år avseende 

antal inskrivna patienter, vårdtillfällen, vårddagar och kostnader.  

Det som kommer att vara i fokus i den hälsoekonomiska analysen är således om en tidig 

inskrivning ger kortare och färre inskrivningar och därmed kostnadsbesparingar för 

landstinget.  

Syftet med denna studie är att göra en hälsoekonomisk utvärdering av monitorereringen av 

palliativa patienter inom ASIH på Kullbergska sjukhuset. Endast en kostnadsanalys kommer 

att genomföras.  

Den frågeställning som skall besvaras i denna studiet är:  

Har ASIH-vården för palliativa patienter, utifrån antalet vårdtillfällen, vårddagar och 

kostnader, varit kostnadsbesparande för landstinget i Södermanlands län om man jämför 

åren 2003 och 2004, då ett mer traditionellt omhändertagande gällde, med åren 2008 och 

2009 då ett förändrat sätt för övervakning av patienterna tillämpats? 

Avgränsningar 
Denna rapport begränsar sig till Kullbergska sjukhusets ASIH-team och dess övervakning eller 

omhändertagande av patienter i livets slutsked det vill säga patienter där ingen bot finns 

utan endast möjlighet att ge dem lindring.  

Jag kommer inte att göra någon egen utvärdering av effekterna eller intäktssidan av 

monitoreringen utan utgår från att de fördelar som palliativläkare Hansson menar finns med 

arbetssättet och som bygger på hans dokumenterade kliniska erfarenheter, är relevanta 

beskrivningar av patienternas livskvalitet.  
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Fortsatt disposition 
I den fortsatta dispositionen beskriver jag först kort allmänt om hälsoutvärderingar och vilka 

metoder, som finns tillgängliga för sådana studier samt den metod jag använt – en 

kostnadsanalys. En sådan analys innehåller tre olika steg – identifiering, mätning och 

värdering av kostnader, vilka beskrivs och hur jag använt begreppen. Själva resultatet av 

kostnadsanalysen följer därefter i avsnitt?. Rapporten avslutas med en kortare diskussion 

kring resultaten. 
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Allmänt om hälsoekonomisk utvärdering 
Enligt Jönsson och Lundkvist (1999, s 6) handlar hälsoekonomi om hur vi individuellt och 

kollektivt väljer att använda de resurser som finns för att uppnå hälsa. Eftersom våra 

resurser i form av människor, tid, faciliteter, kunskap etc. är begränsade är det nödvändigt 

att göra systematiska studier för att kunna göra jämförelser och mätningar mellan olika 

alternativ och därmed skapa underlag för de som skall fatta beslut om olika åtgärder, 

program eller aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsområdet.  

I det följande ges en kort beskrivning av utvärderingsmetoder som kan användas och 

specifikt den kostnadsanalys som används i studien. 

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 
Enligt Drummond et al (2005, s 9) finns det ett flertal hälsoekonomiska utvärderingsmetoder 

att välja mellan; kostnadseffektanalys, kostnadsnyttoanalys samt kostnadsintäktsanalys 

(Drummond et al 2005).2 Alla dessa utvärderingsmetoder innehåller en jämförelse av 

kostnader för de alternativ som är aktuella. Det som dock särskiljer metoderna är värdering 

och mätning av effekter. Inom hälsoekonomi är det kostnader och effekter av olika alternativ 

för prevention, diagnosticering, behandling och rehabilitering av sjukdomar som är föremål 

för utvärdering (Jönsson, l999). Det som är aktuellt i min studie är en kostnadsanalys där 

endast direkta kostnader används för att beräkna den totala kostnaden för den palliativa 

vården mellan de olika år jag har angett tidigare.  

Kostnadsanalys  
En viktig aspekt av en utvärdering är att avgöra vilka kostnader som skall inkluderas vid 

analysen. I hälsoekonomiska utvärderingar definieras kostnaden som ”den bästa alternativa 

användningen av en resurs, den s.k. alternativkostnaden”, vilket inkluderar såväl direkta som 

indirekta kostnader (Bernfort 2009, s 1). 

Direkta kostnader hänförs till den resursförbrukning som en sjukdom medför i form av 

prevention, prognostisering, behandling och rehabilitering. Ibland räknas även kostnader 

som uppstår i andra sektorer än hälso- och sjukvården in liksom ibland också kostnader för 

patienter och anhöriga till dessa (Drummond et al 2005). Men det finns även indirekta 

kostnader, som uppstår eftersom ett sjukdomstillstånd förorsakar ett produktionsbortfall 

och förlust av fritid för patienter och anhöriga. En problematik med att dela upp 

kostnaderna på detta sätt är att mycket av det som rör kostnader är kontextspecifikt och 

därmed blir det svårt att generalisera de resultat man får vid utvärderingar.  

Förbrukade resurser skall värderas utifrån sin mest värdefulla alternativa användning. Men i 

praktiken får man göra en del avsteg från denna princip och nöja sig med mer 

schablonmässiga kostnader. Inom hälso- och sjukvården är detta särskilt tydligt varför 

                                                           
2 För en mer detaljerad redogörelse av dessa utvärderingsmetoder, se kapital 2 
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direkta och indirekta kostnader används i hälsoekonomiska utvärderingar och litteratur 

(Bernfort 2009).  

Kostnadsanalys i tre steg – identifiering, mätning och värdering 

Rent generellt kan man säga att identifieringen av relevanta kostnader genomförs i tre steg; 

(1) identifiering, (2)  mätning och (3) värdering (Drummond et al, 2005, kapitel 4).  

Det första steget innebär en identifiering av alla relevanta kostnader, oavsett om de är 

mätbara eller ej.  Identifieringen fokuserar på vilken resursförbrukning, som kan tänkas 

uppstå på kort eller lång tid vid en viss behandlingsstrategi. Relevansen för att tas med i 

kalkylen beror i hög grad på vilket perspektiv man utgår ifrån i analysen.  Vanliga perspektiv 

att utgå ifrån är patient-, landstings- eller samhällsperspektiv. I min studie analyseras 

kostnader utifrån ett landstingsperspektiv. Orsaken är att tillgången på relevanta data 

endast omfattar direkta kostnader (som i sin tur är uppdelade i rörliga och fasta) relaterade 

till resursförbrukningen för den vårdform som jämförs i studien. 

Efter att man identifierat de relevanta kostnaderna måste man mäta dessa eller den 

resursförbrukning som identifierats som relevant. I denna fas intresserar man sig för 

kvantifiering det vill säga hur mycket av olika resurser som förbrukas. Mätningen innebär att 

man kvantifierar utifrån fysiska enheter, som till exempel provtagningar, antal läkarbesök 

eller vårddagar. I min studie är det vårddagar som mäts.  

Sista steget i analysen är att värdera kostnaderna dvs. uttrycka dem i monetära termer. Det 

som fokuseras här är vad kostnaden per enhet (=priset) för de resurser som förbrukas blir. 

Den förbrukade kvantiteten av en resurs multipliceras med priset per enhet för samma 

resurs.  I studien används priset per vårddag för respektive år. Priserna skall ses som 

genomsnittspris. Priset är inte inflationsjusterat utan avser löpande pris. 

Metod och genomförande 
I det här avsnittet redogör jag kort för hur jag har samlat in material för att genomföra de 

olika stegen i den kostnadsanalys som beskrivits ovan. 

Min studie har ingått i ett större strukturfondsforskningsprojekt kallat NovaMedTech. En 

delstudie har haft fokus på olika typer av patientövervakning och man var där intresserade 

av att få in ett hälsoekonomiskt perspektiv på patientövervakning. Ansvarig för detta 

delprojekt var Maria Lindén, som forskar inom medicinsk teknik vid Mälardalens Högskola. 

Hon gav mig ett flertal olika personer att kontakta för att diskutera en ev. utvärdering av 

deras patientövervakning. Detta kontaktarbete ledde fram till att mitt studieobjekt blev 

Kullbergska sjukhuset, där den huvudsakliga kontaktpersonen varit palliativläkaren Christian 

Hansson men också sjuksköterskan Monica Lundin, som tagit fram underlaget till bilaga 3 

dvs. in- och utskrivningsdatum, antal vårdtillfällen samt antal vårddagar. Jag har av 

sekretesskäl inte kunnat ta fram dessa uppgifter själv. Jag har haft såväl e-post- som 
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telefonkontakt med dessa två personer men också sammanträffat med dem på Kullbergska 

sjukhuset under maj - oktober 2010. Även verksamhetschef Åsa Högnäs-Bredell har jag 

träffat under maj månad 2010 för diskussion kring den först tänkta studien dvs. en 

jämförelse mellan ett annat sjukhus och Kullbergska sjukhuset. I slutänden blev det dock 

endast en  studie av Kullbergska sjukhuset självt.  

Underlaget för fastställandet av kostnader har jag erhållit via e-post och telefonkontakt med 

ekonomen Mats Dagnell, Lednings- och verksamhetsstöd på Kullbergska sjukhuset. 

Kontakter har skett under oktober och november. Den preliminära planen var att den 

jämförande studien skulle vara avklarad under september/oktober månad. Men då jag ej fick 

något underlag från det andra sjukhuset, trots flera påminnelser. Först i oktober fick jag 

besked att de inte kunde bidra med underlag av olika orsaker. Jag kom därför i tidsnöd med 

avrapporteringen på grund av andra omfattande arbetsuppgifter, som måste göras. 

Avsnittet om hälsoekonomiska utvärderingar bygger i huvudsak på Drummond et al som är 

något av en förgrundsfigur när det gäller den här typen av utvärderingar.  

Resultatet av min studie visas i form av deskriptiv statistik i såväl tabellform som med hjälp 

av grafiska beskrivningar av antalet vårddagar för respektive år.   

Resultat av kostnadsanalysen 
De data jag har haft tillgång till är sekretessbelagda och framtagandet av dessa data har 

därför gjorts av samordnande sjuksköterska. Hon registrerar de insända frågeformulären, 

som patienterna eller anhöriga/distriktssköterska skickar in till henne, som ett led i 

monitoreringen (se bilaga 1). 

Som underlag för mina beräkningar har jag haft bilaga 3 där antalet palliativa patienter för 

åren 2003 och 2004 samt 2008 och 2009 anges med respektive patients inskrivnings- och 

utskrivningstillfälle.  Även antal vårdtillfällen och vårddagar finns med i denna bilaga. För de 

olika patienterna finns också kommentarer, som  vilken typ av hemsjukvård de  haft3, om 

patienten aldrig skrivits in/kommit hem från sjukhuset eller korttidsboendet.  

I bilaga 1 har följande definitioner använts (Lednings- och verksamhetsstöd på Kullbergska 

sjukhuset 101126): 

Medelvårdtid: vårdtid dividerat med antal vårdtillfällen. Vårdtid definieras som ”tid under 

vilken ett vårdtillfälle äger rum.  

Vårdtid: räknas i antal dagar och beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. 

När in- och utskrivnings sker samma dag räknas vårdtiden som noll dagar. Permission 

inkluderas i vårdtid. 

                                                           
3 PAH (Patientansluten hemsjukvård), SAH (Sjukhusanknuten hemsjukvård) 
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Vårdtillfälle: vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett 

medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). I statistiken ligger 

utskrivning till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året . 

Sammanställning deskriptiv statistik 
Utifrån bilaga 2 har jag sammanställt en tabell, där antalet anslutna patienter, antal 

patienter som inte kom hem och/eller ej anslöts till ASIH för respektive år, totala antalet 

vårdtillfällen och antal vårddagar samt genomsnittligt antal vårdtillfällen/patient och antal 

inneliggande dagar/patient framgår. Av bilagan framgår det att flera patienter har varit 

inlagda vid flera tillfällen. Man kan dock inte utläsa hur många vårddagar per tillfälle som 

patienten legat inne varför jag även har noterat spridningen i dagar (min och max dagar en 

patient legat inne på sjukhuset).  

Tabell 1 Deskriptiv statistik för åren 2003-2004 och 2008-2009 

 2003 2004 2008 2009 

Total anslutna 

patienter 

82 100 107 117 

Antal som ej kom 

hem/anslöts till 

palliativa vården  

26 32 27 37 

Totalt antal 

vårdtillfällen 

90 112 58 60 

Spridning antal 

vårdtillfällen, dagar 

Från 1 dag till 

max 10 dagar 

Från 1 dag till 

max 7 dagar 

Från 1 dag till 

max 3 dagar 

Från 1 dag till 

max 5 dagar 

Genomsnittligt antal 

vårdtillfällen/patient 

exkl. de som ej kom 

hem 

90/56 = 1.6 1.6 0,7 0,8 

Totalt antal 

vårddagar 

971 957 528 543 

Spridning, antal  

vårddagar 

Från 1 dag till 

max 76 dagar 

Från 1 dag till 

max 56 dagar 

Från 1 dag till 

max 62 dagar 

Från 1 dag till 

max 51 dagar 

Genomsnittligt 

inneliggande dagar 

per patient exkl. de 

som ej kom hem 

971/56 = 17.3  14 6.6 6.8 
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En generell analys av tabellen ovan visar att trots att antalet anslutna patienter för palliativ 

vård har ökat har antalet vårdtillfällen fram till 2008 minskat liksom antalet vårddagar, vilket 

också avspeglar sig i genomsnittsvärdena för åren 2003 och 2004 och 2008 (se figur 1-3 

nedan). För år 2009 kan vi dock se en liten ökning av antalet vårdtillfällen och vårddagar och 

därmed också genomsnittsvärdena jämfört med 2008. En förklaring till detta kan vara att 25 

% (20 av 80 patienter) av de inneliggande patienterna visserligen inte har mer än 1-5 

vårdtillfällen men att de i gengäld ligger inne längre tid per vårdtillfälle jämfört med 2008.  

År 2008 hade ingen patient mer än max 3 vårdtillfällen.  

För att förtydliga ovanstående tabell har jag använt mig av nedanstående figurer, där man 

tydligare kan utläsa antalet patienter och antal vårddagar. Under respektive figur har jag 

delvis upprepat det som står i tabellen ovan. 

 Antal vårddagar och antal patienter år 2003 
 

 

Fig. 4 Antal vårddagar och antal patienter för år 2003. Källa: bilaga 3 

För detta år fanns det totalt 82 anslutna palliativa patienter som hade 90 vårdtillfällen 

tillsammans.  Antalet vårdtillfällen har varierat från minimum 1 dag till max 10 dagar. Det 

genomsnittliga antalet tillfällen/patient var 1.6. 

Ser vi till totala antalet vårddagar för detta år är det 971 stycken med en spridning från 

minimum 1 dag till max 76 dagar. Den genomsnittliga inneliggande tiden/patient var 17.3 

dagar. Många patienter hade långa vårdtider framgår således av figuren.  
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I figuren  framgår det vidare att sex patienter har varit inneliggande mellan 0-4 dagar och lika 

många mellan 15-19 dagar. Endast en patient har legat inne mellan 75-79 dagar. I bilagan går 

inte att utläsa hur många dagar som varje vårdtillfälle omfattat.  

Hur ser det då ut för år 2004? Har någon förändring skett vad gäller vårdtillfällen och 

vårddagar.  

 Antal vårddagar och antal patienter år 2004 
 

 

Fig. 5 Antal vårddagar och antal patienter för år 2004. Källa: bilaga 3 

För detta år fanns det totalt 100 anslutna palliativa patienter som hade 112 vårdtillfällen. 

Antalet vårdtillfällen har varierat från minimum 1 dag till max 7 dagar. Det genomsnittliga 

antalet tillfällen/patient var även detta år 1.6 tillfällen. 

Ser vi till totala antalet vårddagar är det 957 stycken med en spridning från minimum 1 dag 

till max 56 dagar. Den genomsnittliga inneliggande tiden per patient var 14 dagar. 

I figuren framgår det att det är åtta patienter som har varit inneliggande mellan 0-4 dagar 

och tio mellan 10-14 dagar. Endast en patient har legat inne mellan 55-59 dagar, som var 

maxantalet dagar detta år. 

Jämför man år 2004 med år 2003 ser man att antalet anslutna patienter ökat liksom totala 

antalet vårdtillfällen men att antalet vårddagar och spridningen blivit mindre jämfört med år 

2003.  
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Går vi ytterligare fem år framåt i tiden kommer vi att se att ytterligare reduktioner i såväl 
antal våddagar som vårdtillfällen skett. Under den här tiden har man successivt övergått från 
det mer traditionella vårdsättet för patienterna till att tillämpa ASIH.  

 Antal vårddagar och antal patienter år 2008 
 

 

Fig. 6 Antal vårddagar och antal patienter för år 2008. Källa: bilaga 3 

För år 2008 fanns det totalt 107 anslutna palliativa patienter som hade 58 vårdtillfällen 

tillsammans.  Antalet vårdtillfällen har varierat från minimum 1 dag till max 3 dagar. Det 

genomsnittliga antalet tillfällen/patient har nu reducerats till 0,7. 

Ser vi till totala antalet vårddagar är vi nu nere i 528 stycken med en spridning från minimum 

1 dag till max 62 dagar. Den genomsnittliga inneliggande tiden per patient har nu kraftigt 

reducerats, värdet är 6,6 dagar. 

I figuren framgår det att det har skett en kraftig minskning av antalet dagar som patienterna 

ligger inne. Nu har till exempel 6 patienter legat inne mellan 0-4 dagar och 10 patienter 

mellan 5-9 dagar. Mellan en till två patienter ligger inne mellan 10-29 dagar och ingen 

patient har mellan 30-59 dagar. Endast en patient har mellan 60-64 dagar inneliggande tid.  

En rimlig tolkning av denna figur är att det nya sättet att monitorera de palliativa patienterna 

genom tidig inskrivning inom ASIH också ger kortare och färre vårdtider jämfört med åren 

2003 och 2004.  
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Antal vårddagar och antal patienter år 2009 
 

 

Fig. 6 Antal vårddagar och antal patienter för år 2009. Källa: bilaga 3 

För år 2009 fanns det totalt 117 anslutna palliativa patienter som hade 60 vårdtillfällen 

tillsammans.  Antalet vårdtillfällen har varierat från minimum 1 dag till max 5 dagar, en 

ökning från år 2008 med 2 dagar. Det genomsnittliga antalet tillfällen/patient har nu ökat 

något och är  0,8. 

Ser vi till totala antalet vårddagar har en mindre ökning skett; från 528 dagar år 2008 till 543 

dagar för år 2009 det vill säga en ökning med 15 dagar. Men samtidigt har det totala antalet 

inskrivna patienter ökat med 10 stycken jämfört med år 2008. Spridningen har dock minskat 

eftersom maximala antalet dagar är 51 jämfört med 62 dagar för år 2008. Den 

genomsnittliga inneliggande tiden/patient är 6.8 dagar. Rimligtvis ger en ökning av antalet 

patienter också en viss effekt på såväl genomsnitt som spridning. Men vad som orsakat 

ökningen har jag ingen möjlighet att uttala mig om.     

I figuren framgår det att 7 patienter ligger inne mellan 0-4 dagar. Därefter sker en 

kontinuerlig reduktion av antalet inneliggande dagar för patienterna och endast mellan 1-2 

patienter har vårdtider mellan 15-39 dagar. Ingen patient har över 40 dagars vårdtid.  

Slutsatser 
En rimlig slutsats som kan dras utifrån jämförelse mellan åren 2003 och 2009 där en 

successiv övergång till arbete utifrån den palliativa vårdfilosofin tillämpats, är att arbetet 
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gett resultat i form av kortare och färre inskrivningar. Man har gått från 971 vårddagar till 

543, en minskning med 428 dagar eller ca 44 %.  Antalet vårdtillfällen har under samma tid 

minskat med 30, från 90 till 60 tillfällen, vilket är en reduktion med ca 33 %. Det 

genomsnittliga antalet vårdtillfällen/patient har sjunkit från 1.6  till 0,8, vilket är en 

minskning med 50 % trots att antalet anslutna patienter ökat från 82 till 117, en ökning med 

35 patienter, eller 43 %. 

En anmärkningsvärd ökning har dock skett av antalet patienter som inte kom hem från den 

slutna vården eller korttidsboendet det vill säga som inte anslöts till ASIH. Antalet var 2003 

26 stycken medan det år 2009 var 37 stycken, en ökning med hela 42 % eller 11 patienter i 

absoluta tal. Frågan är hur detta skall tolkas. Sannolikt är det som flera studier visar att de 

remitterande läkarna kan ha svårt att informera patienterna om att behandlingen nått en 

s.k. brytpunkt där inga livsförlängandeinsatser längre har effekt eller till och med är negativa 

för patienten. Eftersom det är svårt för läkarna att tala om för en patient att livet snart är 

slut uppstår en moralisk press på dem, vilket medför att remissförfarandet sannolikt 

försenas.  

Sammanfattningsvis har man på Kullbergska sjukhuset genom en tidig inskrivning till ASIH 

reducerat såväl antalet vårdtillfällen som antalet vårddagar. Denna reduktion borde också ha 

bidragit till en kostnadsreduktion för vård av de palliativa patienterna. För att ta reda på 

vilka kostnader som denna reduktion har gett för landstinget har följande beräkningar gjorts.   

Totala kostnader för antalet vårdtillfällen och vårddagar 

åren 2003 och 2004 samt 2008-2009  
 

Den kostnad som används är ”kostnad per vårddygn” som debiteras köpande kliniker 

respektive år. Den kostnaden är i sin tur uppdelad i en rölig och en fast del och utgör en 

genomsnittskostnad. Den fasta kostnaden utgör 18 % och består av kostnader i form av 

lokaler, städning, 90 % av internt köpta kostnader och vårdenhetens andel av 

personalkostnader för gemensam ledning på vårdplatsenheten. Till den rörliga delen, som 

utgör 82 % räknas personalkostnader på vårdplatsenheten, IT och applikationsdrift mm., 

avskrivningar och 10 % av internt köpta tjänster (Lednings- och verksamhetsstöd, e-post 

100930). Läkemedel ingår inte i dessa kostnader utan debiteras separat för respektive klinik 

(ibid, e-post 101008). 

I tabell 2 nedan har jag sammanställt kostnader för respektive år. År 2003 var kostnaden per 

vårddygn 2 292 kr, för 2004 var kostnaden 2 388 kr. Den kostnad som används för åren 2003 

och 2004 bygger på ett genomsnitt men i praktiken fanns en prisdifferentiering då man för 

de här åren differentierade utifrån såväl ålder som inskrivningsdag. Det var dyrare om 

patienten var över 75 år och dag 1 var billigare än de påföljande dagarna (Lednings- och 

verksamhetsstöd, e-post 101119). Men då det är vanligt att använda genomsnittsvärden vid 
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kalkyler inom hälso- och sjukvården har jag att använda mig av dessa även om de inte visar 

det ”exakta kostnadsvärdet” för åren 2003 och 2004. 

För året 2008 var kostnaden 2 672 kr/dygn och för år 2009 var kostnaden 3 081 kr/dygn. 

Den kostnad/vårddygn som anges i tabellen nedan är den summa som Vårdplatsenheten på 

Kullbergska sjukhuset debiterar köpande kliniker (Medicin, Geriatrik rehabilitering, 

Ortopenden, Kirurgen och Kvinnokliniken etc). Priserna är s.k. självkostnadspriser vilket 

innebär att inget pålägg för eventuell vinst eller dylikt är inkluderat.  

Vårddagar definieras som ”dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle och varje påbörjat 

dygn räknas som vårddag och hela permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar” 

enligt Lednings- och verksamhetsstöd (Lednings- och verksamhetsstöd 101119). 

Konsekvensen av detta blir att en vårddag inte alltid är 24 timmar eftersom in- och 

utskrivningsdagen sällan eller aldrig är 24 timmar. Om man tog hänsyn till detta vid 

prisättningen skulle det innebära att de köpande kliniker som har patienter som ligger inne 

ett fåtal dagar jämfört med de som har längre inneliggande patienter skulle missgynnas 

kostnadsmässigt eftersom snittpriset skulle behöva höjas. Men enligt Lednings- och 

verksamhetsstödsenheten skulle slutbeloppet bli det samma men att vissa kliniker skulle 

behöva betala lite mer än andra.    

Tabell 2 Totala kostnader för vård av palliativa patienter åren 2003 och 2004 och 2008 

och 20094 utifrån kostnad/vårddygn 

 

 2003 2004 2008 2009 

Antal vårddagar 971 957 528 543 

Kostnad/vårddygn 2 292 2 388 2 672 3 081 

Totala kostnader 2 225 532 2 285 316 1 410 816 1 672 983 

 

Som framgår av tabellen har kostnaderna reducerats kraftigt fram till år 2008 räknat i 

löpande priser. För år 2009 däremot visas en viss ökning vilket är rimligt med tanke på att 

antalet vårddagar har ökat med 15 dagar eller 3 % från 2008 samtidigt som ett antal 

patienter jämfört med år 2008 har längre vårdtid. Man kan således konstatera att mellan 

åren 2003 och 2008 har en reducering i totalkostnaderna skett med ca 36 % eller ca 815 000 

kr i absoluta tal. Mellan åren 2008 och 2009 skedde dock en ökning med ca 262 000 kr eller 

ca 19 %.  

                                                           
4 Kostnaderna är angivna i löpande priser det vill säga ingen korrigering för inflation har skett mellan åren 
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Trots denna ökning är en rimlig tolkning att det här icke traditionella sättet att vårda 

palliativa patienter kraftigt har reducerat kostnaderna för landstinget. Effekterna för 

patienterna är sannolikt också positiva genom den kontinuerliga monitorering, som sker 

eftersom det finns en läkare som följer respektive patients upplevda hälsostatus och 

insatserna anpassas till varje patients behov. Att erhålla en kontinuerlig uppföljning och ha 

tillgänglighet till vården är en stor trygghet för patienterna. Monitoreringen har därmed 

sannolikt också påverkat patienternas livskvalitet under den tid det har haft kvar att leva, 

såväl i hemmet som när de varit tvungna att tillbringa tid inom slutenvården. Att få delta i 

”vardagslivets lunk” har därmed varit möjligt för dessa patienter vilket ligger i linje med 

tidigare studier (Socialstyrelsen 2007-123-13). Genom tillämpningen av ASIH för dessa 

patienter har man också sannolikt kunnat förhindra onödig sjukhusvistelse, men när den 

ändå behövts har vårdtiderna varit korta. Studien skulle därmed kunna ge ett svar på den 

frågeställning som Socialstyrelsen efterfrågat om vad som kan göras för att förhindra onödig 

sjukhusvistelse (ibid). Ett svar är att gå över till ett annat system för patientövervakning när 

det gäller palliativa patienter. Genom att använda sig av två olika blanketter för övervakning 

av patienterna lyckas man inom ASIH vården förena såväl kontinuerlig övervakning av 

patientens hälsostatus samtidigt som en samverkan sker med olika specialiteter för att 

reducera komplikationer för patienten. Vinsten för patienten är god vård och för landstinget 

sparade resurser, som kan användas till andra ändamål.  

Diskussion 

Reflektioner kring resultatet 
Tillförlitligheten hos hälsoekonomiska utvärderingar är i första hand en funktion av 

kvaliteten på tillgängliga data och den använda hälsoekonomiska metoden.  Jag har ingen 

anledning att ifrågasätta det underlag jag erhållit från Kullbergska sjukhuset utan har utgått 

från att underlaget är relevant och speglar de förhållanden som undersökts.  

Resultatet i studien visar att kostnaden har med priset på vårddagarna att göra och att en 

ändring av priset också kommer att förändra kostnaderna. En vanlig föreställning vid 

hälsoekonomiska utvärderingar är att identifieringen av relevanta kostnader även skall 

inkludera indirekta kostnader för att ge en mer fullständig bild av hur kostsamma alternativ 

är i förhållande till varandra. Men samtidigt innebär det samhällsekonomiska perspektivet 

att det är svårt att praktiskt mäta och värdera produktionsbortfall. Det finns också ett 

rättviseperspektiv att ta hänsyn till i detta sammanhang. Indirekta kostnader uppstår för de 

patienter som arbetar vilket medför att de medicinska åtgärder som berör de yngre och 

produktiva individerna, som eventuellt kan finnas i min studie, framstår som mindre 

kostsamma än åtgärder som berör äldre individer och individer som står utanför 

arbetsmarknaden.  Att använda sig av en mer avancerad metod där även indirekta kostnader 

i form av produktionsbortfall etc. kunnat beräknas har ej varit möjligt då patienterna har 
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anonymiserats och endast angetts med ett nummer. Utifrån det material jag haft tillgängligt 

är en kostnadsanalys det mest rimliga anser jag.  

I studien har ingen primär mätning av effekterna av den palliativa vården gjorts utan jag har 

förlitat mig på de kliniska erfarenheter, som palliativläkare Hansson anger som fördelar 

jämfört med ett mer traditionellt perspektiv. Jag har inga skäl som motsäger att 

övervakningen bidragit till att patienternas upplevda kvalitet är oförändrad eller kanske till 

och med bättre trots att det skett en besparing av kostnaderna för vården. 

Avslutningsvis har det förvånat mig att så enkla redskap som ett antal ”pappersblanketter” 

har kunnat bidra till de goda resultaten i form av färre inläggningar av patienter på sjukhus 

samtidigt som vårdtiderna sjunkit och därmed även kostnaderna för denna vård. Då jag 

tillfrågades om jag ville delta i studien fick jag intrycket att det handlade om att undersöka 

hur kostnadseffektivt avancerade monitoreringstekniker kunde vara.  Men även papper och 

penna kan fortfarande vara ett alternativ till avancerad teknik!  
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 Datum Bilaga 1 
Kullbergska sjukhuset 
Medicinkliniken, Palliativa enheten Patientens namn 
 
                                                                   

Frågeformulär för patienter som har hemsjukvård 

Vi önskar att Du svarar på frågorna (här eller hemma), som känns aktuella just nu. Fråga om 

något känns oklart. Detta för att vi ska kunna ge dig så bra behandling som möjligt.. 

 

Har du besvär med någon form av smärta? JA  �  NEJ  �  
Var i kroppen upplever Du smärtan?______________________________________________ 

Markera var på skalan, hur det känns just nu! 

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

                       lätt                                       medelsvår                            svår 

                     smärta                                      smärta                               smärta 

 

Hur behandlar Du smärtan?_____________________________________________________ 

Har Du önskad effekt av behandlingen?  JA  �  NEJ  �  

 

Har Du besvär med att äta eller dricka?  JA  �  NEJ  �  

På vilket sätt (illamående, aptitlöshet)?____________________________________________ 

Hur behandlar Du besvären?____________________________________________________ 

Har Du önskad effekt av behandlingen?  JA  �  NEJ  �  

Din aktuella vikt?_______________kg 

Har Du kontakt med dietist?  JA  �  NEJ  �  

 



 

  
 

Har Du besvär från munhåla, hals eller mage? JA  �  NEJ  �  

Vilka besvär har Du (sveda i munnen eller magen, blåsor i munnen, beläggning på tungan)? 

___________________________________________________________________________ 

Hur behandlar Du besvären?____________________________________________________ 

Har Du önskad effekt av behandlingen?  JA  �  NEJ  �  

 

Har Du besvär med förstoppning?  JA  �  NEJ  �  

Har Du besvär med diarré?   JA  �  NEJ  �  

Hur behandlar Du besvären?____________________________________________________ 

Har Du önskad effekt av behandlingen?  JA  �  NEJ  �  

 

Har Du besvär med trötthet, orkeslöshet? JA  �  NEJ  �  

Påverkar tröttheten ditt dagliga liv?  JA  �  NEJ  �  

Var på skalan befinner Du dig just nu? 

0 1 2 

Uppe mesta delen av dagen Vilar flera gånger under 

dagen 

Ligger och vilar större delen 

av dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Du sömnsvårigheter?                                              JA                  NEJ     

Ringa in de olika alternativ som passar Dig. 

 

Har svårigheter                                    Vaknar ofta                         Vaknar ofta och har            

att somna                                              under natten                        svårt att somna om             



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser Du att Du får hjälp inom rimlig tid?                      JA                   NEJ   

Klarar Du de dagliga göromålen såsom påklädning,  

dusch, i och ur säng, förflyttning utan hjälpmedel?         JA                   NEJ    

 

 

 

Andra problem/besvär som Du vill ta upp: 

………………………………………………………………………………………………… 

Pågår strål- eller cytostaticabehandling?                                                         JA         NEJ   

Har Du kontakt med annan vårdgivare (vårdcentral, distriktssköterska)?       JA        NEJ   

Om Ja – vem eller vilka?………………………………………………………………………... 

Har du synpunkter är Du välkommen att skriva dessa här nedan. Dina synpunkter är viktiga 

och hjälper oss att utveckla 

vården.……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Dessa uppgifter registreras i en datafil för att kvalitetssäkra vården 

  

Känner Du Dig nedstämd eller rädd och ängslig? 

     0      1            2      3      4      5      6      7      8      9          10 

Inte alls                   Lite                    Måttligt                 Ganska                Väldigt             Full- 

                                                                                        mycket                 mycket            ständigt  

Hur mycket besväras Du av andnöd i vila? Ringa in det alternativ som passar Dig. 

 

Inte alls                      Lite                         Måttligt/besvärande                             Mycket/svårt 

Hur upplever Du Ditt välbefinnande? 

Ringa in det alternativ som passar Dig. 

 



 

  
 

 

      Bilaga 2 

     PNR……………………………….. 

     Namn……………………………… 

      

     Adress…………………………….. 

ÅTERKOPPLING TILL ONKOLOGEN 

Angående tillståndet hos patient som får palliativ cytostatikabehandling. 

”Varningsflaggor” kryssa, kommentera. 

Faxa till onkologmottagningen, MSE  016-10 39 11, behåll originalet i journalen. 

        KOMMENTARER 

Hypoalbuminemi 

     < 25 g/l 

 

 

Klokt att inhämta mer info 

om patienten 

 

Funktionsnivå 

 

Vilande större delen av 

dagen. Utmattad 

 

 

Behandlingssvikt 

 

Plötslig förändring i 

behandlingsgensvar, 

sämre tolerans. 

 

Medicinsk komplikation 

 

Nyligen genomgången 

sepsis, lungemboli, 

pneumoni, patologisk 

fraktur eller dylikt. 

 

Viktnedgång 25% sedan ”kraftens 

dagar” eller snabb 

nedgång senaste tiden.  

 



 

  
 

 

 

För kännedom   Tacksam för snar 

inför nästa   bedömning och återkoppling 

återbesök hos er  till oss på tel: ……………… 

 

     

Ansvariga läkare/sjuksköterska på onkologmottagningen M.S.E………......... 

………………………………………………………………………………………  

Avsändare……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 

 

      Bilaga 3 

Nr. 

2004 

Inskrivning Utskrivning Antal 

vårdtillfällen 

Antal vårddagar Kommentarer 

1 (14) 20040219 20040625 1 10 PAH, Lövåsen (78) 

2  (4) 20040114 20050105 5 56 PAH, Lövåsen (75) 

3 (98) 20041119 20051224 2 22 PAH, SAH fom 050104 

4 (80) MSE - KSK 20041126 1 30 Vpe 1A, Lövåsen (18) 

5 (52) 20040713 20050313 1 1 SAH 

6 (37) 20040513 20041020 3 45 PAH, Lövå. fom 040722 

7 (60) 20040804 20040908 5 11 PAH 

8 (57) 20040805 20040811 1 2 SAH 

9 (20) 20040317 20040318   PAH 

10 (102) 20041206 20050128 1 45 PAH 

11 (75)     Kom aldrig hem från MSE 

12 (61) 20040814 20040831   SAH 

13 (18) 20040313 20040630 1 26 PAH, SAH 

14 (64)     Kom aldrig hem från sjh. 

15 (72) 20040922 20050128   SAH 

16 (89) 20041028 20050228 1 13 PAH, SAH 

17 (38) 20040606 20041008 3 15 SAH 

18 (9)     Kom aldrig hem från sjh. 

19 (59)     Kom aldrig hem från sjh. 

20 (91)     Kom aldrig hem från sjh. 

21 (15) 20040323 20040424   PAH, Lövå. fom 040413 

22 (25) 20040518 20041210 2 20 PAH, SAH 

23 (95)     Kom aldrig hem från sjh. 



 

  
 

24 (56) 20040722 20041024 2 8 PAH 

25 (81) 20041101 20050516   Från KSK till Lövåsen 

26 (73)     Kom aldrig hem från sjh. 

27 (58) 20040809 20050330   SAH 

28 (26)     Kom aldrig hem från sjh. 

29 (103)     Kom aldrig hem från sjh. 

30 (106)     Kom aldrig hem från sjh./kort 

31 (27)     Avl. före remissbedömn.  

32 (82) 20041108 20041202 1 13 PAH 

33 (23) 20040407 20040424 1 12 PAH 

34 (53) 20040709 20040922 3 26 Igelkotten 

35 (31) 20040507 20040515 1 4 PAH 

36 17 20040419 20040610 4 14 PAH 

37 (87) 20041110 20041203 1 12 PAH 

38 (84) 20041020 20060408 1 2 PAH 

39 (35) 20040510 20040822   PAH 

40 (39) 20040614 20041114 5 40 PAH 

41 (63) 20040822 20041009 1 9 SAH 

42 (48)     Kom aldrig hem från sjh. 

43 (96) 20041115 20050914 5 29 PAH, SAH 

44 (13)     Kom aldrig hem från sjh. 

45 (90)     Kom aldrig hem från sjh. 

46 (100) 20041122 20041224   SAH 

47 (55) 20040722 20050217 4 9 PAH 

48 (97) 20041115 20050105   PAH, Ekgården 

49 (44) 20040709 20041018 2 9 SAH 

50 (24)     Kom aldrig hem från sjh. 

51 (105)     Kom aldrig hem från sjh. 



 

  
 

52 (51) 20040709 20040721 1 10 PAH 

53 (11) 20040210 20050317 2 30 PAH, Lövåsen 

54 (92)     Hann aldrig anslutas 

55 (21)     Hann aldrig anslutas 

56 (107) 20041226 20050324 3 35 PAH 

57 (4) 20040130 20040703 1 18 SAH 

58 (101)     Kom aldrig hem från sjh. 

59 (28) 20040505 20050309 1 1 PAH 

60 (104)     Kom aldrig hem från sjh. 

61 (40)     Kom aldrig hem från sjh./kort. 

62 (85)     Kom aldrig hem från sjh./kort. 

63 (78) 20041014 20041201 1 8 SAH 

64 (36) 20040519 20050208 7 17 SAH 

65 (83) 20041020 20040316 3 38 PAH 

66 (8) 20040129 20040318 1 3 SAH 

67 (42)                                                 20040628 20070506 1 28 PAH, korttidsboende 

68 (7) 20040202 20040424 1 13 PAH 

69 (94)     Kom aldrig hem från sjh. 

70 (45)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

71 (62) 20040813 20050117 6 51 PAH 

72 (10) 20040126 20040128   PAH 

73 (30) 20040503 20040605 1 20 SAH 

74 (70) 20040910 20050107 2 8 Omsorgsboende 

75 (86) 20041102 20041223 1 1 PAH 

76 (29)     Hann aldrig anslutas 

77 (3) 20040127 20040914 3 40 PAH, korttidsboende 

78 (19)     Kom aldrig hem från korttids. 

79 (47)     Kom aldrig hem från sjh. 



 

  
 

80 (49) 20040708 20040722   PAH, utomlänspat. 

81 (76) 20041024 20050124 2 37 SAH, PAH 

82 (88) 20041108 20041205 1 5 PAH 

83 (1)     Kom aldrig hem från sjh. 

84 (6)     Kom aldrig hem från kort. sjh. 

85 (99) 20041124 20050105   PAH 

86 (83)     Kom aldrig hem från sjh. 

87 (16) 20040301 20040423 1 6 PAH, SAH 

88 (34) 20040517 20041217 3 13 PAH 

89 (77)     Hann aldrig hem från sjh. 

90 (67) 20040831 20040929 1 18 PAH 

91 (71) 20040915 20050122   SAH 

92 (34) 20040512 20050309   SAH 

93 (12)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

94 (74) 20040924 20041224 3 6 SAH 

95 (68) 20040903 20041106 1 1 PAH, SAH 

96 (54) 20040723 20040806 1 4 SAH 

97 (22) 20040317 20040327 1 1 PAH 

98 (79) 20041015 20041116 1 5 PAH 

99 (93) 20041108 20050110 2 18 PAH 

100 (69)  20040906 20041108 2 39 PAH 

      

Antal 

2008 

Inskrivn. Utskrivning Antal 

vårdtillfällen 

Antal vårddagar Kommentarer 

1 (33)   20080320 20091120 2 5 PAH, SAH 

2 (56) 20080612 20080617   PAH 

3 (80) 20080331 20090106 2 27 PAH, SAH 

4 (20) 20080308 20080530   PAH, korttidspl. 



 

  
 

5 (58) 20080616 20080812 3 18 PAH, SAH 

6 (1) 20080111 20080125 1 1 PAH 

7 (93) 20081021 20090308   PAH 

8 (105) 20081202 20081218 1 9 PAH 

9 (10)     Kom aldrig hem från sjh. 

10 (39) 20080529 20090311   SAH 

11 (46) 20080528 20080914 1 6 SAH 

12 (97) 20081111 20090707   SAH 

13 (88) 20081023 20081118   SAH, Linden (8dgr.) 

14 (91)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

15 (86)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

16 (48) 20080520 20090513 1 4 PAH, SAH 

17 (69) 20081002 20090117   PAH 

18 (99) 20081126 20081208 1 1 SAH 

19 (77)     Kom aldrig hem från sjh. 

20 (3)     Kom aldrig hem från sjh. 

21 (19) 20080225 20080308 1 6 PAH 

22 (73) 20080724 20081109   PAH 

23 (52) 20080612 20090613 2 27 PAH 

24 (11) 20080212 20080528   PAH 

25 (12) 20080227 20080827 1 5 PAH, korttidsboende 

26 (60) 20080624 20080911 2 18 PAH, SAH 

27 (65) 20080626 20080731 1 9 SAH 

28  (6) 20080128 20080502 1 1 SAH 

29 (18) 20080221 20080317   PAH 

30 (110) 20081216 20091218 3 62 PAH 

31 (16) 20080229 20080320 1 6 PAH 

32 (75) 20080715 20080802   PAH 



 

  
 

33 (44)     Kom aldrig hem från korttids. 

34 (36) 20080415 20090514 1 5 SAH 

35 (103) 20081201 20091105 2 10 PAH 

36 (40)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

37 (38)     Hann aldrig anslutas 

38 (89)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

39 (17)     Hann aldrig anslutas 

40 (22) 20080227 20080401 1 4 PAH 

41 (50) 20080523 20080720 1 7 PAH 

42 (4)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

43 (104)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

44 (29) 20080422 20080705   PAH 

45 (7)     Hann aldrig anslutas 

46 (72) 20080721 20090321 1 9 PAH 

47 (2) 20080117 20080607   SAH, korttids. 

48 (9) 20080207 20080221 1 1 PAH 

49 (51) 20080526 20090829 2 23 PAH 

50 (78) 20080813 20090417   PAH, korttidsplats 

51 ((79) 20080826 20081216 1 3 PAH, korttidspl. 

52 (74)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

53 (55) 20080612 20080707   PAH, korttidspl. 

54 (30) 20080410 20091011 1 1 SAH 

55 (32) 20080319 20080415   PAH, korttidspl. 

56 (26) 20080311 20080520   PAH, korttidspl. 

57 (21) 20080228 20080704 2 11 PAH, korttidspl. 

58 (24) 20080311 20080708   PAH 

59 (37) 20080425 20080615   PAH, korttidspl.xflera 

60 (27) 20080408 20080613   PAH, SAH, kort. 



 

  
 

61 (85) 20090113 20090220 1 2 SAH 

62 (67)     Pat. kom aldrig hem från sjh. 

63 (47) 20080701 20080918 3 41 PAH, serviceboende 

64 (115) 20090127 20090720   PAH 

65 (95)     Pat. kom aldrig hem från sjh. 

66 (84) 20080930 20090120   SAH, korttidspl. 

67 (111) 20081128 20090112 1 26 PAH, 

68 (34) 20080319 20080328   PAH 

69 (25)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

70 (92) 20081118 20090507 1 12 SAH, korttidspl. 

71 (5) 20080131 20080216   PAH 

72 (101) 20081119 20090303 1 12 PAH 

73 (61) 20080630 20080915 1 41 PAH, korttidspl. 

74 (64) 20080619 20080708 1 2 SAH 

75 (8) 20080121 20080615 1 5 PAH 

76 (57) 20080616 20080827 1 13 SAH, korttidspl. 

77 (82) 20090121 20090212   PAH 

78 (42)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

79 (63) 20080630 20100301   PAH 

80 (14) 20080221 20080507 1 12 SAH 

81 (68)     Kom aldrig hem från sjh. 

82 (81) 20080916 20080925   PAH 

83 (45) 20080521 20081028 1 10 PAH 

84 (70) 20080724 20090220 1 ? PAH 

85 (83) 20081013 20090202   SAH 

86 (87) 20081016 20090316   SAH 

87 (76)     Kom aldrig hem från sjh. 

88 (113) 20090113 20090115   SAH 



 

  
 

89 (59)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

90 (94)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

91 (102) 20081119 20081217 1 1 SAH 

92 (35) 20080515 20080617   SAH 

93 (49)     Kom aldrig hem från sjh. 

94 (28) 20080319 20080827 1 7 PAH 

95 (41) 20080523 20090502 1 20 (fotledsfraktur) PAH, korttidspl. 

96 (54)     Kom aldrig hem från sjh. 

97 (15) 20080331 20080915 1 5 SAH 

98 (90)     Kom aldrig hem från sjh. 

99 (106) 20081217 20090408 1 17 PAH. Korttidspl. 

100 (43)     Kom aldrig hem från kort. 

101 (71) 20080721 20080822 1 13 PAH 

102 (23)     Kom aldrig hem från korttids. 

103 (62) 20080623 20080915   PAH 

104(112     Avled utomlans. Nåddes ej. 

105 (53) 20080604 20080611   SAH, korttidspl. 

106(100 20081112 20081125   SAH 

107 (96) 20081104 20081203 1 10 SAH 

      

Antal 

2009 

Inskrivn. Utskrivn. Antal vårdtillfällen Antal vårddagar Kommentarer 

1 (73) 20090820 20090901   PAH 

2 (3)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

3 (1)     Kom aldrig hem från korttids. 

4 (71)     Kom aldrig hem från sjh. 

5 (90)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

6 (7)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 



 

  
 

7 (80)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

8 (42)     Fick en stroke 

9 (61) 20090713 20090716   SAH 

10 (75)     Igelkotten 

11 (115)     Kommer aldrig hem från sjh. 

12 (81) 20090827 20091109 1 9 SAH 

13 (100)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

14 (21) 20090323 20091218 1 8 SAH 

15 (114) 20090109 20090402   SAH 

16 (36)     Avböjde inskrivn. 

17 (66)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

18 (76)     Pat. hann aldrig anslutas 

19 (6) 20090127 20090513 1 2 SAH 

20 (14) 20091104 20091205   SAH 

21 (125) 20091222 20100330 1 9 PAH, SAH, korttidspl. 

22 (49)     Igelkotten 

23 (18) 20090220 20090303   PAH 

24 (37) 20090423 20090814   PAH, korttidspl. 

25 (85) 20091012 20091030   SAH 

26 (64)     Kom aldrig hem från sjh. 

27 (16)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

28 (102) 20091103 20100701   PAH, SAH 

29 (68) 20090811 20090826   SAH 

30 (46) 20090520 20100124 1 21 PAH 

31 (9) 20090130 20090304 1 10 PAH 

32 (117) 20091222 20100120 2 16 SAH 

33 (2)     Humlegården 

34 (104)     Kom aldrig hem från kortt. 



 

  
 

35 (60) 20090702 20090801 1 14 PAH 

36 (27) 20090331 20091231 2 15 PAH, korttidspl. 

37 (5) 20090128 20090420 1 35 PAH, korttidspl. 

38 (123) 20091215 20100120   SAH, Korttidspl. 

39 (44)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

40 (78)     Kom aldrig hem från sjh. 

41 (111) 20091120 20100428   PAH 

42 /114) 20091123 20100218 1 6 PAH, SAH, korttids. 

43 (57) 20090904 20100407 1 1 SAH 

44 (41)     Kom aldrig hem från sjh. 

45 (52) 20090711 20100114 2 25 PAH, korttidspl. 

46 (105) 20091028 20100211 5 30 PAH 

47 (89) 20090922 20091112 2 23 PAH 

48 (69)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

49 (83) 20090907 20090913   PAH 

50 (8) 20090204 20090320   PAH 

51 (65) 20090805 20091216   SAH, korttidspl. 

52 (107) 20091102 20100118   PAH 

53 (26)     Hann aldrig hem 

54 (47) 20090515 20090611   PAH 

55 (118) 20091209 20100516   PAH, ASIH 

56 (103) 20091026 20100612 1 9 PAH 

57 (91) 20091001 20091128 1 4 PAH 

58 (77) 20090914 20100221   PAH 

59 (20) 20090319 20090708 1 2 PAH, SAH 

60 (10) 20090205 20090521   SAH, korttidspl. 

61 (56)     Kom aldrig hem från korttids. 

62 (34)     Kom aldrig hem från sjh. 



 

  
 

63 (67)     Kom aldrig hem från sjh. 

64 (33) 20090422 20090725 1 1 SAH 

65 (120) 20091207 20100206 1 Korttidspl 3 PAH 

66 (70)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

67 (106) 20091126 20100203   PAH 

68 (39) 20090429 20090508   SAH 

69 (99) 20091019 20100131   PAH 

70 (54) 20090617 20091125 2 11 PAH, korttidspl. 

71 (62) 20090706 20090726 1 2 PAH 

72 (121)     Hittar ingen ant. ang. anslut. 

73 (25) 20090326 20090419   PAH, korttidspl. 

74 (15)     Hann aldrig anslutas 

75 (13) 20090303 20090509 3 13 PAH 

75 (88) 20091002 20091027 3 5 SAH, USÖ 

76 (51) 2090602 20090625   SAH 

77 (109) 20091124 20100225 4 51 PAH 

78 (48)     Kom aldrig hem från sjh. 

79 (116) 20091208 20100514 1 15 PAH 

80 (24) 20090407 20091013 2 15 SAH 

81 (29)     Kom aldrig hem från sjh. 

82 (63) 20090710 20100528 2 19 PAH, korttidspl. 

83 (23)     Igelkotten 

84 (35) 20090416 20090518 1 8 PAH 

85 (124) 20091217 20100220 1 27 SAH, korttidspl. 

86 (38) 20090526 20100304 1 22 SAH, korttidspl. 

87 (32)     Hann aldrig anslutas 

88 (84) 20090928 20100705 1 1 SAH, korttidspl. 

89 (97)     Hann aldrig anslutas 



 

  
 

90 (93) 20091022 20091025   PAH 

91 (122) 20092212 20100407 1 19 PAH, korttidspl. 

92 (40) 20090601 20090831   SAH 

93 (19)     Hann aldrig anslutas 

94 (79) 20091105    Kom aldrig hem från korttids. 

95(92) 20091021 20091210 1 30 Strålbeh, stroke PAH, SAH 

96 (17) 20090304 20100113 1 9 SAH, korttidspl. 

97 (58) 20090629 20100213   PAH, korttidspl. 

98 (82) 20090826 20090908   PAH 

99 (87) 20090109 20091102   PAH, korttidspl. 

100(119     Kom aldrig hem från sjh. 

101 30)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

102(43) 20090514 20090527   SAH 

103(86)     Kom aldrig hem från kort. 

104 (55) 20090618 20090801 1 18 fraktur PAH 

105 (108 20100119 20100308 1 12 PAH 

106 (12) 20090211 20090424   SAH 

107 (50) 20090611 20091019   PAH 

108 (94) 20091020 20091021 1 1 PAH 

109 (98)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

110(113 20091116 20091122 1 1 SAH 

111(112     Hann aldrig anslutas 

112 (59)     Kom aldrig hem från sjh. 

113 (28) 20090408 20090713 1 1 PAH 

114 (95) 20091015 20100319 1 14 PAH 

115(126 20100114 20100219 1 6 ASIH 

116 (4)     Pat. kom aldrig hem från sjh. 

117 (45) 20090518 20090912   SAH, korttidspl. 



 

  
 

      

Antal 

2003 

Inskrivning Utskrivning Antal vårdtillfäll. Antal vårddagar Kommentarer 

1  (80) 20031209 20100220 1 15 PAH, korttidspl. 

2 (72)     Hann aldrig anslutas 

3 (50) Ej dokumenterad     

4 (15) 20030309 20050815 1 22 SAH 

5 (51) 20030801 20031008 1 33 PAH 

6 (60) 20030925 20030618 4 37 PAH, Manteln 

7 (21)     Skriven i Finspång 

8 (64) 20031010 20031111 1 12 PAH 

9 (8) 20030207 20030521 ? ? PAH 

10 (14) 20030329 20031104 6 42 PAH, SAH, korttidspl. 

11 (69) 20030922 20031011 1 1 PAH 

12 (76)     Hann aldrig anslutas 

13 (38) 20030716 20030811   SAH 

14 (43) 20030829 20040720 4 28 PAH, Korttidspl. 

15 (42) 20030629 20031127   PAH 

16 (40) 20030707 20030807 1 18 PAH, Korttidspl. 

17 (52)     Hann aldrig anslutas 

18 (82) 20031222 20040128 1 4 PAH 

19 (45)     Hann aldrig anslutas 

20 (11) 20030303 20030508 1 18 PAH 

21 (28) 20030505 20031029 6 38 PAH, SAH 

22 (5)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

23 (35)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

24 (1) 20030103 20030915 3 15 PAH 

25 (77) 20031121 20040113   PAH 



 

  
 

26 (58) 20030916 20040201 1 4 PAH 

27 (48) 20030830 20040412   SAH 

28 (37) 20030620 20031128 2 26 SAH, Vidarkliniken 

29 (78)     Kom aldrig hem från sjh.kort. 

30 (17)     Anslöts aldrig 

31 (62)     Hann aldrig anslutas 

32 (57) 20030907 20030916 1 5 PAH 

33 (29) 20030702 20031216   SAH 

34 (12)     Hann aldrig anslutas 

35 (31) 20030531 20040225 2 61 SAH 

36 (65)     Hann aldrig anslutas 

37 (61) 20031117 20051107 10 76 PAH, SAH 

38 (7)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

39 (3)     Kom aldrig hem från kort. 

40 (16)     Kom aldrig hem från sjh. 

41 (56) 20030822 20050811 1 37 PAH, äldreboende 

42 (71) 20030315 20040609 2 7 PAH 

43 (25) 20030417 20030722 2 25 PAH, korttidsboende 

44 (81)     Hann aldrig anslutas 

45 (55)     Kom aldrig hem från sjh. 

46 (74)     Kom aldrig hem från kort. 

47 (36)     Kom aldrig hem från sjh. 

48 (9)     Hann aldrig anslutas 

50 (75)     Kom aldrig hem från sjh. 

51 (8 4) 20031223 20040827 2 40 SAH, korttidsplats 

      Hann aldrig anslutas 

53 (53)     Kom aldrig hem från kort. 

54 (47)     Bodde på äldreboende 



 

  
 

55 (66)     Kom aldrig hem från sjh. 

56 (27) 20030528 20031003 1 8 SAH 

57 (46) 20030714 20040415 2 8 PAH, SAH 

58 (41)     Hann aldrig anslutas 

59 (26) 20030415 20041122 1 2 SAH 

60 (66)     Flyttade till Stlm. 

61 (18) 20030427 20031230 3 33 SAH 

62 (39) 20030704 20030806 1 21 PAH 

63 (67) 20031016 20040620   PAH 

64 (13) 20030306 20030520 4 23 PAH 

65 (19) 20030327 20030828 2 39 PAH, korttidsplats 

66 (23) 20030418 20030810 3 32 SAH, PAH 

67 (32) 20030604 20031117 1 1 PAH, SAH 

68 (44) 20030702 20030719   PAH 

69 (68) 20031020 20040108 1 17 SAH, korttidsplats 

70 (33) 20030610 20040408 5 24 PAH 

71 (63)     Hann aldrig anslutas 

72 (30) 20030602 20031120 1 26 SAH, korttidsboende 

73 (20)     Kom aldrig hem från sjh. kort. 

74 (4) 20030117 20030410 1 15 PAH 

75 (73) 20040208 20050104 3 45 SAH, korttidsboende 

76 (70) 20031024 20031209 1 20 PAH 

77 (49) 20030722 20040221 2 26 PAH, SAH, korttidsb. 

78 (83) 20031220 20040215   SAH 

79  (79) 20031202 20040607 1 55 SAH, sjh 

80 (6)     Hann aldrig anslutas 

81 (10) 20030210 20031129 1 4 PAH, SAH 

82 (54) 20030819 20031216 2 8 PAH 



 

  
 

      

 

 


