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1 Inledning  

Det finns flera svagheter med underlaget. Dels finns det många felkällor i beräkningar baserat 

på KPP/ DRG. Det finns även beräknade besparingar i underlaget där verksamhet och kostnader 

överförs till andra kliniker men kostnader för detta finns inte med i beräkningen. Det måste ju 

vara av intresse hur föreslagna förändringar påverkar hela landstingets kostnader och inte bara 

länskliniken kirurgi. Om transportkostnader ökar med 3.5 miljoner och akutläkarkostnader ökar 

med 13 miljoner bör de presenteras även om den kostnaden hamnar på akutkliniken. Även en 

kostnadsökning på primärvården på 4.1 miljoner är ju viktig att beakta. 

1.1 Beräkningsmodellen KPP (kostnad per patient) 

I underlaget har man beräknat besparingar utifrån kostnad per patient för akutbesök och 

vårdtillfälle. I begreppet KPP ingår den totala kostnaden för ett akutbesök eller vårdtid. 

Exempel på kostnader som ingår är: lönekostnader för vårdpersonal, lokalkostnader, lab, 

röntgen, städ, administration och andra gemensamma kostnader. Fördelningen är inte lika 

mellan sjukhus, t ex så kan den kirurgiska delen av akutmottagningen betala mera för 

administration i Sollefteå än i Sundsvall. Fördelningsnycklarna är från den tiden då sjukhusen 

var egen förvaltning och fördelningen var ett sätt att budgetera kostnader och inte ett sätt att 

jämföra KPP. 

I beräkningen av vårdtillfällen så används i underlaget KPP/DRG (kostnad per patient / diagnos 

relaterade grupper) där man delar de faktiska kostnaderna i diagnos och dess allvarlighetsgrad. 

KPP blir på så sätt lägre ju allvarligare man värderar sjukdomen. De sjukhus som sätter flest 

DRG koder framstår på så sätt effektivare. 

2 Akutbesök 

I beräkningen så har man av de 4590 akutbesöken på kirurgakuten i Sollefteå räknat bort 1400 

besök som man vill ”återföra” till primärvården. Sedan har man beräknat att 1600 akutbesök 

flyttas till Sundsvall respektive Örnsköldsvik. Man multiplicerar med KPP kostnaden och får 

fram skillnader. 
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4590 patientbesök i Sollefteå x KPP i Sollefteå a´ 2907 kr = 13.3 miljoner 

1600 patientbesök flyttas till Örnsköldsvik. KPP i Örnsköldsvik a´ 2266 kr = 3.62 miljoner. 

1600 patientbesök flyttas till Sundsvall x KPP i Sundsvall a´ 2140 kr = 3.42 miljoner 

I underlaget beräknas besparingen till 13.3 – 7 milj. = 6.3 miljoner.  

Det som man inte tagit med är kostnaden för de patientbesök som återförts till primärvården. De 

var 1400 patientbesök x dagens kostnad 2907 kr = 4.1 miljoner.  

Drar man då bort kostnaderna som återförs till primärvården blir besparingen 6.3 miljoner – 4.1 

= 2.2 miljoner.  

Transporter kommer att öka då man skall överföra 3200 patientbesök till Örnsköldsvik och 

Sundsvall. Underlaget beräknar att 4 patienter transporteras per dygn. Enligt ambulanschefen 

behövs en dagbil för att klara dessa transporter till en kostnad på 3.5 miljoner. Denna siffra har 

ifrågasatts då själva kostnaden för ambulansen inte var medräknad utan enbart drifts- och 

lönekostnader. 

Då blir den slutliga besparingen 2.2 miljoner – transportkostnaderna 3.5 miljoner = - 1.3 

miljoner. 

3.5 miljoner är den beräknade tilläggskostnaden och ett annat sätt att beräkna kostnader är 88 

kr/km. Då ingår samtliga kostnader för transport. Man skulle kunna säga att KPP är 88 kr/km. 

Resa tur och retur Sollefteå Örnsköldsvik 200 km x 88 kr =17600 kr. Detta gånger 4 resor per 

dygn x 365 dagar på ett år = 25.7 milj. Så beroende på hur man väljer att göra sin beräkning får 

man olika resultat. 

Med den beräkningen blir ”besparingen” 2.2 miljoner - 25.7 = -23.5 miljoner. 

Det är även lite förvirrande då underlaget anger att alla akuta besök skall flyttas till 

Örnsköldsvik och Sundsvall. Det är ju den besparingen som ger 6.3 miljoner. Samtidigt anges 

under punkt 2.3 ”Eftersom läkarna är legitimerade så ges möjlighet att primärt undersöka alla 

patienter, göra diagnostiska röntgenundersökningar och oftare göra en definitiv behandling.”  

Om inte alla patienter nu flyttas så kan man inte räkna hem besparingen enligt KPP 

beräkningen. Möjligen är det de patienter som återförs till primärvården som avses.  

2.1 Akuta vårdtillfällen.  

Beräkningarna av akuta vårdtillfällen är gjorda på samma sätt. Man tar antal patienter x KPP på 

respektive sjukhus och hittar en beräknad besparing på 4.7 miljoner. Transporter är inte 

medräknade och kommer med all sannolikhet att påverka den slutliga besparingen.  
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2.2 Läkarkostnader 

Dagens kostnader anges till 14.9 miljoner. Då har man räknat med stafettläkare. I beräkningen 

av de 3 tjänster som blir kvar så beräknas de på fasta tjänster. 

Denna beräkning gäller ju besparingar på kirurgkliniken och den stora besparingen på 

läkartjänster består ju i att man tar bort primärjouren i kirurgi. Den ska nu ersättas av en 

akutläkare anställd av akutkliniken. Kostnaden för akutläkarna som de fungerar idag med 

stafetter sägs vara 13 miljoner/år. Enligt akutchefen räknar han med 9 miljoner kr/år för dessa 

läkare. Osäkerheten i beräkningen beror på om den skall bemannas med stafett, helt eller delvis. 

Målet måste ju vara att bemanna med egen personal och då blir ju en legitimerad läkare med 

minst 2 års erfarenhet ganska snart specialist och överläkare. Kostnaden stiger ju om man 

bemannar till överläkarlön. Tidigare har man haft AT läkare som primärjour vilket är betydligt 

billigare.  

Till den beräknade besparingen på 10.7 miljoner kr i läkarkostnader ska således 13 miljoner 

tillföras vilket ger 10.7 milj.  – 13 milj = -2.3 milj 

Det blir heller ingen skillnad i beredskapskostnader de 3 kirurger som planeras bli kvar för 

dagkirurgi även skall ha beredskap A. Detta är precis samma ersättningsgrad som tidigare. 

Däremot så överförs kostnaden för konsultation till bakjouren i Sundsvall. 

3 Beräkningsunderlagets svagheter 

Man måste först och främst diskutera beräkningsmodellen. Att flytta patienter och beräkna en 

besparing utefter KPP skillnader på orter blir totalt fel. Om landstinget köpte tjänsterna av 

privata vårdgivare så skulle man ju kunna titta på kostnad per patient och lägga till 

transportkostnader och beräkna eventuell besparing. Men om man själv äger 

produktionsenheterna så sparar man ju ingenting på att flytta produktionen om man inte gör 

motsvarande neddragningar. För att man ska få en besparing så är det ju de faktiska 

neddragningarna som ger dessa. Då kan man ju titta vad man tar bort i KPP kostnad och på så 

sätt se besparingen. Men många kostnader blir ju kvar. Lokaler, röntgen, personal till stor del, 

administration, beredskapskostnader och chefer mm.  

Meningen med besparingarna måste ju vara att den totala kostnaden för sjukvården blir lägre. 

Att flytta kostnader för läkare från kirurgkliniken till akutkliniken är ingen besparing utan tvärt 

om blir det dyrare. 

Om man nu beräknar besparingar utifrån KPP så har man ju redan räknat in läkarkostnader. Att 

då sedan räkna av dessa blir märkligt.  
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4 Riktiga beräkningar 

Riktiga beräkningar måste utgå från de faktiska förändringar som sker och hur de påverkar 

kostnaden totalt för landstinget. Man måste räkna in de tjänster som flyttas från kirurgkliniken 

till akutkliniken. Man måste räkna in de besök som överförs från kirurgakuten till primärvård. 

Man måste även se om KPP förändras om volymerna ökar. Är det samma kostnad om man läger 

till 4 patienter extra i Sundsvall per dag. Kommer man att klara det på ordinarie bemanning eller 

kommer man att tvingas nyttja övertid eller stafetter. Hur har beläggningen sett ut senaste året? 

Är det rimligt att tro att KPP för dessa patienter är oförändrade? Kan primärvården klara de 

extra besöken som återförs och till vilken kostnad? Det finns endast en ordinarie familjeläkare 

och den återförda mottagningen kommer kanske bedrivas med dyra stafettläkare. Kommer man 

kunna bemanna de 3 kvarvarande överläkartjänsterna i Sollefteå eller borde man räkna på 

stafettkostnader för dessa? 

Med så många okända faktorer är det svårt för oss att beräkna den verkliga besparingen för 

landstinget. Men klart är att kostnaden för akutläkare blir upp till 10 miljoner kr högre än vad 

tidigare kirurgjour bemannad med AT läkare kostar. Transporterna kostar minst 3.5 miljoner 

extra. Att återföra patienter till primärvården kostar minst 4.1 miljoner. 

De besparingar som görs är att ett operationslag i beredskap tas bort nattetid. Man tar även bort 

några överläkartjänster i Sollefteå. Samtidigt så ökar ju belastningen på Sundsvall och 

Örnsköldsviks sjukhus som rimligen måste öka i motsvarande grad. Man flyttar vårdplatser från 

kirurgkliniken i Sollefteå till Sundsvall och Örnsköldsvik och kostnaden per vårdplats är 

sannolikt densamma beroende på hur man klarar att bemanna. 

 

Att de föreslagna åtgärderna skulle spara 22 miljoner är för oss helt obegripligt.   

Styrelsen för Ångermanlands Läkarförening, via Leif Ehlin 
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